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EIXO 01 (DINÂMICAS SUPERFICIAIS DA PAISAGEM)

A (DES)CONECTIVIDADE DA PAISAGEM EM TERRAS SECAS: BACIA DO RIACHO GRANDE,
SERTÃO CENTRAL PERNAMBUCANO
LANDSCAPE (DIS)CONNECTIVITY IN DRYLANDS: RIACHO GRANDE BASIN, SERTÃO CENTRAL
PERNAMBUCANO
Joana D’arc Matias de Almeida - Universidade Federal de Pernambuco joanamatiias@gmail.com
Antonio Carlos de Barros Corrêa - Universidade Federal de Pernambuco
Jonas Otaviano Praça de Souza - Universidade Federal da Paraíba
As atividades antrópicas constituem-se elementos de destaque na modificação do caráter e comportamento do sistema
fluvial, portanto, intervenções por meio de projetos de gestão fluvial somam esforços para minimizar os seus crescentes
impactos. Tais medidas devem considerar a compreensão do comportamento desses sistemas em sua complexidade.
Neste âmbito, a geomorfologia fluvial tem se destacado por sua aplicabilidade nos estudos atrelados ao planejamento e
gestão ambiental, de modo integrador, considerando as diversas relações e dinâmicas da paisagem através do papel dos
rios na sua modelagem, a partir de análises em diferentes escalas espaciais e temporais dentro da perspectiva de
sistemas. Assim, utiliza-se a abordagem de sistemas complexos para elucidar a dinâmica dos sistemas fluviais,
sobretudo no que se refere à transferência de fluxos e sedimentos dentro de uma bacia, inserindo-se então a ideia de
conectividade da paisagem na geomorfologia aplicada aos sistemas fluviais, entendida como a possibilidade de
interação de energia e matéria entre os compartimentos que a integram. A conectividade da paisagem como o controle
primário entre os fluxos de água e sedimento em bacias fluviais, apresentam distintas ligações determinadas por
diferentes processos em cada compartimento do sistema. Logo, compreende-se as ligações a partir de três dimensões
espaciais: ligações longitudinais (entre a rede de canais), laterais (entre a rede de canais e encosta) e verticais (superfície
e sub-superfície). Estas ligações podem ser interrompidas por diferentes bloqueios: os buffers, barriers, blankets; ou
impulsionadas através dos boosters, que são feições que podem impulsionar a transmissão de energia e matéria numa
bacia fluvial. Estes bloqueios/impedimentos tratam-se de feições geomorfológicas naturais e/ou antrópicas, que
dificultam a conexão de fluxo e sedimento entre os compartimentos do sistema fluvial. O entendimento da dinâmica e
dos processos fluviais que geram estas formas, auxilia na solução de problemas relacionados ao transporte e deposição
de sedimentos, contribuindo à gestão de recursos hídricos e ambientais em âmbito local, sobretudo em regiões
semiáridas, em que o fluxo de água e sedimentos na rede de canais é influenciado pela conectividade da paisagem.
Pensando nisso, aplicou-se tal abordagem a bacia do Riacho Grande, com área de 316 km², situada na microrregião do
Pajeú, Sertão Central Pernambucano, onde o desenvolvimento de atividades antrópicas, como a intensificação da
agricultura, implantação de barragens, extração mineral; que contribui na escavação do leito, assoreamento e erosão nas
planícies de inundação, resultam em barramentos/impedimentos à montante e à jusante, funcionando como elementos
desconectantes em relação à transmissão de energia e matéria dentro do canal. Em vista disso, a aplicação de estudos
que tenham a conectividade da paisagem como foco de análise em regiões de terras secas, como o semiárido nordestino,
faz-se necessária para a eficácia do gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos, compreendendo a dinâmica e a
complexidade do sistema fluvial, sobretudo no que se refere à transmissão de fluxo e sedimentos, e identificação de
ambientes de retenção de sedimentos.
PALAVRAS-CHAVE: (des)conectividade da paisagem, sistema fluvial, terras secas.
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A EVOLUÇÃO DO DESMATAMENTO NA ILHA DE COTIJUBA EM BELÉM DO PARÁ, FATOR QUE
CONTRIBUIU PARA A MODIFICAÇÃO DA PAISAGEM
THE EVOLUTION OF DEFORESTATION ON THE ISLAND OF COTIJUBA IN BELÉM DO PARÁ, FACTOR
THAT CONTRIBUTED TO THE MODIFICATION OF THE LANDSCAPE
Sheila Bezerra da Silva - Secretarias municipais de educação de Paragominas-PA e Cametá-PA
sheila.gif@hotmail.com
A Ilha de Cotijuba possui uma extensão territorial de aproximadamente 1.600 hectares e está situada entre as baias do
Marajó e do Guajará, entre a foz do Rio Pará, segundo pesquisas realizadas, foi fundada no ano de 1616, os primeiros
habitantes foram os índios Tupinambás que a nomearam de Cotijuba, originado do Tupi-guarani, cujo significado é
caminho dourado, está localizada a uma distância de 22 km do município de Belém capital do Pará. Para ter acesso a
esta Ilha exuberante cercada por praias, algumas inexploradas, se faz mediante embarcações que saem de Icoaraci, a
duração do deslocamento até a Ilha é de aproximadamente quarenta e cinco minutos. As principais fontes de renda da
região é a agricultura de subsistência, o extrativismo e o turismo. Este último tem tido um crescimento considerável.
Neste sentido este trabalho tem por objetivo discutir a evolução dos impactos ambientais causados pelas principais
atividades econômicas ocorridas na Ilha que colaboraram para a alteração da paisagem. Nos resultados constatou-se
uma crescente degradação ambiental em virtude da imprudência de visitantes e nativos, cometida na área através do
despejo de lixo na região, pela construção desmedida de pousadas e casas, sem saneamento adequado, e na derrubada de
árvores decorrente do crescimento do turismo e extrativismo, queima do solo para a atividade agrícola e extrativista,
contribuindo desta forma, para a modificação da paisagem da Ilha. Contudo, verificou-se que deve haver uma maior
conscientização dos moradores e visitantes em relação à preservação ambiental e a fiscalização por parte dos
governantes para a redução de queimadas e diminuição na derrubada de árvores e averiguação de construções civis
garantindo a manutenção de áreas verdes restantes na Ilha e compondo uma paisagem mais harmônica.
PALAVRAS-CHAVE: Atividades Econômicas, Impactos Ambientais, Turismo.

ANÁLISE DA VULNERABILIDADE A PROCESSOS EROSIVOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
BEBERIBE
ANALYSIS OF THE VULNERABILITY TO EROSIVES PROCESSES ON HIDROGRAPHIC BASIN OF
BEBERIBE RIVER
José Fabio Gomes da Silva - Centro Educacional São Francisco de Assis fabiogomes25@yahoo.com.br
Manuella Vieira Barbosa Neto - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
A erosão atua como principal agente modelador do relevo terrestre, sobretudo nas regiões tropicais do planeta, onde,
devido aos altos índices pluviométricos a ação pluvial tem causado grandes perdas materiais e humanas. Este estudo
busca analisar o grau de vulnerabilidade a processos erosivos da bacia do rio Beberibe na Região Metropolitana de
Recife, Pernambuco, Brasil. Na realização desse diagnóstico foi utilizada a metodologia proposta por Crepani, que leva
em consideração os conceitos da Ecodinâmica de Tricart. Nessa metodologia, são indicadas as áreas que se encontram
mais vulneráveis a processos morfodinâmicos e/ou pedogenéticos. Realizou-se uma análise integrada dos elementos
geologia, geomorfologia, pedologia, índice de vegetação e clima, com o auxílio de técnicas de geoprocessamento. Os
índices gerados subsidiaram a identificação de áreas mais suscetíveis aos danos causados pela erosão. Vale salientar que
os processos erosivos acontecem espontaneamente devido a dinâmica natural do planeta, todavia, atualmente estas
incidências têm suas ações aceleradas com a relação que o homem vem estabelecendo com o meio. Foi observada a
preponderância da classe moderadamente vulnerável, o que expressa uma predominância de processos morfogenéticos
em relação a pedogenéticos, principalmente no médio e baixo curso da bacia, áreas que apresentam as maiores
densidades demográficas. Deste modo, são necessárias medidas mitigadoras que visem a redução de danos a população
local.
PALAVRAS-CHAVES: Solos, Morfodinâmica, Geoprocessamento.
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ANÁLISE DO SISTEMA FLUVIAL FRENTE AO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA NA BACIA DO RIO
TEJIPIÓ – REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
ANALYSIS OF THE FLUVIAL SYSTEM AGAINST THE USE AND OCCUPATION OF THE LAND IN THE
TEJIPIÓ RIVER BASIN - METROPOLITAN REGION OF RECIFE
Carla Suelania da Silva - Universidade Federal de Pernambuco csuelania.geografia@gmail.com
Carlos de Oliveira Bispo - Universidade Federal de Pernambuco
Sérgio Bernardes da Silva - Universidade Federal de Pernambuco
Osvaldo Girão - Universidade Federal de Pernambuco
Atualmente ao realizar um estudo sobre a dinâmica fluvial, a atividade antropogênica precisa ser levada em
consideração, principalmente no tocante as diferentes formas de uso e ocupação da terra. Face disto, o presente trabalho
tem como objetivo compreender o sistema fluvial da bacia do rio Tejipió, localizada na Região Metropolitana do
Recife, e relacioná-lo com as atividades antrópicas que podem estar interferindo no equilíbrio dinâmico da bacia
hidrográfica em questão. É pretensão do estudo contribuir para ampliar os debates sobre o uso inadequado da terra em
bacias hidrográficas, como também auxiliar, a partir dos resultados, em ações voltadas ao planejamento local da bacia,
criando dados que possibilitem uma melhor gestão ambiental e territorial. O método de abordagem sistêmico trouxe
contribuições teóricas relevantes, possibilitando os caminhos para uma ampla discussão da temática. Ademais,
conceitos que assistiram o desenvolvimento desse trabalho foram: Bacias Hidrográficas e sistema fluvial. Os
procedimentos técnicos/metodológicos que embasaram o estudo foram uma pesquisa bibliográfica sobre a temática
abordada; mapeamentos e trabalhos de campos. Os produtos gerados a partir do mapeamento foram o mapa de uso e
ocupação do solo na bacia do rio Tejipió e o mapeamento evolutivo da ocupação populacional próximo ao canal
principal nos anos de 2002 e 2013. No trabalho de campo buscou-se fazer uma análise visual e registro fotográfico de
áreas localizadas na cidade do Recife, observando atentamente os aspectos geomorfológicos fluviais, assim como as
ações antrópicas. Através desse estudo constatou-se que: o uso da terra por parte da urbanização apresenta maior
expressividade, com 62%, principalmente nas áreas mais rebaixadas do relevo, com presença de construções de
pequeno e médio porte. A intensa impermeabilização do solo, o baixo índice de mata ciliar, devido às construções nas
margens do rio, o despejo de águas servidas e resíduos sólidos no canal, e, as obras de engenharia como canalizações e
dragagens, são os principais impactos diretos e indiretos nesse ambiente fluvial, os quais potencializam a ocorrência de
extravasamento do canal devido ao assoreamento consequente do aumento na produção de sedimentos pela erosão das
margens, mudanças no perfil longitudinal correspondente as variações no gradiente da bacia e alterações na geometria
do canal. As ações antropogênicas na bacia em questão caracterizam-se como uma retroalimentação negativa, isto por
que essas ações trazem mudanças dentro do sistema fluvial e essas modificações podem trazer efeitos graves. Diante
dos impactos atuantes, enfatiza-se a necessidade de maiores estudos, isto por que cada bacia apresenta comportamento e
respostas diferentes, dependendo da sua localização geográfica.
PALAVRAS CHAVE: Sistema Fluvial, Bacias Hidrográficas, Uso e ocupação da terra.

ANÁLISE MORFOLÓGICA DA DISTRIBUIÇÃO DE CICATRIZES DE ESCORREGAMENTOS RASOS
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF SHALLOW LANDSLIDES SCARS SPREADING
Tiago D. Martins – Universidade Federal de Pernambuco martins.td@gmail.com
Chisato Oka-Fiori - Universidade Federal do Paraná
Bianca Carvalho Vieira – Universidade de São Paulo
Antonio Carlos de Barros Corrêa - Universidade Federal de Pernambuco
A ocorrência de um evento de movimento de massa, em especial os escorregamentos, deixa feições com características
peculiares, definidas como cicatrizes; o mapeamento destas feições é uma importante ferramenta para compreender a
espacialização e fatores condicionantes destes processos, permitindo avaliar quais características do relevo são
predominantes, além de serem aplicados em estudos preditivos. O objetivo deste trabalho foi elaborar um mapa de
cicatrizes para duas bacias hidrográficas (BHBB e BHL), na localidade do Morro do Bom Brinquedo, município de
Antonina (PR), que foram afetadas por diversos escorregamentos em 11 de março de 2011, deflagrados após um intenso
período de precipitação pluvial (98,6mm/24hs), sendo analisado a distribuição destas cicatrizes em relação ao Ângulo
da Encosta e a Área de Contribuição a montante. O Mapa de Cicatrizes foi elaborado a partir de dados da literatura e
com investigações de campo. Para a definição de classes de ângulo das encostas e a área de contribuição fez-se uso de
um Modelo Digital de Terreno (MDT), com grid de 1x1m construído a partir de curvas de nível. Adotou-se cinco
classes de ângulos e quatro classes de área de contribuição; estas operações foram realizadas em um SIG (Sistemas de
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Informação Geográfica). Os resultados mostraram, primeiramente, uma variação na delimitação da área de cicatrizes
nos trabalhos consultados e os obtidos na pesquisa. Estas variações podem comprometer este tipo de avaliação, pois é a
partir destes perímetros que as demais análises são realizadas. Em ambas as bacias a classe de ângulo com maior
registro de cicatrizes foi a de 20° a 30°. Em relação a área de contribuição, verificou-se que a classe Log 10(m²) 1,7-2,1
registrou a maior ocorrência no perímetro das cicatrizes, sendo 55,58% para a BHBB e 48,96% para a BHL.
PALAVRAS-CHAVE: Serra do Mar, Ângulo da Encosta, Área de Contribuição.
ANÁLISE MULTITEMPORAL DO USO E COBERTURA DO SOLO DA ZONA COSTEIRA DE
EXTREMOZ - RN, BRASIL (2006-2016)
MULTIMEMPORAL ANALYSIS OF THE USE AND COVERING OF THE SOIL OF THE COASTAL ZONE OF
EXTREMOZ - RN, BRAZIL (2006-2016)
Ivaniza Sales Batista – Universidade federal do Rio Grande do Norte ivanizas@ymail.com
Hudson Domingos Teixeira
Zuleide Maria Carvalho Lima
Joyce Clara Vieira Ferreira - Universidade federal do Rio Grande do Norte
Antônia Vilaneide Lopes Costa de Oliveira - Universidade federal do Rio Grande do Norte
O objetivo deste trabalho foi analisar a evolução multitemporal do processo de uso e cobertura do solo na zona costeira
de Extremoz, localizada no estado do Rio Grande do Norte, no período entre 2006 e 2016. A metodologia adotada
baseou-se em pesquisas bibliográfica e de campo; produções cartográficas; aplicação do método da classificação por
interpretação visual; e na análise integrada dos seus aspectos físico-naturais e socioeconômicos. Assim, como
resultados, observamos o expressivo aumento do percentual de áreas urbanizadas e a consequente diminuição de áreas
descobertas ao longo de toda a costa do município, além da diminuição de corpos d’ águas continentais, mas também o
acréscimo das classes florestal e de culturas permanentes.
PALAVRAS CHAVE: Zona costeira, Uso e cobertura do solo, Extremoz-RN.
AS DEFICIÊNCIAS NA ABORDAGEM GEOMORFOLÓGICA NOS ESTUDOS DE IMPACTO
AMBIENTAL NO ESTADO DA PARAÍBA E A BUSCA POR METODOLOGIAS APLICADAS AOS
EMPREENDIMENTOS DE MINERAÇÃO
THE DEFICIENCIES IN THE GEOMORPHOLOGICAL APPROACH IN ENVIRONMENTAL IMPACT
STUDIES IN THE PARAÍBA STATE AND THE SEARCH FOR METHODOLOGIES APPLIED TO MINING
DEVELOPMENTS
Henrique Elias Pessoa Gutierres - Universidade Federal da Paraíba hepg86@hotmail.com
Camilla Jerssica da Silva Santos - Universidade Federal da Paraíba
Jessika de Oliveira Neles Rodrigues – Universidade Federal da Paraíba
Valdeniza Delmondes Pereira - Universidade Federal da Paraíba
O Estudo de Impacto Ambiental o seu aprimoramento metodológico e técnico, tanto para sua elaboração pelos
profissionais da área, como para sua análise, seja uma realidade a ser estudada e aprofundada, pois serão utilizados
pelos tomadores de decisão para aprovação ou rejeição do licenciamento ambiental de empreendimentos/atividades
públicas ou privadas. O desenvolvimento deste trabalho foi baseado numa pesquisa aplicada e descritiva sob o método
documental. A pesquisa elaborou uma matriz de critérios adotada para análise da abordagem geomorfológica do EIA de
cada empreendimento, buscando orientar o trabalho e reduzir a subjetividade da análise, além do seu uso ser um
instrumento corriqueiro na análise da qualidade dos EIAs. No recorte temporal de dez anos (2005-2014) foram
identificados 18 (dezoito) estudos ambientais. Foi possível verificar a existência de estudos ambientais deficientes em
informações, dados equivocados, falta de clareza e objetividade. Todos esses problemas no momento da elaboração do
EIA comprometem a transparência, o alcance e a eficiência desses estudos para que realmente surtam o efeito desejado
pela sociedade. Com isso, os dados apresentados e discutidos demonstram que a geomorfologia tem sido subutilizada
no âmbito dos estudos de impactos ambientais através de análises baseadas, exclusivamente, em dados secundários ou
ao subestimar impactos ambientais relevantes resultantes dos processos geomorfológicos.
PALAVRAS-CHAVE: Estudo de Impacto Ambiental; abordagem geomorfológica; processos geomorfológicos.
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CARACTERIZAÇÃO DE FEIÇÕES EROSIVAS LINEARES A PARTIR DA ANÁLISE MORFOMÉTRICA:
ESTUDO DO SÍTIO URBANO DE GARANHUNS-PE
CHARACTERIZATION OF LINEAR EROSIVE FEITIONS FROM MORPHOMETRIC ANALYSIS: STUDY OF
THE GARANHUNS-PE URBAN SITE
Naiane Gomes da Silva - Universidade de Pernambuco naiane.levy09@gmail.com
José Roberto Alves Machado - Universidade de Pernambuco
José Fábio Bezerra - Universidade de Pernambuco
Cristiana Coutinho Duarte - Universidade de Pernambuco
As encostas são formas de relevo que mais se altera nos espaços urbanos, devido à pressão exercida sobre o meio físico,
com o crescimento e expansão populacional acelerada e concentrada, causando grandes impactos ou intensificando os
processos naturais já existentes in loco. Este artigo tem como objetivo caracterizar as principais encostas causadas pelos
processos de voçorocamentos no perímetro urbano de Garanhuns-PE, utilizando parâmetros morfométricos de
declividade, altimetria, área, perímetro e comprimento. Analisando o comportamento de tais parâmetros nos locais de
ocorrência desse tipo de erosão com intuito de contribuir com planejamento e manejo ambiental dessa cidade. Para
atingir tais objetivos, foi usado o MDE oriundo do levantamento fotogramétrico do VANT pelo Instituto de Tecnologia
de Pernambuco (ITEP) e disponibilizado pela secretaria de Defesa Civil de Garanhuns, foi utilizado mapas de risco para
escolha das encostas em (PDF), principalmente às áreas de ocupação de riscos. Foi utilizado também o software ArcGIS
10.3 da empresa ESRI (Environmental Systems Research Institute), para manipulação dos dados e produção dos mapas
temáticos, bem como, uma revisão bibliográfica existente sobre essa problemática do município e aula de campo. Um
dos resultados obtidos usando (0-6) classes da EMBRAPA de declividade. Contudo, os estudos morfométricos das
formas do relevo são instrumentos básicos para o desenvolvimento de planos de gestão que visem a utilização racional
do meio ambiente e a compreensão dos processos naturais e antrópicos atuantes sobre meio. Com a identificação dos
processos de instabilidades em ambientes em declive em áreas urbanizadas, principalmente nas periferias das cidades
como é o caso da cidade de Garanhuns-PE, que sofre com esse tipo de problema ambiental, corrobora a necessidade do
planejamento e manejo ambiental, abarcando não só as questões focadas para o meio físico, mas também para o meio
social que integra o meio ambiente urbano.
PALAVRAS CHAVE: Caracterização, morfométria, feições erosivas, Garanhuns-PE
DIVERSIDADE FITOGEOGRÁFICA AMEAÇADA PELA CULTURA DO PASTO EM PALMEIRINA – PE
PHYTOGEOGRAPHIC DIVERSITY THREATENED BY PASTURE IN PALMEIRINA - PE
Roberto Machado jose.roberto.alves.machado@hotmail.com
Objetivou-se analisar e identificar a diversidade fitogeográfica em Palmeirina- PE. Esta que está sendo ameaçada pelo
intenso desmatamento impulsionado pela cultura do pasto. Foram utilizadas imagens do satélite LandSat 8 datadas de
14 de Junho de 2014, tratadas e processadas por meio do software ArcGis 10.2.2, conciliando-se com técnicas de
Sensoriamento Remoto através da classificação supervisionada (máxima verossimilhança). Buscou-se identificar a
potencialidade arbóreo-arbustiva, quantificando e reconhecendo sua biodiversidade. Feito a análise, a vegetação foi
classificada em: vegetação arbórea de grande porte, vegetação arbórea de pequeno porte, vegetação rasteira e solo
exposto, também diagnosticou-se que o dossel apresentava características biogeográficas de Mata Atlântica e de
Caatinga, pois o objeto de estudo fica na transição das mesorregiões Mata Sul e Agreste Meridional.
PALAVRAS-CHAVES: Pastagem, Biodiversidade, Desmatamento e vegetação.
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EVIDÊNCIAS DO CONTROLE LITOESTRUTURAL DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DA SERRA DO
MAR, CARAGUATATUBA (SP)
LITHOLOGICAL AND STRUCTURAL EVIDENCES ON DRAINAGE BASINS IN THE SERRA DO MAR,
CARAGUATATUBA (SP)
Maria Carolina Villaça Gomes – Universidade de São Paulo mcarolvg@yahoo.com.br
Bianca Carvalho Vieira - Universidade de São Paulo
A Serra do Mar é um conjunto de escarpas festonadas situadas à borda atlântica do Sul e Sudeste brasileiro. A complexa
variabilidade litológica, a densa rede de lineamentos estruturais e os eventos tectônicos são alguns dos principais
condicionantes da morfogênese regional. Este forte controle litoestrutural e tectônico se manifesta desde a escala
regional, observada sua direção predominantemente ENE, até aquelas feições observáveis em campo, como as
sequências de knickpoints existentes nos canais que drenam a escarpa e espigões. No Litoral Norte do estado de São
Paulo, a escarpa se apresenta muito próxima à linha de costa, sendo sustentada por litotipos mais resistentes, como os
paragnaisses e variações de granitos. Por outro lado, na região de Caraguatatuba (SP), é interrompida por um acentuado
recuo, atribuído a eventos tectônicos que ocorreram no Mioceno Superior (5 a 13 milhões de anos) e reativaram
lineamentos estruturais preexistentes. Desta forma, este trabalho teve por objetivo avaliar os controles litológico e
estrutural nos sistemas fluviais em bacias de drenagem na escarpa da Serra do Mar, em Caraguatatuba (SP). Para tanto,
foram selecionadas as seguintes bacias: Aldeia, Canivetal, Guaxinduba, Massaguaçu, Mococa, Pau D’Alho,
Piraçununga, Rio Claro 1, Rio Claro 2 e Santo Antônio em que foram elaborados os perfis longitudinais das drenagens
principais a hierarquização fluvial (classificação de Strahler), utilizando-se a base cartográfica do IBGE (1:50.000).
Para obtenção do parâmetro Relação Declividade-Extensão por segmento do canal (RDEs) e total (RDEt), foi utilizada
como base o Modelo Digital de Elevação de imagens de radar SRTM. As bases litológicas e de lineamentos estruturais
utilizadas para análise integrada aos demais documentos cartográficos possuem escala 1:750.000. Os litotipos que
ocorrem na Serra do Mar em Caraguatatuba (SP) são os granitoides gnáissicos, migmatitos e diferentes variações de
gnaisses, tais como os gnaisses bandados e paragnaisses. Os lineamentos estruturais se apresentam predominantemente
na direção NE-SW associadas às zonas de contato de diferentes complexos litológicos. O RDE apresentou grande
amplitude em todas as bacias, quando considerado o RDEs/RDEt, os valores mínimos, médios e máximos foram 2,01,
6,82 e 82,38, respectivamente. Os RDEs/RDEt de 2ª ordem foram em número superior aos de 1ª ordem na maioria das
bacias, exceto na Guaxinduba. De forma geral, grande parte das inflexões verificadas nos perfis longitudinais
(knickpoints) se concentrou nos trechos de 3ª e 4ª ordem dos canais principais, que correspondem aos trechos dos canais
que drenam o setor da escarpa. Quando analisados conjuntamente o RDEs/RDEt e a litologia, notou-se que a
predominância de anomalias de 1ª ordem na bacia do Guaxinduba coincide com a ocorrência dos paragnaisses,
considerado, para a área, como a variação litológica que sustenta as maiores elevações em Caraguatatuba. Além destas
evidências, a existência de curvas anômalas, como os cotovelos, o padrão paralelo ou retangular da rede de drenagem,
as capturas fluviais no contato escarpa-planalto demonstram o forte controle litoestrutural na morfogênese neste setor da
Serra do Mar.
PALAVRAS CHAVE: Relação Declividade-Extensão, Perfil longitudinal fluvial, knickpoints.

ELEMENTOS NATURAIS QUE FUNDAMENTAM A CONSERVAÇÃO DAS SERRAS SEMIÁRIDAS DO
CENTRO-OESTE CEARENSE
NATURAL ELEMENTS THAT FOUND THE CONSERVATION OF THE SIERRAS SEMIARIDS OF THE
CENTRAL WEST CEARENSE
Raul Carneiro Gomes – Universidade Federal do Ceará raulcarneiro89@hotmail.com
Laura Gomes Girão Paiva - Universidade Federal do Ceará
Vládia Pinto Vidal de Oliveira - Universidade Federal do Ceará
As serras secas (Pipoca, Tecelão, Belém e Joaninha) situadas na porção Centro-Oeste do Ceará/Brasil são maciços
residuais cristalinos com topos convexados ou compostos por cristas e com vertentes morfologicamente variadas que
despontam em meio ao pediplano semiárido. Foram geradas por processos tectônicos e erosivos ao longo do tempo
geológicos, os quais criam relevos com cotas altimétricas e disposições variadas no território cearense. Estes relevos
detêm relevância estratégica para a gestão e conservação ambiental, com destaque para a dimensão hídrica, pois
abrigam as principais nascentes dos rios Jaguaribe, Banabuiú e Poti. Adicionalmente, em função da devastação secular
do pediplano adjacente a essas serras, transformaram-se em refúgios da fauna e flora relativamente conservados em
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meio à caatinga degradada. Assim, este artigo tem como objetivo indicar elementos naturais que fundamentam a
conservação do relevo citado com intuito de maximizar a sua proteção e de subsidiar seu ordenamento territorial. Para
tanto, executou-se levantamentos bibliográficos, geocartográficos e ambientais em campo para obterem-se dados e
informações, as quais foram analisadas sistemicamente. Diante disso, constatou-se que as serras secas examinadas são
habitats da aroeira do sertão (myracrodruon urundeuva) que está ameaçada de extinção, assim como do cassaco
(Didelphis albiventris), camaleão (Iguana iguana), tamanduás-mirins (Tamandua tetradactyla), onça-parda (Puma
concolor), tatus (Tolypeutes tricinctus), pebas (Euphractus sexcinctus), veados catinguerios (Mazama Gouazoupira) e
outros. O relevo oferece limitações para a agropecuária tendo em vista a vasta ocorrência de vertentes declivosas e as
estruturas de fraturas e falhas que propiciam eventos de deslizamento e tombamento de blocos. Esta condição associada
ao desmatamento da caatinga arbórea-arbustiva potencializa a instabilidade das vertentes pela erosão laminar e
concentrada dos delgados Cambissolos Háplicos e Neossolos Litólicos, proporcionando o assoreamento de nascentes,
rios e reservatórios das bacias hidrográficas. Além disso, trata-se de um relevo susceptível a desertificação, a qual pode
acentuar as perdas econômicas e hídricas para os sertanejos.
PALAVRAS-CHAVE: maciços cristalinos, degradação, semiárido.

ESTUDO DA EROSÃO NO AMBIENTE URBANO: O CASO DO BAIRRO DE CAETÉS I NO MUNÍCIPIO
DE ABREU E LIMA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
EROSION STUDY IN URBAN ENVIROMENT: THE CASE OF CAETÉS DISTRICT IN ABREU E LIMA CITY,
PERNAMBUCO STATE
Áurea Nascimento de Siqueira Mesquita - Faculdade Educacional da Lapa, FAEL aurea.nsiqueira@hotmail.com
Eliana Nunes Pereira - Universidade Federal de Pernambuco
Leandro Pereira - Universidade Federal de Pernambuco
Rita de Cássia Silva - Universidade Federal Rural de Pernambuco
O presente trabalho visa disseminar algumas importantes noções com base no estudo dos solos, com o fim de expor o
conceito de erosão nas áreas urbanas, bem como suas implicações, em face do crescente aumento de ocupações
residenciais com ausência do devido planejamento do espaço, nesses locais. O estudo aborda, inicialmente, os processos
erosivos, a problemática do mau uso e conservação dos solos, a situação atual das áreas, o seu dimensionamento e
consequências, apontando para técnicas passíveis de serem adotadas preventivamente, em seguida mostra uma síntese
das técnicas de recuperação, que poderão ser utilizadas para o controle do processo e revitalização da área em estudo,
situada no bairro de Caetés I, no município de Abreu e Lima – PE. Neste foram feitas visitas que permitiram coletar
algumas fotografias que retratavam a situação local, além da revisão bibliográfica que subsidiaram um melhor
entendimento e percepção das problemáticas ambientais presentes no âmbito do referido local, bem como possíveis
soluções, de cunho educacional, com vistas à atenuação dos efeitos negativos da circunstância atual.
PALAVRAS-CHAVE: Áreas Urbanas; Grupo Barreiras; Impactos Ambientais.

EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO LEQUE MALAQUIAS, MACIÇO ETRUTURAL DE ÁGUA
BRANCA, AGUA BRANCA-AL
EVOLUTION GEOMORPHOLOGICAL OF FAN MALAQUIAS, STRUCTURAL MASSIF OF ÁGUA BRANCA,
ÁGUA BRANCA-AL
Rhaissa Francisca Tavares de Melo – Universidade Federal de Pernambuco rhaissatavares@hotmail.com
Danielle Gomes da Silva - Universidade Federal de Pernambuco
Antonio Carlos de Barros Corrêa - Universidade Federal de Pernambuco
O estudo do relevo, sobretudo dos modelados deposicionais, vem permitindo identificar eventos desestabilizadores da
estrutura superficial da paisagem, de grande magnitude, capazes de reorganizar o comportamento dos processos
geomórficos. Desta forma, a paisagem geomorfológica e sua evolução dependem da atuação em conjunto de diversos
fatores, representados em diferentes escalas de espaço e tempo, que influenciam os processos superficiais tendendo a
gerar uma multiplicidade de resultados complexos e interconectados na morfologia da paisagem. A análise das formas
do relevo, na busca da compreensão dos aspectos morfológicos da topografia e da dinâmica responsável pela
esculturação da paisagem, ganha relevância mediante o auxílio que oferece ao entendimento do modelado terrestre,
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como elemento do sistema natural e condicionante da atividade humana e seus arranjos espaciais. A análise da origem e
evolução do relevo através dos depósitos correlativos caracteriza-se como um procedimento metodológico de extrema
relevância voltado para a elucidação das evidências associadas aos processos formadores do relevo. Por sua vez, o clima
apresenta uma estreita relação com o desencadeamento dos processos morfogenéticos deposicionais, e, por conseguinte
constitui elemento fundamental para a compreensão da evolução do modelado durante o Quaternário, seja em virtude do
caráter das suas flutuações cíclicas ou de eventos episódicos de máxima magnitude, que envolvem a manifestação de
um elevado grau de energia em um curto espaço de tempo. Assim, os sedimentos depositados durante o Quaternário e
seus modelados de acumulação resultantes tornam-se registros dos processos geomórficos que exerceram controle sobre
a evolução da paisagem, principalmente nos contextos geotectônicos plataformais da zona tropical. Por se tratar de área
de grande acúmulo de sedimentos, os leques são relevantes para a elucidação da dinâmica paleoambiental do semiárido
nordestino. A pesquisa procura estabelecer possíveis relações entre a gênese dessas unidades geomórficas e os materiais
que as preenchem, estes que podem ajudar à compreensão da evolução quaternária da área, mediante a investigação de
um ambiente de deposição ainda estreitamente vinculado com a paisagem atual. O Leque Malaquias localiza-se no
município de Água Branca, ao extremo oeste do estado de Alagoas, à 520m de altitude, caracterizando-se em virtude do
relevo da região, em um pequeno Brejo de altitude, e tem sua peculiaridade evidenciada pelo fato de ser localizado em
zona de confluência de leques cortados pela drenagem intermitente. O Leque Malaquias apresenta seção transversal de
1,48m sem contato com o embasamento cristalino, e composto por cinco zonas de sedimentação, além de uma
paleovoçoroca. A premissa norteadora deste estudo foi a de que as evidências geomorfológicas encontradas nas áreas de
estudo estão associadas a flutuações climáticas do Quaternário superior, cujas pulsações de maior energia alcançaram
até mesmo o Holoceno médio e superior, com repercussões notáveis sobre o registro sedimentar e arranjos
paleoambientais da região. Diante dessa assertiva, a análise da evolução do relevo através dos depósitos correlativos, a
morfoestratigrafia, caracteriza-se como um importante recurso para se identificar a dinâmica geomorfológica atual e
pretérita.
PALAVRAS-CHAVE: Evolução Geomorfológica, Leques Aluviais, Água Branca-AL

FORMAÇÃO E DIAGÊNESE DE ARENITOS DE PRAIA: UMA REVISÃO CONCEITUAL
FORMATION AND DIAGENÈSE IN BEACHROCKS – A CONCEPTUAL REVIEW
Jonatas Malaquias Otávio - Universidade Federal de Pernambuco
Tiago Fernando de Holanda - Universidade Federal de Pernambuco tiagofholanda@gmail.com
Osvaldo Girão - Universidade Federal de Pernambuco
Os arenitos de praia, ou beachrocks, são sedimentos que sofreram um processo de litificação e são encontrados
paralelamente à linha de costa na zona intermaré, apresentando uma forma alongada e estreita, sendo cimentados por
carbonato de cálcio a um ou dois metros de profundidade. No processo de diagênese existe um conjunto de eventos que
levam a formação da rocha sedimentar propriamente dita, sendo eles: compactação, dissolução, cimentação e
recristalização. Os beachrocks são classificados como rochas sedimentares detriticas, pois apresentam detritos de
materiais pré-existentes e mesmo de origens biológicas, pois são encontrados materiais biológicos em sua estrutura
litificada. O estudo da formação e diagênese do arenito de praia é relevante pois possibilita o entendimento de como as
rochas sedimentares detriticas são geradas, além de reconhecer como a variação do nível do mar se com portou durante
o período do Holoceno, permitindo a gênese destas feições que se constituem em relevantes elementos de resguardo das
linhas de costas em ambientes majoritariamente tropicais.
PALAVRAS-CHAVES: Arenito de Praia, Diagênese, Cimentação.
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IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS NAS ÁREAS PERIURBANAS APÓS A MUDANÇA DE
USO E OCUPAÇÃO DA TERRA: ANÁLISE DO TRECHO DA BR-408 NO ENTORNO DA ARENA
PERNAMBUCO, SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
IDENTIFICATION OF EROSIVE PROCESSES IN THE PERIURBAN AREAS AFTER THE CHANGE OF
EARTH USE AND OCCUPATION: ANALYSIS OF THE BR-408 STRETCH IN THE ENVIRONMENT OF
PERNAMBUCO ARENA, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
Cláudio José Cabral - Universidade Federal de Pernambuco claudio_cabral2011@hotmail.com
Linaldo Severino dos Santos - Universidade Federal de Pernambuco
Wemerson Flávio da Silva - Universidade Federal de Pernambuco
Leandro Diomério João dos Santos - Universidade Federal de Pernambuco
Antonio Carlos de Barros Corrêa - Universidade Federal de Pernambuco
Esta pesquisa consiste em uma abordagem sobre os principais tipos de processos erosivos e as feições associadas que
estão a se desenvolver na porção sudeste do município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife
em Pernambuco, em virtude de mudanças nos tipos de uso e ocupação da terra. Tal abordagem se insere no campo da
geomorfologia dinâmica, onde procura-se investigar relações causais de processo/reposta. A área sofreu grandes
transformações em sua dinâmica natural, em virtude da duplicação da BR-408 e da implementação de infraestruturas
para a realização da Copa do Mundo de Futebol, organizada pela FIFA em 2014, onde São Lourenço da Mata foi
escolhido como uma das sedes para a realização de algumas partidas. A pesquisa foi desenvolvida a partir da realização
de trabalho de campo, para coletar informações da área de estudo, no que tange a identificação dos pontos mais críticos
onde os processos de erosão são mais contundentes e visíveis, a identificação dos principais processos superficiais
decorrentes na área, ou seja, os principais tipos de processos erosivos, e seus principais gatilhos. Para a marcação dos
pontos foi utilizado o GPS, para georefernciar imagens de satélites da área possibilitando a efetivação de mapeamento
das principais formas de relevo e pontos mais críticos quanto aos processos erosivos. Os principais tipos de processos
erosivos identificados na área são movimento de massa, queda de blocos por gravidade e erosão em suco ou linear, onde
este último se expressa pelo aparecimento de ravinas e voçorocas. O grau de intervenção humana, por meio da
introdução de equipamentos diversos, provocou a alteração no equilíbrio dinâmico da área, que está sofrendo reajuste a
partir de novos pontos de controles e mudança do nível de base local.
PALAVRAS-CHAVE: Processos Superficiais; Erosão Linear; Geomorfologia Dinâmica

IMPACTOS AMBIENTAIS VOLTADOS PARA O PROBLEMA DO VOÇOROCAMENTO URBANO NO
BAIRRO DE CAETÉS – MUNICIPIO DE ABREU E LIMA – PERNAMBUCO
ENVIRONMENTAL IMPACTS RETURNED TO THE PROBLEM OF THE URBAN GULLY IN THE DISTRICT
OF CAETÉS - MUNICIPALITY OF ABREU E LIMA - PERNAMBUCO
Áurea Nascimento de Siqueira Mesquita – Universidade
aurea.nsiqueira@hotmail.com
Eliana Nunes Pereira
Rita de Cássia Silva - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Williams Nascimento de Siqueira – Universidade Federal de Pernambuco

Federal

Rural

de

Pernambuco

O crescimento acelerado e de forma desordenada nas áreas urbanas, vêm sendo responsável por impactos ambientais
que comprometem o uso e a ocupação do solo. Em virtude dessa densidade ocupacional, a topografia surge com
elementos fundamentais para contribuir no processo de ocupação, sendo necessário conhecimento geomorfológico e
pedológico de áreas suscetíveis a riscos naturais que pode correr devido ao deslizamento de terra e erosão de voçoroca.
O termo voçoroca vem do tupi-guarani e significa terra rasgada. São vales de erosão onde a remoção de material é tão
rápida que não permite o desenvolvimento da vegetação. A principal distinção entre voçorocas e ravinas é feita pelo
tamanho sendo a voçoroca uma expressão mais flagrante da erosão, gerando grandes prejuízos devido à perda tanto de
solos quanto de investimentos públicos em obras de infraestrutura. Sabe-se que as voçorocas podem ter sua origem
relacionada a vários tipos de processos. Geralmente associada à ação antrópica, as voçorocas também podem surgir por
processos naturais tais como: deslizamento de terra, que faz com que os horizontes subsuperficiais se tornem expostos;
através de sulcos e ravinas, que são feições erosivas superficiais ocasionadas pelo acúmulo de escoamento superficial,
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gerando uma incisão inicial no terreno, que acaba também por atingir extratos inferiores dos solos, acarretando em um
processo maior. O trabalho tem como objetivo caracterizar os aspectos físicos do bairro de Caetés I no município de
Abreu e Lima – PE afetada pelo voçorocamento e suas consequências ambientais no meio urbano. A partir desse
entendimento foi realizado inicialmente um levantamento bibliográfico em livros, artigos acadêmicos e revistas, sobre a
área de estudo, crescimento urbano, impactos ambientais e voçorocas, após foi realizado durante o período de duas
semanas visitas técnicas no local de estudo com registros fotográficos do local e uma entrevista semi-estruturada com
10 (dez) moradores da comunidade. De acordo com os resultados presentes no estudo foi possível comprovar que
grande parte dos impactos ambientais é devido a degradação ocasionado pelas ações antrópicas, principalmente
relacionado à devastação da vegetação secundária existente para construção de moradias, ocasionando ocupação
desordenada e acumulação de lixo nos voçorocamentos, estes jogados pelos próprios morados que declararam na
entrevista semiestruturada a falta de informação em relação aos impactos ambientais e a coleta de lixo inadequada.
Assim, como pode ser observado em outras regiões, os impactos no bairro de Caetés I foram influenciados
principalmente pela ação antrópica, devido a falta de planejamento urbano e a falta do envolvimento do poder público.
Logo, existe a necessidade de práticas educacionais voltadas para a conservação do meio ambiente e conscientização da
comunidade quantos aos impactos ambientais.
PALAVRAS-CHAVE: Ação Antrópica, Impactos Ambientais, Voçorocamento Urbano.

METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ESTÉTICO DAS GEOFORMAS NA ÁREA DO
PROJETO GEOPARQUE CARIRI PARAIBANO
METHODOLOGY FOR ASSESSMENT THE ESTHETIC POTENTIAL OF GEOFORMS IN THE CARIRI
PARAIBANO GEOPARK PROJECT
Carla Soares Borba – Universidade Federal da Paraíba carlasborba@gmail.com
Leonardo Figueiredo de Meneses – Universidade Federal da Paraíba
Grande parte dos indivíduos que compõem a demanda turística vive em cidades, locais onde muitas vezes são
submetidos a um ritmo de vida exigente e a uma pressão externa que os leva a um progressivo acúmulo de tensões.
Muitos dos destinos procurados têm como característica principal os elementos ambientais abióticos (meio físico) cuja
beleza natural e a espetacularidade, geralmente, representam os critérios motivadores para a realização de viagens
turísticas. Acrescenta-se ainda que a associação da beleza cênica da paisagem ao imaginário humano pode impulsionar
ainda mais a prática do turismo, na medida em que os praticantes da atividade se sintam efetivamente envoltos com o
ambiente em questão visitando, fazendo com que se sintam em um mundo totalmente alheio ao vivenciado em seu
cotidiano. Um exemplo dessa associação são as geoformas que, por seu caráter lúdico e muitas vezes curioso, podem
ser utilizadas como atrativos turísticos capazes de captar visitantes e serem objeto de interpretação ambiental relativa a
diversos temas ligados às geociências. Destaca-se que as geoformas são entendidas como formas percebidas nos
elementos da geodiversidade e que por processos de associação, remetem o imaginário à imagens conhecidas como
formas animais/humanas ou a pseudovestígios (marcas de pegadas, por exemplo). Este trabalho apresenta uma proposta
de avaliação do potencial estético/turístico das geoformas por meio da percepção de sua semelhança com imagens
cotidianas e de valores associados, a fim de divulgar a geodiversidade por meio do turismo. A metodologia da pesquisa
se baseou em uma revisão bibliográfica para verificar metodologias pré-existentes de avaliação do geopatrimônio e
identificar critérios que fossem úteis aos objetivos desejados. Com base nessa revisão foi criada uma ficha de avaliação,
para caracterizar o potencial estético e turístico das geoformas. A ficha possui quatro grupos de critérios (potencial
estético, potencial científico, uso potencial, necessidade de proteção), os quais se dividem em um total de 21
parâmetros. Para testar a metodologia, aplicou-se, durante trabalhos de campo, a ficha de avaliação em 15 geoformas
localizadas na área do Projeto Geoparque Cariri Paraibano - PGCP, que abrange os municípios de Boa Vista,
Boqueirão, Cabaceiras e São João do Cariri, todos localizados nos Cariris Velhos da Paraíba. Como resultado verificouse que as geoformas que obtiveram maior pontuação dentre as avaliadas foram a Pedra do Capacete, a Pedra da Orelha e
a Saca de Lã, especialmente por se tratarem de formações rochosas que já apresentam fluxo turístico e infraestrutura de
recepção de visitantes instalada. As que obtiveram menor pontuação correspondem àquelas em que não há presença de
infraestrutura para visitantes e que as formas são de mais difícil percepção. De modo geral este estudo vem contribuir
para a construção de roteiros turísticos na área do PGCP que tenham como base as geoformas e seu potencial para
ilustrar elementos e processos da geodiversidade local e regional, possibilitando a criação de alternativas de
desenvolvimento econômico em suas comunidades residentes.
PALAVRAS CHAVE: Geodiversidade,Turismo, Inventário.
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MORFOMÉTRICOS E PROBLEMAS AMBIENTAIS EM SETOR URBANO DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO MUNDAÚ – MUNICÍPIO DE RIO LARGO (AL)
MORPHOMETRICS AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE URBAN SECTOR OF THE MUNDAÚ
RIVER BASIN - MUNICIPALITY OF RIO LARGO (AL)
John W. F. Marques - Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente
José H. M. da Silva - Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente
Damião S. Cordeiro - Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente
Roseildo F. da Silva - Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente
Genisson P. da Silva - Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente genisson-csa@hotmail.com
Resumo: O objetivo desta pesquisa é contribuir para o estudo dos problemas ambientais que atingem o setor urbano do
Rio Mundaú fazendo uma análise in loco de três setores no município de Rio Largo e, paralelo a isso, fazer a
determinação de parâmetros hidrológicos e morfométricos da área analisada. Para isso, fez-se um levantamento
bibliográfico acerca do tema e realizou-se uma visita ao município de Rio Largo. Foi constatado a presença de lixões,
extração ilegal de areia, ausência de mata ciliar, ocupação das encostas próximas a margem do rio para a plantação de
cana-de-açúcar e habitação, barragens e lançamento de esgoto doméstico diretamente no rio. Através de técnicas de
sensoriamento remoto, determinou-se a sinuosidade do rio como anastomosado, com perfil transversal refletindo esse
padrão. A vazão foi medida através do perfil transversal do rio e calculou-se 76,11 m³/s e a velocidade do rio
encontrada foi de 0,59 m/s. Concluiu-se que, para combater o processo de degradação ambiental observado, ações de
conscientização ambiental seriam importantes, mas não somente; a parceria entre Pernambuco e Alagoas, no sentido de
criar um comitê para a BHM, também é um ponto de extrema relevância. Destaca-se a importância da determinação dos
parâmetros hidrológicos e morfométricos para eventuais pesquisas realizadas na área analisada.
PALAVRAS-CHAVE: Rio Largo, Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú, Meio Ambiente.

O ETNOCONHECIMENTO GEOMORFOLÓGICO APLICADO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL NAS
PEQUENAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
THE GEOMORPHOLOGICAL ETHNOKNOWLEDGE APPLIED TERRITORIAL PLANNING IN THE SMALL
TRADITIONAL COMMUNITIES
Sinara Gomes de Sousa - Universidade Regional do Cariri sinarageogomes@live.com
Simone Cardoso Ribeiro - Universidade Regional do Cariri
A forma como os pequenos produtores rurais lidam e entendem a dinâmica ambiental, demonstra uma incessante busca
de um equilíbrio que garanta a estabilidade da natureza e o sucesso de suas atividades econômicas. O presente trabalho
debruça-se sobre dois conceitos, o de Etnogeomorfologia e o de ordenamento territorial, onde ambos se completam no
tocante em que o etnoconhecimento do sertanejo sobre o relevo local e os processos morfoesculturadores atuantes, os
auxiliam na identificação da qualidade do solo, no tipo de cultivo, ou outras atividades que poderão ser realizadas
nessas áreas, atuando no ordenando do espaço produtivo e na dinâmica social das comunidades tradicionais em que
vivem. Sabendo das limitações já impostas pela semiaridez do clima ao desenvolvimento das atividades agropecuárias e
agroextrativistas, buscamos aqui investigar se na ótica dos sertanejos o relevo também exerce influência na produção.
Primeiramente foi feita a caracterização geoambiental dos municípios para reconhecimento dos aspectos físico/naturais
e sociais das áreas pesquisadas. Para a obtenção dos resultados, usou-se como principal método a aplicação de
entrevistas roteirizadas, usando a técnica ‘Bola de Neve’. No total foram entrevistados 77 produtores rurais, sendo 54
no município de Farias Brito e 23 no município de Granjeiro, foram alvos da pesquisa nove comunidades tradicionais,
onde as atividades econômicas predominantes são a agricultura, pecuária de subsistência e alguns poucos casos de
extrativismo vegetal. Após as entrevistas, fizemos a análise dos dados constatando que em todas as comunidades
pesquisadas, os produtores entrevistados compartimentam a paisagem em unidades etnogeomorfológicas de acordo com
sua altimetria e ainda lhe atribuem nomenclaturas próprias de sua cultura. Além disso, também descrevem o tipo de solo
presente em cada local indicando o seu teor de fertilidade, quais cultivos podem ser feitos e como deve ser feito o
manejo desse solo, além de atribuir-lhes nomenclaturas específicas que remetem a cor do solo, sua textura ou mesmo a
sua fertilidade. Fazendo também a identificação e denominação dos processos morfoesculturadores, de acordo com a
intensidade, e ainda apontando suas causas. Como exemplo, podemos citar uma nomenclatura muito utilizada nas
compartimentações feitas pelos entrevistados: a “serra”, que corresponde aos maciços ou colinas residuais, e é onde
predomina um solo denominado de “terra ariúsca”, que corresponde ao Neossolo Litólico mapeado, que recebe esse
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nome por conta da presença de areia. Nessas áreas o cultivo indicado é o do feijão, pois segundo os entrevistados, não
necessita de muita umidade e se desenvolve bem em solos de baixa fertilidade e pedregosos. O processo
morfoesculturador atuante é denominado de “grota” ou “gruteão” quando se tratam de voçorocas, e “canastra”, “regos”
ou “buracos”, quando se tratam de sulcos e microrravinas. Com isso, destaca-se aqui, a importância das pesquisas
etnográficas e da valorização do saber popular em relação ao meio ambiente e sua dinâmica, pois, a partir do
conhecimento das fragilidades e potencialidades do ecossistema de que dependem, os sertanejos planejam e ordenam
seu território na busca de uma melhor viabilização de suas atividades econômicas, tendo em vista a conservação do
meio ambiente.
PALAVRAS-CHAVE: Etnogeomorfologia, Ordenamento, Uso e ocupação do solo

PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO DA ÁREA DO PROJETO GEOPARQUE CARIRI PARAIBANO
GEOMORPHOLOGICAL HERITAGE IN THE CARIRI PARAIBANO GEOPARK PROJECT
Leonardo Figueiredo de Meneses – Universidade Federal da Paraíba lfmeneses@hotmail.com
Bartolomeu Israel de Sousa - Universidade Federal da Paraíba
Entende-se patrimônio geomorfológico como o conjunto de formações e os respectivos processos morfogenéticos
passados e atuais às quais foi conferido valor científico, cultural, estético e/ou econômico. Conhecer e valorizar esse
patrimônio são caminhos para sua conservação e uso compatível com a capacidade de carga dos ambientes onde se
inserem. Uma das formas de alcançar esses objetivos é a partir da criação de geoparques que, por serem regidos pelos
princípios da proteção ao geopatrimônio, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, configuram-se como
territórios ideais para que o patrimônio abiótico seja valorizado por suas características intrínsecas e demais valores
associados. Nesse sentido, verifica-se que os municípios de Boqueirão, Boa Vista, Cabaceiras e São João do Cariri, que
compõem a área territorial do Projeto Geoparque Cariri Paraibano – PGCP, apresenta uma geodiversidade bastante
expressiva, representada principalmente por diques que se sobressaem no relevo em forma de muralhas (como a
Muralha do Meio do Mundo no município de São João do Cariri) e plútons recobertos por matacões decamétricos de
variadas formas e graus de arredondamento, conhecidos como mares de bolas (Lajedo do Pai Mateus em Cabaceiras,
por exemplo), apresentando uma paisagem de excepcional beleza e que já se consolidou como atrativo turístico de
expressividade nacional e até internacional. O local possui atrações de importância para a prática do geoturismo,
representando exemplo de sucesso em projetos de conservação ambiental e interiorização turística. Assim, no sentido de
estimular o desenvolvimento sustentável suportado pela geodiversidade da região, tem-se buscado realizar pesquisas
voltadas à caracterização do geopatrimônio do futuro geoparque, como é o caso deste trabalho, que tem como objetivo
identificar os principais monumentos que compõem o patrimônio geomorfológico presente na área do PGCP. Buscou-se
classificar os locais de interesse geomorfológico identificados na área do PGCP com base em suas características de
conteúdo e tamanho (área), qualificando-os como afloramentos pontuais, seções, mirantes, áreas simples e grandes
áreas complexas, além de abordar características geológicas e geomorfológicas que individualizam tais locais.
Verificou-se, como resultado, que dos 20 geossítios atualmente mapeados na área da proposta do PGCP, 13 têm como
tema predominante a geomorfologia, sendo que, destes, 08 classificam-se como áreas simples, ou seja, compõem-se de
mais de um elemento expressivo da geodiversidade em um raio de poucos metros, e os outros 05 como afloramentos
pontuais. Foi possível verificar ainda que em 08 deles encontram-se registros rupestres na forma de pintura e, em 03
deles encontram-se também gravuras do tipo Itacoatiaras. Em um dos geossítios verificou-se ainda a presença de
vestígios que indicam a presença de um cemitério indígena, mas que necessita de estudos pormenorizados para atestar
sua veracidade. Almeja-se que os resultados da presente pesquisa venham a contribuir na inserção do patrimônio
geomorfológico do PGCP em ações de desenvolvimento científico e didático relacionado ao entendimento da evolução
geomorfológica e divulgação das geociências de modo geral, em especial para as comunidades inseridas na área do
projeto e para os visitantes que por ali transitem, bem como seja possível utilizá-lo para o desenvolvimento
socioeconômico da região integrando-o a roteiros geoturísticos, por exemplo.
PALAVRAS-CHAVE: Geopatrimônio, Cariri paraibano, Geoturismo.
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PLANALTOS RESIDUAIS DO RIO GRANDE DO NORTE: ASPECTOS TEÓRICOS E CARACTERIZAÇÃO
FISIOGRÁFICA
RESIDUAL UPLAND OF RIO GRANDE DO NORTE: THEOROTICAL ASPECTS AND FISIOGRAPHIC
CHARACTERIZATION
Jacimária Fonseca de Medeiros – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte marageografia@hotmail.com
Luiz Antonio Cestaro – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
O estado do Rio Grande do Norte é constituído por diversos sistemas ambientais, dentre eles os Planaltos Residuais. Na
visão de Ross (2008), os Planaltos caracterizam a maior parte do território brasileiro, considerados como vestígios de
antigas formações erodidas. São chamados de relevos residuais, como a ideia do que resultou do relevo atacado pela
erosão. Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo realizar uma caracterização dos Planaltos Residuais do estado.
Para tanto, partimos de uma revisão de literatura, bem como de trabalhos de campo, os quais geraram dados que foram
tabulados em gabinete a partir do uso de geotecnologias. Após a tabulação dos dados, delimitamos a ocorrência dos
Planaltos Residuais no estado em quatro áreas distintas. Quanto às características fisiográficas, encontram-se sobre
terrenos constituídos em sua maioria por granitos, gnaisses e micaxistos, o que lhes confere todo um dinamismo às
formas de relevo, caracterizado como bastante movimentado. Essas áreas elevadas favorecem a formação de um
mesoclima de altitude, caracterizado em sua maioria por um clima Sub-úmido, o que confere a essas áreas um caráter de
áreas de exceção. Os solos em sua maioria são jovens como os Neossolos, mas também se dá a ocorrência de solos
medianamente desenvolvidos pedogeneticamente, como os Luvissolos. Como resultado dessa combinação, se manifesta
a formação vegetal Savana Estépica Arborizada. Essa combinação de elementos físicos condiciona as fragilidades
dessas unidades, sendo a maioria delas, influenciada pelas encostas.
PALAVRAS-CHAVE: Planaltos residuais, gênese, características fisiográficas.
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EIXO 02 (NOVAS APLICAÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS E ABORDAGENS EM
GEOMORFOLOGIA)

ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DO USO E COBERTURA DA TERRA NO MUNICÍPIO DE EXU – PE
SPACE-TEMPORAL ANALYSIS OF LAND USE AND COVERAGE IN THE MUNICIPALITY OF EXU - PE
Maria Luísa Gomes da Silva - Universidade Federal de Pernambuco mluisags19@gmail.com
Ítalo Rodrigo Paulino de Arruda - Universidade Federal de Pernambuco
Viviane Pedroso Gomes - Universidade Federal de Pernambuco
Pedro dos Santos Ferreira - Universidade Federal de Pernambuco
Danielle Gomes da Silva - Universidade Federal de Pernambuco
Problemas ambientais como as mudanças climáticas, aumento da escassez hídrica, desertificação, entre outros, são
frequentemente associados às mudanças no uso e cobertura das terras. Deste modo, cresceu entre pesquisadores
inseridos em várias ramificações do meio científico o uso de representações cartográficas voltadas para o
monitoramento ambiental. A classificação de imagens orbitais vem sendo empregada para este fim. Porém, em muitas
situações, a validação deste produto é dificultada devido à escassez de dados de campo. Para contornar o referido
problema, diversos pesquisadores vêm utilizando imagens de alta resolução espacial do Google Earth. As imagens
contidas no software Google Earth Pro (GEP) possuem detalhamento espacial suficientemente alto para que o
observador possa interpretá-las e posteriormente classificar imagens orbitais produzidas por sensores de média e baixa
resolução espacial. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi analisar a variação espaço-temporal do uso e cobertura da
terra no município de Exu – PE. A área de estudo está localizada na mesorregião do Sertão Pernambucano. Para gerar o
mapa de uso e cobertura da terra foram utilizadas imagens do satélite Landsat 5 e Landsat 8, as quais foram processadas
até a reflectância. Para classificação das imagens, gerou-se uma nuvem com 100 pontos em ambiente SIG.
Posteriormente os pontos foram importados no GEP, onde cada um passou a sobrepor uma classe de uso. Cada uso foi
identificado e codificado. As imagens do GEP utilizadas como referência foram escolhidas de acordo com as datas de
cada imagem gerada pelo Landsat, para que não houvesse defasagem temporal. Em seguida, gerou-se assinaturas
espectrais com base nas classes identificadas com auxílio do GEP. Os resultados indicaram que o município de Exu
apresentou uma redução das áreas de vegetação nativa nos últimos 10 anos. As áreas de vegetação de Caatinga,
passaram de 30% em 2006, para 24% do território em 2016. Outra classe representativa na área é a Floresta Estacional
Decidual. A referida categoria sofreu menor redução, passando de 29% (2006) para 27% em 2016. O ritmo de
desmatamento na região possui relação direta com as práticas agropecuárias adotadas. Um dos principais modelos
agrícolas na região, o de Sequeiro, teve sua área ampliada neste intervalo de 10 anos. Passando de 41% para 49%. O
desmatamento tende a contribuir para a redução da disponibilidade hídrica em uma região marcada por secas severas.
Soma-se a isto os prejuízos socioeconômicos decorrentes de processos de desertificação, cada vez mais comuns no
semiárido, a exemplo do Núcleo de desertificação de Cabrobó em Pernambuco, que abrange os municípios de
Parnamirim, Cabrobó, Belém do São Francisco, Itacuruba e Floresta. Conclui-se que o método de mapeamento do
município de Exu - PE mostrou-se bastante eficiente, revelando as significativas alterações na superfície. Diversos
problemas socioeconômicos, desde os mais simples aos mais complexos podem surgir ou se agravar face às
intervenções sobre a natureza. Intervenções que muitas vezes não se dão de maneira ordenada. Por fim, propõem-se o
desenvolvimento de outros estudos que possam quantificar a real extensão dos impactos ambientais, assim como a
adoção de práticas de desenvolvimento sustentável para o município.
PALAVRAS-CHAVE: Classificação supervisionada; degradação; geotecnologias.
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ANÁLISE FISIOGRÁFICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO DO PONTAL-PE
PHYSIOGRAPHIC ANALYSIS OF THE HYDROGRAPHIC BASIN RIACHO DO PONTAL-PE
Pedro Barbosa de Souza - Universidade Federal de Pernambuco
Paulo Lucas Cândido Farias - Universidade Federal de Pernambuco paulolucas07@live.com
Joaquim Pedro de Santana Xavier - Universidade Federal de Pernambuco
Victor Pina Figueiredo - Universidade Federal de Pernambuco
Arthur Felipe de Melo Teixeira - Universidade Federal de Pernambuco
A análise de bacias hidrográficas apresenta um papel fundamental para compreensão do ciclo hidrológico, bem como os
eventos que às mantém. Dese modo a gestão de bacias se mostra de extrema importância para tomada de decisões dos
gestores públicos e atores sociais. Sendo assim, este trabalho tem o propósito de mostrar uma metodologia de análise de
bacia hidrografica usando ferramenta SIG para geração dados e produtos cartográficos para bacia do pontal no Estado
de Pernambuco. Foram obtidos dados como Índice de Circularidade (Ic), Declividade média da bacia (Dm), Densidade
de drenagem (Dd), Sinuosidade do Rio (Is), Coeficiente de compacidade (Kc), dentre outros produtos cartográficos,
demonstrando o poder do uso de ferramentas SIG para a gestão de bacias.
PALAVRAS CHAVE: Delimitação de bacias, Gestão de recursos hídricos, Sistema de informação geográfica.

AVALIAÇÃO DA FRAGILIDADE AMBIENTAL POR MEIO DO USO DE GEOTECNOLOGIAS
APLICADAS AO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA – AL
EVALUATION OF ENVIRONMENTAL FRAGILITY BY THE USE OF GEOTECHNOLOGIES APPLIED TO
THE ÁGUA BRANCA MUNICIPALITY – AL
Larissa Furtado Lins dos Santos - Universidade Federal de Pernambuco larissa.furtadols@hotmail.com
Luisa Thaynara Muricy de Souza Silva - Universidade Federal de Campina Grande
Marcelo dos Santos Dias - Universidade Federal de Pernambuco
Ulisses Alencar Bezerra - Universidade Federal de Campina Grande
Danielle Gomes da Silva - Universidade Federal de Pernambuco
A observação da paisagem consiste num elemento fundamental para a realização de estudos a respeito das mais variadas
áreas. Neste sentido, as Geociências visam cada vez mais a necessidade de atrelar o trabalho de campo aos
conhecimentos das geotecnologias, resultando na elaboração mais completa dos resultados. O avanço do Processo
Digital de Imagens (PDI) tem tornado mais fácil esta construção do conhecimento científico, pois permite uma análise
muito mais detalhada da área escolhida para a realização de estudos. Desse modo, foram produzidos mapas que
possuem os aspectos qualitativos do terreno e têm a finalidade de fornecer informações essenciais para a ilustração de
dados já observados nas referências. Por vezes são oferecidos detalhes que passaram despercebidos ao contato em
campo, que foram ressaltados no PDI. Sendo assim, este trabalho objetivou determinar a fragilidade ambiental presente
no município de Água Branca, localizado no extremo oeste do estado de Alagoas, inserido na microrregião do Sertão
Alagoano, a uma latitude de 09º15’39” sul e a uma longitude 37º56'10" oeste. Para a confecção dos mapas foram
utilizadas imagens que foram adquiridas gratuitamente através do site do INPE e do Earth Explorer, manipuladas por
meio de softwares como Erdas Imagine e QGis, fotografadas por meio de satélites. Foram confeccionados o Mapa de
Fragilidade Potencial (MFP), através de informações secundárias sobre pedologia, intensidade das chuvas e declividade
do terreno e o Mapa de Fragilidade Emergente (MFE) por meio da combinação do MFP com informações sobre uso e
cobertura da terra. A fim de contribuir para uma caracterização mais completa do município, foram produzidos os
mapas de NDVI, de uso e ocupação do solo e o de falsa cor. O resultado final consiste em um mapa de fragilidade
emergente, que tem como principal função definir áreas que requerem maior proteção ambiental dentro do município,
corroborando para um melhor planejamento ambiental por parte dos tomadores de decisão.
PALAVRAS CHAVE: zoneamento ecológico, planejamento territorial, susceptibilidade erosiva.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TRAÍRAS COM O APOIO
DE SIG
MORPHOMETRIC CHARACTERIZATION OF THE TRAÍRAS RIVER BASIN WITH THE GIS SUPPORT
Alexandre Herculano de Souza Lima - Universidade Federal de Sergipe dandefish@hotmail.com
Ronaldo Missura - Universidade Federal de Sergipe
O uso de sistemas de informações geográficas (SIG’s) são uma alternativa eficiente para gestão e monitoramento de
recursos hídricos, além de apresentarem precisão em seus processamentos informatizados. De acordo com Villela e
Mattos (1975) as características físicas de uma bacia são elementos de grande importância em seu comportamento
hidrológico devido à estreita relação entre o ciclo hidrológico e esses elementos. Neste panorama de características
físicas, as análises morfométricas de uma bacia hidrográfica evidenciam sua dinâmica ambiental, auxiliando no
processo de gerenciamento e monitoramento de seus recursos naturais. Neste contexto, o presente estudo objetivou
caracterizar a morfometria da bacia hidrográfica do Rio Traíras através do uso de SIG’s, no intuito de que esta pesquisa
sirva de subsídio para a gestão de recursos hídricos e como fonte de informações para o desenvolvimento de outros
estudos no campo de pesquisa das geociências. Os principais resultados obtidos foram área = 239,46 Km²; perímetro =
108,28 Km; comprimento total dos canais = 496,26 km; comprimento do rio principal = 33,93 Km; coeficiente de
compacidade 1,95; comprimento da bacia 22,24 Km; fator de forma 1,94; densidade da bacia 2,07 Km/Km². Para a
complementação dos resultados foram elaborados mapas de declividade e hipsometria.
PALAVRAS-CHAVE: morfometria, bacia hidrográfica, Rio Traíras.
CARTA DE SUSCETIBILIDADE A EROSÃO DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA – PE, A PARTIR DE
ANÁLISE MULTICRITÉRIO
EROSION SUSCEPTIBILITY MAP OF THE ALIANÇA CITY FROM MULTICRITERIA ANALYSIS
Joaquim Pedro de Santana Xavier - Universidade Federal de Pernambuco joaquimpedro05@gmail.com
Fabrizio de Luiz Rosito Listo - Universidade Federal de Pernambuco
Os processos erosivos, a depender de sua intensidade, podem gerar situações negativas tais como percas da
produtividade agrícola, materiais e de vidas humanas. Neste sentido, faz-se necessário a realização de estudos que
subsidiem o controle e a prevenção destes eventos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é avaliar a suscetibilidade a
processos erosivos lineares no município de Aliança, Zona da Mata Norte de Pernambuco, atualmente sujeito a erosão
em função de práticas agrícolas constantes. Para cumprir este objetivo, foram gerados dois cenários de suscetibilidade a
partir de análise multicritério por meio da combinação de fatores condicionantes. Embora com distribuições percentuais
distintas, ambos os cenários apresentaram predominância de classes de erosão fortes, confirmando a influência de
fatores condicionantes topográficos, pedológicos, de usos da terra, entre outros, na potencialização de feições erosivas.
PALAVRAS-CHAVE: Análise Multicritério; processos erosivos; carta de suscetibilidade.

CARTOGRAFIA DA PAISAGEM E USO DE IMAGENS ORBITAIS NA INTERPRETAÇÃO
GEOMORFOLÓGICA
CARTOGRAPHY OF LANDSCAPE AND USE OF ORBITAL IMAGES IN GEOMORPHOLOGICAL
INTERPRETATION
Felipe Henrique da Silva Andrade – Universidade Estadual do Piauí felipegeo@outlook.com
Jhony Gonçalves de Lima - Universidade Estadual do Piauí
Liége de Souza Moura - Universidade Estadual do Piauí
As atividades humanas sempre constituíram um meio de modificação da natureza. Nesse processo de interação o
homem acabou ajudando na constituição de diversos tipos de paisagens, que possuem características, dinâmicas e
valores próprios. O advento das imagens orbitais no estudo da paisagem, tem intensificado as discussões da sua
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aplicabilidade no âmbito cartográfico, sendo cada vez maior as aplicações destas imagens na cartografia de paisagens.
O uso de imagens de satélite de alta resolução espacial em muitas áreas, permite agilidade, qualidade e baixo custo nos
estudos. Destacamos a importância do estudo da aplicação destas imagens na interpretação geomorfológica na busca de
estabelecer possíveis interações e relações existentes entre as características do relevo de um determinado recorte
espacial e as predominâncias ambientais e paisagísticas que o compõe. Compreendendo o relevo como um componente
dos sistemas ambientais e que, a partir do conhecimento de suas estruturas e dinâmicas atuais e passadas é possível
elaborar análises dos ambientes terrestres em que todos os fatores ambientais clima, relevo, vegetação, solo, geologia
sejam estudados de forma integrada. A presente pesquisa tem como objetivo verificar a aplicabilidade de imagens
orbitais nos estudos da paisagem destacando os aspectos geomorfológicos no município de Matões/MA. Para tanto se
procedeu com revisão bibliográfica e pesquisa de campo para observação e registro fotográfico. A partir do registro de
campo, foi realizada também a produção de mapas temáticos com base no uso de imagens orbitais adquiridas
gratuitamente em sites especializados, que combinadas com o trabalho de campo possibilitaram o estudo da paisagem e
detalhamento dos aspectos geomorfológicos presentes na área. Os resultados da pesquisa apontam que na Geografia, as
paisagens têm sido representadas por meio de algumas ferramentas metodológicas, entre as quais se destacam o
transecto (seções-tipo), os quadros de correlação e a carta. Os estudos das paisagens de nível local abordam as
propriedades de diferenciação paisagística e o sistema taxionômico, considerados indispensáveis na diferenciação da
topológica e morfológica da paisagem. A delimitação e caracterização de unidades de paisagens são etapas importantes
no planejamento do território, pois podem indicar as fragilidades e potencialidades de uso e ocupação humana de uma
determinada área. As imagens orbitais espaciais têm sido cada vez mais utilizadas para definir unidades de paisagem a
partir de ferramentas de sensoriamento remoto constituindo uma boa alternativa para estudos em nível local. Deste
modo, a imagem de satélite mostra-se adequada para a identificação e caracterização de paisagens, permitindo o
levantamento de suas potencialidades e fragilidades frente à ocupação humana.
PALAVRAS-CHAVE: Cartografia da Paisagem. Imagens orbitais. Geomorfologia.

DETECCIÓN DE MINERALES CON USO DE IMÁGENES LANDSAT 8 EN LA REGIÓN DE
VALPARAÍSO, PROVINCIA DE LOS ANDES, COMUNA DE SAN ESTEBAN, LUGAR CAMPOS
AHUMADA ALTO – CHILE
DETECTION OF MINERALS USING LANDSAT 8 IMAGES IN THE REGION OF VALPARAÍSO, PROVINCE
OF LOS ANDES, COMMUNE OF SAN ESTEBAN, PLACE CAMPOS AHUMADA ALTO – CHILE
Nathaly Grau Perez - Universidad Tecnológica Metropolitana
Keyla Manuela Alencar da Silva Alves - Universidad Tecnológica Metropolitana keyla.dasilva@utem.cl
Juan Toledo Ibarra - Universidad Tecnológica Metropolitana
En los actuales estudios de la mineralogía, los investigadores y profesionales analizan los componentes y sustratos de la
tierra teniendo acceso a variadas herramientas que les permiten determinar elementos mineralógicos. Entretanto el costo
asociado a los análisis en terreno en el área de mineralogía son demasiados elevados y los tiempos de sondaje largos.
Este estudio presentará un análisis mineralógico mediante el uso de imágenes satelitales LANDSAT-8 para estimar la
existencia de minerales y así reducir los costos financieros asociados a estos tipos de estudios, y reducir el área de
exploración del terreno como apoyo a la decisión de utilizar sondajes mineros para un predio ubicado en la región de
Valparaíso, provincia de Los Andes, comuna de San Esteban, lugar Campos Ahumada Alto. El uso de herramientas
tecnológicas en las investigaciones de las geociencias ha evolucionado hacia el logro de resultados más precisos y
rápidos, con el objeto de minimizar costos y mejorar la calidad del servicio prestado. Además, el salto tecnológico
favorece la información y análisis de datos a través de algoritmos diseñados para este efecto. La elaboración de un
estudio mineralógico implica el trabajo multidisciplinario de las geociencias, tales como la cartografía, geomensura,
geografía, geología, entre otras. En este estudio en particular se relaciona la geomensura con el área de la geología,
puesto que al realizar un análisis de los diferentes tipos de elementos existentes en una zona con probabilidad de
exactitud de éstos, resulta necesaria el conocimiento en el área de la geomensura para determinar los posibles lugares
donde se realizan los sondajes por medio de imágenes satelitales, calicatas u otros métodos, y en el área de la geología
para definir las vetas y los tipos de materiales que se pueden extraer. Utilizando imágenes satelitales LANDSAT-8 se
logra determinar la existencia de diferentes minerales y su ubicación específica, reduciendo el área donde existiría la
posibilidad de realizar sondaje en una concesión minera ubicada en la región de Valparaíso, provincia de Los Andes,
comuna de San Esteban, lugar Campos Ahumada Alto. En los análisis previos a esta investigación, no se pudo
identificar con exactitud la existencia de minerales. Pero se pudo identificar la presencia de oro y cobre, en los predios
del entorno del área de estudio, lo que lleva a creer en la existencia de minerales en la superficie del área de estudio. Por
lo tanto el uso de imágenes satelitales LANDSAT-8 en conjunto con sondajes podría ser una buena opción para el
análisis mineralógico de la concesión a estudiar. Esta investigación tiene como objetivo realizar un análisis

21

mineralógico de la alunita, pirita y turmalina-dravita a través de la imagen satelital LANDSAT-8 como apoyo a la
decisión de efectuar sondaje en el predio ubicado en la región de Valparaíso, provincia de Los Andes, comuna de San
Esteban, lugar Campos Ahumada Alto.
PALABRAS CLAVES: análisis mineralógico; landsat 8, geomensura

FEIÇÕES COSTEIRAS: ATRATIVOS PARA O GEOTURISMO COMO APLICABILIDADE PARA A
GEOCONSERVAÇÃO
COASTAL FEATURES: ATTRACTIONS FOR GEOTOURISM AS AN APPLICABILITY TO
GEOCONSERVATION
Brenda Rafaele Viana da Silva – Universidade Estadual do Piauí rafaele.14@hotmail.com
Elisabeth Mary de Carvalho Baptista - Universidade Estadual do Piauí
As zonas costeiras são dotadas de potenciais e valores geológicos e geomorfológicos (geodiversidade), sendo atributos
de interesse para o desenvolvimento do Geoturismo, e consequentemente do processo de Geoconservação. O
Geoturismo é um segmento da atividade turística que tem o patrimônio geológico como seu principal atrativo e busca
sua proteção por meio da conservação de seus recursos e da sensibilização do turista, utilizando para isto, a
interpretação deste patrimônio tornando-se acessível ao um conhecimento antes só discutido na academia, além de
promover sua divulgação e o desenvolvimento das ciências da Terra. Discutir Geoturismo pressupõe trazer a
compreensão dos conceitos de Geodiversidade e Geoconservação. A geodiversidade compreende os elementos abióticos
do geossistema, ou seja, compõe um dos tripés que envolve a análise integrada da paisagem, a qual pode ser analisada
através da conjunção dos fatores abióticos, bióticos e antrópicos. Por Geoconservação entende-se que se relaciona à
conservação da geodiversidade ou diversidade natural considerando os aspectos e processos geológicos,
geomorfológicos e de solo, mantendo a evolução natural desses aspectos e processos. Desta forma, o objetivo deste
trabalho constitui-se em identificar e analisar quais feições costeiras podem ser consideradas atrativos geoturísticos com
fins para a Geoconservação. Para realização da pesquisa o procedimento metodológico empregado foi a Pesquisa
Bibliográfica, principalmente em livros, artigos científicos, dissertações e teses. A geodiversidade (diversidade natural
dos elementos abióticos) existente nas áreas costeiras consiste numa gama de ambientes diferentes, mas que se
relacionam uns com os outros, possuindo valores relevantes dotados de diversidade natural. As zonas costeiras como
um todo, possuem uma dinâmica e elementos naturais que por si mesmas, já as tornam atrativos em muitos sentidos.
Desse modo, as principais feições e elementos das zonas costeiras que podem se constituir em atrativos geoturísticos
são diversas como: Falésias, Campos de Dunas, Praias, Promontórios, Recifes de Arenito, Recifes de Arenito de Praia
(Beachrocks), Eolianitos, Planícies Fluviais, Planícies Flúvio-Marinhas, Estuários, Delta, entre outros. Portanto, é
evidente que as zonas costeiras em geral possuem inegáveis potenciais e valores de sua geodiversidade, no que diz
respeito as suas diversas feições, que podem vir a se constituir em atrativos para a atividade do Geoturismo, visando a
aplicabilidade e estratégias do processo de Geoconservação em ambientes costeiros.
PALAVRAS-CHAVE: Geomorfologia Costeira. Geoturismo. Geoconservação.

GEOPROCESSAMENTO APLICADO A ANÁLISE GEOMORFOLOGICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO MOXOTÓ / PE
GEOPROCESSING APPLIED TO THE GEOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE MOXOTÓ RIVER BASIN
/ PE
Bruno Alexandre Alves da Silva - Universidade Federal de Pernambuco
Victor da Silva Santa Rosa - Universidade Federal de Pernambuco victortjs17@hotmail.com
Emanuelle Cristine Batista da Silva - Universidade Federal de Pernambuco
Amanda Cristina Perboire Emerenciano de Souza - Universidade Federal de Pernambuco
Maria do Carmo de Brito Guimarães Portella - Universidade Federal de Pernambuco
O geoprocessamento consiste no tratamento de diversos tipos de informações geográficas por meio de técnicas
matemáticas e computacionais, como o sistema de informação geográfica (SIG), que são ferramentas como o hardware,
o software, a informação espacial, os procedimentos computacionais e os recursos humanos que são essenciais para
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facilitar a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem. Desta forma, com auxílio de
algumas destas técnicas, o presente trabalho busca fazer uma análise dos principais aspectos geomorfológicos da Bacia
Hidrográfica do Rio Moxotó, situado em sua maior parte no Sertão de Pernambuco, mais precisamente na microrregião
do Sertão do Moxotó. Para isto foram utilizados cinco rasters com dados temáticos do mapeador Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM) da área analisada disponibilizados pela EMBRAPA, que foram processados e analisados
por meio do Softwere ArcGIS 10.1 (ESRI, 2012) a partir das extensões disponíveis na ferramenta ArcToolbox. Como
resultado foram gerados mapas que buscam a representação aproximada da superfície analisada, como mapas de
modelo digital do terreno, modelo sombreado do terreno, declividade, curvatura, aspecto e direção do fluxo. A análise
dos resultados dos mapas demonstra o segmento a cada distância topológica na bacia hidrográfica e seu exutório, a
importância dos atributos topográficos, a curvatura no plano do perfil influenciando em vários outros aspectos na área
explorada formando assim um integrador de processos dinâmico espacial.
PALAVRAS-CHAVE: geoprocessamento, análise geomorfológica, bacia hidrográfica

INVENTÁRIO DE ESCORREGAMENTOS RASOS EM ÁREAS URBANAS E PARÂMETROS
TOPOGRÁFICOS: UMA ANÁLISE INICIAL NO BAIRRO DE NOVA DESCOBERTA, RECIFE (PE)
SHALLOW LANDSLIDES INVENTORY IN URBAN AREAS AND TOPOGRAPHIC PARAMETERS: NA
INITIAL ANALYSIS IN NOVA DESCOBERTA DISTRICT, RECIFE (PE)
John Kennedy Ribeiro de Santana - Universidade Federal de Pernambuco santanajohn87@gmail.com
Ana Márcia Moura da Costa - Universidade Federal de Pernambuco
Victor da Silva Santa Rosa - Universidade Federal de Pernambuco
Maria Rafaela da Silva Cruz - Universidade Federal de Pernambuco
Fabrizio de Luiz Rosito Listo - Universidade Federal de Pernambuco
Este trabalho consiste em uma análise inicial da suscetibilidade e do risco a movimentos de massa no bairro de Nova
Descoberta, Recife (PE). A região apresenta um histórico elevado de escorregamentos em áreas densamente ocupadas.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho consiste em relacionar um inventário de escorregamentos na região, feito com
base em dados da Defesa Civil, com parâmetros topográficos (declividade), obtidos por meio do uso de Sistemas de
Informações Geográficas (SIG). Os resultados demonstraram uma alta coincidência entre os pontos de ocorrência dos
processos e as classes mais declivosas, confirmando a influência de encostas íngremes na deflagração destes processos.
Os resultados iniciais podem subsidiar mapeamentos futuros, tais como cartas de risco e de suscetibilidade, bem como a
validação destes mapeamentos.
PALAVRAS CHAVES: Movimentos de massas; Inventário de escorregamentos; Carta de declividade.

MAPEAMENTO DAS UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS E GEOMORFOLÓGICAS DO MUNICÍPIO
DE SERRINHA DOS PINTOS-RN
MAPPING OF THE LITHOSTRATIGRAPHIC AND GEOMORPHOLOGICAL UNITS OF THE MUNICIPALITY
SERRINHA DOS PINTOS-RN
Jacimária Fonseca de Medeiros - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte marageografia@hotmail.com
Larissa Silva Queiroz - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte
Dentre as grandes unidades de paisagem que compõem a região do Nordeste brasileiro, o município de Serrinha dos
Pintos-RN está inserido no contexto dos Planaltos Residuais, a Depressão Sertaneja, Planície Fluvial e Chapadas.
Apesar disto, urge a necessidade de conhecer as especificidades locais, no tocante às características geológicas e
geomorfológicas. Neste sentido, este artigo objetiva realizar um mapeamento das Unidades Litoestratigráficas e
Geomorfológicas da referida área. Para tanto, a partir de trabalhos de Mabesoone et al. (1972), Barros (1998), Menezes
(1999), Almeida et al. (2001), Araújo et al. (2001), Suguio (2003), CPRM (2005), bem como mapeamento processado
através do software ArcGis/ArcMap versão 10.2.2, foram gerados os mapas de unidades litoestratigráficas e
geomorfológicas do município de Serrinha dos Pintos. Assim apresenta-se que o município é formado pelas seguintes
Unidades Litoestratigráficas: Suíte Poço da Cruz, Itaporanga, Caicó, Formação Serra de Martins, Depósitos Colúvio-
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Eluviais e Depósitos Aluvionares. No tocante às Unidades Geomorfológicas destacam-se Chapadas e Platôs, Escarpas
Serranas, Inselbergs e outros relevos residuais, Planaltos, Planícies Fluviais ou Flúvio-Lacustres, Superficies
Aplainadas Retocadas ou Degradadas, Vertentes recobertas por depósitos de encostas.

PALAVRAS-CHAVE: mapeamento, litologia, formas de relevo.
MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DE DETALHE DA BACIA DO RIACHO PIORÉ NO NORDESTE
DO BRASIL
GEOMORPHOLOGICAL DETAIL MAPPING OF THE PIORÉ RIVER BASIN IN THE NORTHEAST OF
BRAZIL
Débora Albuquerque Meira Coelho Ramos - Universidade Federal de Pernambuco debora_mmeira@hotmail.com
Danielle Gomes da Silva - Universidade Federal de Pernambuco
Antonio Carlos de Barros Corrêa - Universidade Federal de Pernambuco
O mapeamento geomorfológico é uma ferramenta indispensável para o entendimento do modelado terrestre, auxiliando
não apenas na compreensão da paisagem e na visualização dos compartimentos do relevo, como também no processo de
identificação de áreas de estocagem de sedimentos. O mapeamento geomorfológico da área da bacia do Pioré foi
apresentado em escala de detalhe, para fins de localização e distribuição espaciais dos diversos compartimentos de
relevo. A bacia hidrográfica do riacho do Pioré integra a bacia hidrográfica do Moxotó, afluente da margem esquerda
do Rio São Francisco, encontra-se inteiramente no Estado de Pernambuco e drena áreas do Planalto da Bacia do Tucano
– Jatobá. O mapeamento das feições geomorfológicas reveste-se de suma importância para a organização e
interpretação coerente do território, servindo ainda para auxiliar nos processos de planejamento do espaço. O
mapeamento da bacia do riacho Pioré é apresentado em escala de detalhe, tendo em vista a carência de mapeamentos
geomorfológicos voltados para a elucidação do modelado no semiárido pernambucano, visando identificar, reconhecer e
interpretar o significado geomorfológico de determinadas feições. Para a elaboração do banco de dados em ambiente
SIG foi utilizado à interpretação da imagem do TOPODATA produzida a partir dos dados no Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM). O DATUM e o elipsóide de referência em todos os cartogramas foi o WGS 84 Zona 24S. O
tratamento digital da imagem foi realizada com a utilização dos softwares ArcGis 9.3. A metodologia de mapeamento
utilizado seguiu as normas estabelecidas pela comissão de mapeamento geomorfológico de detalhe da UGI – União
Geográfica Internacional, Demeck (1972). Realizado o tratamento das imagens foram traçadas as rupturas de
declividade diferenciada e linear com base nas curvas de níveis e da realização de perfis topográficos, a fim de
identificar quebras de patamares. Após este procedimento foi possível separar as feições e identifica-las dentro dos
parâmetros analisados em campo e da proposta metodológica adotada sugerindo uma compartimentação
geomorfológica.
PALAVRAS CHAVE: Relevo, Mapeamento Geomorfológico, Riacho Pioré
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EIXO 03 (ARQUEOLOGIA E PALEOAMBIENTES QUATERNÁRIOS DO
NORDESTE DO BRASIL)

DINÂMICA COSTEIRA E REGISTRO ARQUEOLÓGICO NA PRAIA DE JERICOACOARA, JIJOCA DE
JERICOACOARA – CEARÁ
COASTAL DYNAMICS AND ARCHAEOLOGICAL RECORD IN JERICOACOARA BEACH - JIJOCA DE
JERICOACOARA – CEARÁ
Verônica Viana – Universidade Federal de Sergipe veronicapviana@gmail.com
Cristiane Buco – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro / Universidade de São Paulo
Thalison dos Santos – Universidade Federal de Pernambuco
João Moreira – Universidade Estadual do Ceará
A presente comunicação tem como propósito discutir aspectos relacionados à geomorfologia da praia de Jericoacoara,
localizada no litoral noroeste do Ceará, a 285 quilômetros de Fortaleza, capital do Ceará, circunscrita a um trecho
litorâneo brasileiro que tem como peculiaridade uma maior erosão e uma maior disponibilidade de areias. Com este
trabalho pretende-se estabelecer inferências acerca do ambiente à época das ocupações humanas, bem como
compreender a influência da dinâmica costeira na formação e desagregação dos conjuntos artefatuais que constituem o
sítio Jericoacoara I (CNSA/CE 000129), localizado a barlavento do serrote de Jericoacoara, um dos mais pronunciados
promontórios da costa cearense. O sítio Jericoacoara I dispersa-se por um raio de um quilômetro e é formado por nove
concentrações de materiais arqueológicos que, por força da erosão eólica, podem ser visualizadas na base ou nas
paredes de alguns corredores eólicos presentes na área. Apesar do forte processo deflacionário, que altera
substancialmente a paisagem local, ainda é possível identificar trechos com estratigrafia preservada nos quais se
conservam concentrações cerâmicas, ateliês de lascamento e estruturas de fogueiras. Amostras de carvão obtidas numa
das numerosas fogueiras identificadas na área, excepcionalmente bem preservada na Concentração I, revelou uma
datação de 1200 anos BP (Beta/AMS) para uma camada situada a 1,20 metros de profundidade, sob um espesso pacote
de sedimentos arenosos, arqueologicamente estéreis, provavelmente vinculados a duas gerações de dunas que se
depositaram sobre o sítio. Com o propósito de confrontar dados arqueológicos e geomorfológicos, priorizou-se neste
trabalho a sistematização de eventos ambientais que tiveram lugar a partir dos últimos 5100 anos BP, responsáveis pela
configuração atual da planície costeira de Jericoacoara, embora outros aspectos relacionados a cenários primitivos não
sejam totalmente descartados, tendo em vista a relação destes com os dados arqueológicos. Deste modo, destacam-se
aspectos que subsidiarão a resolução de algumas problemáticas arqueológicas, a saber: 1. a identificação de diferentes
gerações de dunas que se sobrepõem na área, para auxiliar na definição de cronologias relativas e o entendimento das
escolhas de pisos propícios às ocupações, discutindo-se ainda a interferência dessas feições na desintegração dos
conjuntos artefatuais. Sabe-se, a partir de estudos geomorfológicos realizados na costa cearense, que foram definidas
cinco gerações de dunas, compreendendo uma cronologia situada entre 400 e 5100 anos BP; 2. as últimas regressões e
transgressões marinhas, para situar a proximidade do mar com relação ao sítio Jericoacoara I e, assim, suscitar
discussões acerca das relações dos grupos que habitaram a área com esse recurso alimentar, lúdico, simbólico, de
transporte, dentre outros; 3. destaque especial será dado ao regime de ventos, em especial aos alísios de sudeste,
predominantes em épocas de estiagem na costa cearense, responsável basilar pela configuração da paisagem local e,
consequentemente, pelos processos deposicionais e pós-deposicionais constituintes do registro arqueológico; 4. Os
estudos de cotejamento de dados levarão ainda em consideração outros aspectos ambientais que singularizam a área,
enfocando, como referido, os últimos 5100 anos BP, a exemplo dos estuários e mangues, da hidrografia fluvial, da
vegetação e das lagoas interdunares, situadas a leste do sítio Jericoacoara I.
PALAVRAS-CHAVE: arqueologia costeira, geomorfologia costeira, arqueologia do Ceará
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DISCUTINDO AS POSSIBILIDADES INTERPRETATIVAS DOS ESTUDOS PALEOCLIMÁTICOS: O
CASO DA LAGOA DO PUIU-PE
DISCUSSING AS INTERPRETATIVE POSSIBILITIES OF THE PALEOCLIMATIC STUDIES: THE CASE OF
PUIU LAKE, PE
Diogo Cavalcanti Galvão – Universidade Federal de Pernambuco diogogalvao@hotmail.com
Bruno de Azevedo Cavalcanti Tavares - Universidade Federal de Pernambuco
A análise das formas do relevo, na busca da compreensão dos aspectos morfológicos da topografia e da dinâmica
responsável pela esculturação da paisagem, ganha relevância mediante o auxílio que oferece ao entendimento do
modelado terrestre, como elemento do sistema natural e condicionante da atividade humana e seus arranjos espaciais.
Do ponto de vista sistêmico, abordando mais fortemente os processos, o papel do tempo na modelagem dos eventos
formadores da paisagem geomorfológica vai se readequando em sua compreensão, pois há uma necessidade na
articulação entre as escalas espaço-temporais para cada fenômeno ou evento que se busca entendimento. Corrêa (2001)
afirma que a paisagem atual é resultado do somatório dos processos históricos pelo qual ela passou e que influenciaram
diretamente na elaboração e modificação das suas formas. Então para compreender como o relevo tomou uma dada
forma, é suma importância buscar o conhecimento dos inputs climáticos que já foram vigentes na área, e que deixaram
seus registros de várias maneiras, através do relevo trabalhado e os depósitos correlativos, além das próprias
modificações morfológicas dos sedimentos. As pesquisas de cunho paleoclimáticos, na ordem geomorfológica, tem em
seus resultados uma base probabilista ainda muito grande. Uma vez que a inferência dos eventos climáticos formativos
da paisagem são analisados a partir apenas das marcas ou cicatrizes que foram capazes de resistir tanto ao tempo quanto
ao outros eventos mais recentes. É neste viés probabilista que este trabalho se norteia. Utilizando como cenário a Lagoa
do Puiu em Ibimirim-PE, o presente artigo trata de uma discussão das possibilidades interpretativas dos resultados
obtidos por Galvão (2012) e Missura (2013). Os autores identificaram variações climáticas durante a transição
pleistoceno/holoceno e durante todo o Holoceno. Entre estas, foi identificado um momento de máxima umidade no
Holoceno Inferior, que apesar de se tratar atualmente por um ambiente semiárido e consequentemente com déficit
hídrico, a área da lagoa passou por um aporte hídrico tamanho que fez com que seu corpo d’água estivesse 5 metros
acima de sua configuração atual. Esta hipótese foi aceita devido as características estratigráficas, sedimentológicas e
granulométricas dos depósitos estudados, as configurações da concentração de silte e argila num depósito plano paralelo
configura a partir de Suguiu (2003) e Mabesoone (1982) em ambiente subaquático. Entretanto, buscando analisar estes
mesmos resultados pelos estudos de conectividade, sensitividade da paisagem e hidrogeomorfologia (HARVEY, 2002 E
SOUZA, 2011), pode-se entender as deposições de maneira diferente. Os depósitos plano paralelos nada mais seria que
um barramento micro-temporal de um meandro do canal tributário da lagoa, que seria preenchido por liquido
transportador e sedimentos das vertentes, que posteriormente esta lagoa marginal seria ejetada da paisagem por outro
evento de grande magnitude. As duas possibilidades podem ser reais, a primeira indicaria uma estabilidade climática
mais úmida no semiárido, já a segunda ainda seriam os eventos de grande magnitude e baixa recorrência os
protagonistas desta forma, logo não se relacionada a estabilidade e sim a instabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Interpretação paleoambiental; Estatrigrafia; Sensitividade

IDENTIFICAÇÃO DOS REGISTROS TECNÓGENICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA,
PERNAMBUCO
IDENTIFICATION OF TECNOGENIC RECORDS IN THE MUNICIPALITY OF SÃO LOURENÇO DA MATA,
PERNAMBUCO
Luiz Carlo da Silva Filho – Universidade Federal de Pernambuco
Glauce Dias dos Santos – Universidade Federal de Pernambuco gal.zi@hotmail.com
Any Graziella de Sena – Universidade Federal de Pernambuco
O planeta sofre por diversas modificações geológicas ao longo de milhões de anos e todos os processos alteracionais
aconteciam lentamente na escala geológica. Porém nos últimos 10.000 A.P isso acontece com mais velocidade pelo fato
de uma nova interferência/ação que seria esta a do homem (MACHADO, 2013 & SILVA FILHO; FERREIRA
JUNIOR, 2016). Segundo Peloggia (1998) e Silva Filho & Ferreira Junior (2016), o tecnógeno é uma nova classificação
ao processo de intensificação dos agentes naturais da modelagem do relevo, caracterizado pela ação do homem. Com
base nessa ação do homem e sua real potencialidade na modificação do espaço, Peloggia (2005) propõe uma nova
divisão da escala geológica em: Pleistoceno (época antiga), Holocêno (época de transição) e Tecnógeno (época atual).
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São esses pequenos ou grandes processos que fazem com que seja necessário ser discutida a questão do Tecnógeno
como novo seguimento de estudo da Geologia e áreas afins. Seguindo esse entendimento este trabalho visa enaltecer o
quanto importante é a sua discussão no ramo acadêmico reunindo tais processos no município de São Lourenço da
Mata, identificando os pontos onde se encontra os depósitos Tecnogênicos e caracteriza-los. O trabalho teve inicio com
revisões bibliográficas acerca do tema para elaboração teórica para compreendermos como homem consegue modificar
o espaço e como seus registros impactam no meio. Seguimos com uma analise visual com o auxilio do software Google
Earth Pro™ para depois ser plotado os pontos de identificação no ArcMap 10.3.1. Para realizar a classificação foram
utilizadas as classificações de Peloggia (1998), que apresenta quatro tipos de depósitos tecnogênicos baseados
principalmente em sua composição, sendo eles Úrbico, Gárbico, Espólico e Dragado. E a de Silva Filho e Ferreira
Junior (2016), que determina quais as dimensões esses depósitos tecnogênicos estão inseridos, das quais são as fases
extrativistas, habitacionais e subsistência. Desta forma, conseguimos classificar os principais pontos tecnogênicos no
município de São Lourenço da Mata, dos quais foram identificados pontos com depósitos gárbicos com dimensões
extrativistas e de subsistência, espólico com dimensões habitacionais e depósitos dragados. Este estudo permitiu a
identificação e caracterização da distribuição dos depósitos tecnogênicos no município estudado.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnógeno, Identificação, São Lourenço da Mata.

MAPEAMENTO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA ÁREA DO PROJETO GEOPARQUE DO CARIRI
PARAIBANO
MAPPING OF ARCHAEOLOGICAL SITES IN THE CARIRI PARAIBANO GEOPARK PROJECT
Ana Priscilla Marinho de Araújo – Universidade Federal da Paraíba
Leonardo Figueiredo de Meneses – Universidade Federal da Paraíba lfmeneses@hotmail.com
Este trabalho tem como intuito mapear os sítios arqueológicos situados na área do Projeto Geoparque do Cariri
Paraibano – PGCP, para que viabilize um melhor conhecimento e conservação ambiental dos mesmos. O PGCP
abrange os municípios de Boa Vista, Boqueirão, Cabaceiras e São João do Cariri, todos localizados nos Cariris Velhos
da Paraíba, abrangendo uma área de cerca de 1900 km². A obtenção dos dados foi realizada a partir de revisões
bibliográficas sobre os sítios arqueológicos da região, em livros, artigos científicos e no site do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, além dos Boletins Arqueológicos da Universidade Estadual da Paraíba. Com
esses dados foi feita uma tabela no Excel contendo as principais informações dos sítios e um banco de dados geográfico
em ambiente de Sistema de Informação Geográfica – SIG, com os pontos coletados em campo com o auxílio de um
GPS, proporcionando a criação de mapas indicando a distribuição espacial dos sítios arqueológicos. Após a pesquisa
verificou-se que todos os quatro municípios da área do Projeto Geoparque Cariri Paraibano, apresentam sítios
arqueológicos com conteúdos compostos de registros rupestres (pinturas e gravuras), artefatos líticos até ossadas. Foi
identificado um total de 51 sítios arqueológicos, sendo que destes apenas 17 estão georeferenciados e 24 estão
cadastrados pelo IPHAN, o que representa ainda uma pequena parcela do potencial arqueológico estimado para a
região. Verifica-se, portanto, que o mapeamento dos sítios arqueológicos é de grande importância, tanto para orientar
futuras pesquisas sobre o tema que venham acontecer na região quanto para uma melhor estratégia de conservação para
esses locais.
PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento, Patrimônio cultural, Conservação

RECONSTITUIÇÃO MICROAMBIENTAL RECENTE (HOLOCENO) DA LAGOA URI DE CIMA
(SALGUEIRO, PE): UMA ABORDAGEM PALEONTOLÓGICA
RECENT (HOLOCENE) MICRO-ENVIRONMENTAL RECONSTITUTION OF THE LAGOA URI DE CIMA
(SALGUEIRO, PE): A PALEONTOLOGICAL APPROACH
Andrea Maria Francesco Valli – Fundação Museu do Homem Americano andrea.fumdhaminapas@gmail.com
Demétrio Mutzenberg – Universidade Federal de Pernambuco
O clima atual da área onde está localizada a Lagoa Uri de Cima (Salgueiro, PE) é tipicamente semiárido, com índices
pluviométricos anuais inferiores a 500 mm. Porém, entre o final do Pleistoceno e o início do Holoceno, na região
encontrava-se uma fauna rica em mamíferos de grande porte: preguiças gigantes, mastodontes, gliptodontes, herbívoros
endêmicos sul-americanos. A chamada megafauna quaternária indica a existência de condições mais amenas do que a
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atual. Se o estudo da assembleia faunística fóssil permite inferir condições paleoambientais, a presença de alguns taxa
característicos (aqueles com exigências ecológicas específicas) pode auxiliar na reconstituição de micro-condições
ambientais particulares. O objetivo desta pesquisa é investigar a evolução do regime hídrico da Lagoa Uri de Cima,
particularmente a presença de água perene ao longo do Holoceno, utilizando a presença de vestígios de répteis aquáticos
(cágados e jacarés) evidenciados nas escavações arqueológicas. Na primeira parte da pesquisa foi analisada a
distribuição espacial no interior da lagoa dos restos fósseis dos taxa mencionados. Esses fósseis foram encontrados em
todas as camadas estratigráficas, mas principalmente nas três mais recentes, que correspondem ao Holoceno, e
concentrados no depocentro da lagoa. A segunda etapa desta investigação envolve a datação de amostras selecionadas
para obter uma resposta mais precisa e funcional à compreensão da evolução do regime hídrico da Lagoa Uri de Cima.
PALAVRAS-CHAVE: Chelidae, Paleoambiente, Quaternário

O REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE GRUPOS CAÇADORES-COLETORES NO SEMIÁRIDO DO
NORDESTE DO BRASIL: UMA ABORDAGEM GEOARQUEOLÓGICA SOBRE OS SÍTIOS VÁRZEA DO
BOI I, E III , TAUÁ, CEARÁ
THE ARCHAEOLOGICAL RECORD OF HUNTER-GATHERERS GROUPS IN THE SEMI-ARID NORTHEAST
OF BRAZIL: A GEOARCHAEOLOGICAL APPROACH ON THE SITES VÁRZEA DO BOI I, II AND III, TAUÁ,
CEARÁ
Igor Pedroza – Universidade Federal de Pernambuco igorpedroza@gmail.com
Antonio Carlos de Barros Corrêa – Universidade Federal de Pernambuco
Demétrio Mutzenberg – Universidade Federal de Pernambuco
Esta pesquisa trata do registro arqueológico de grupos caçadores-coletores em ambientes semiáridos, através do estudo
dos sítios Várzea do Boi, situados nos limites de Tauá, estado do Ceará, Nordeste do Brasil. Por conta da sua gênese
ambiental e usos inadequados da paisagem o município possui alta suscetibilidade ao quadro de desertificação. Nesse
ambiente, processos geomorfológicos erosivos, predominam e contribuem para a modificação/destruição da dinâmica
ambiental e interferem no registro arqueológico. Com uso da Geoarqueologia, uma abordagem que utiliza premissas,
métodos e técnicas das Ciências da Terra para estudar o sítio e sua cultura material, foram investigados os processos
sin-deposicionais e pós-deposicionais de origem ambiental e cultural que criaram e modificaram o contexto-momento
dos sítios Várzea do Boi. Através da investigação em escalas macro e semi-micro sobre a Geologia, o clima, a
Geomorfologia, a Pedologia, a Fitogeografia, a Hidrologia e os usos da paisagem, foi possível problematizar as
interferências dos agentes e processos deposicionais na área dos sítios, principalmente através do fluxo hortoniano.
Assim, foram compreendidos cenários que explicam a presença marcante dos vestígios na superfície, as ausências de
estratigrafias e a perda de organização espacial dos vestígios, possíveis indicadores de áreas de atividade. Por isso, sítios
nesse contexto representam palimpsestos que interferem nas análises da cultura material.
PALAVRAS-CHAVE: Geoarqueologia; Registro Arqueológico; Tauá-CE

PROCESSOS DEPOSICIONAIS NA FORMAÇÃO DO REGISTRO ARQUEOLÓGICO - SÍTIO ALCOBAÇA,
PARQUE NACIONAL DO CATIMBAU, PE
DEPOSITIONAL PROCESSES IN THE FORMATION OF THE ARCHAEOLOGICAL RECORD – ALCOBAÇA
SITE, CATIMBAU NATIONAL PARK, PE
Leandro José do Nascimento Souza – Fundação Museu do Homem Americano souzaleandro248@gmail.com
Demétrio Mutzenberg – Universidade Federal de Pernambuco
Este trabalho traz os resultados de um estudo geoarqueológico realizado com amostras de sedimentos coletadas na
década de 1990 no sítio arqueológico pré-histórico Alcobaça, no Parque Nacional do Catimbau (PE). Trata-se de uma
área de transição entre o Agreste e o Sertão, a qual é detentora de expressivo potencial arqueológico. O objetivo desta
pesquisa foi elucidar os processos deposicionais que atuaram na formação do pacote estratigráfico do sítio Alcobaça,
correlacionando-os aos eventos ambientais identificados com aporte climático local e regional. A metodologia de
análise consistiu em verificar a constituição granulométrica das amostras, a constituinte morfoscópica e a macro-fábrica
das camadas, correlacionando-as aos perfis estratigráficos registrados durante as escavações arqueológicas. Os dados
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granulométricos foram analisados estatisticamente no programa Sysgran 3.0. Os resultados das análises indicam que os
picos das oscilações climáticas ocorridas ao decorrer do holoceno médio contribuíram para uma maior decomposição da
rocha arenítica da área, ocasionando um maior intemperismo do suporte rochoso do abrigo e consequentemente, a
deposição de sedimentos nos espaços ocupados do sítio.
PALAVRAS-CHAVE: Estratigrafia, Deposição, Holoceno

SÍTIOS A CÉU ABERTO NA REGIÃO DO SERIDÓ POTIGUAR:UM ESTUDO DE CASO DO RIO DA
COBRA, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CARNAÚBA DOS DANTAS E PARELHAS–RN
OPEN-AIR SITES IN THE SERIDÓ POTIGUAR REGION:A CASE STUDY OF THE COBRA RIVER,
BETWEEN CARNAÚBA DOS DANTAS AND PARELHAS-RN
Mônica Nogueira – Universidade Federal de Pernambuco monica.aan@gmail.com
Gabriela Martin – Universidade Federal de Pernambuco
Fábio Mafra – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
A identificação de sítios a céu aberto na área arqueológica do Seridó, RN/Brasil – mais especificamente na área do vale
do rio da Cobra– tem contribuído para o estudo das áreas habitacionais dos grupos pré-históricos que ocuparam a
região.Esses sítios, de acordo com as cronologias definidas até o momento,sugerem a possibilidade de relação dos
mesmos a dois períodos crono-culturais distintos:aos grupos caçador-coletores que produziram os grafismos rupestres
identificados na região ou às populações etnohistóricas que habitaram o sertão potiguar até o século XVII.Dessa forma,
o estudo dos sítios a céu aberto possibilita uma análise mais acurada das relações espaciais, tipológicas e funcionais
observadas entre as áreas de atividade no interior de um domínio de uso territorial dos grupos que povoaram o Seridó
potiguar e paraibano.O estudo de cada sítio registrado permitirá, por sua vez, a verificação de similaridades e/ou
distinções identificadas entre as unidades de assentamento registradas.Geralmente classificados como oficinas líticas
ou, dada a baixa densidade de vestígios, ocorrências arqueológicas, a identificação de sítios a céu aberto preenche uma
lacuna no conhecimento arqueológico da região: o registro áreas habitacionais dos grupos caçador-coletores.O tipo de
estrutura que os compõe, geralmente formadas de fragmentos de rochas presentes no entorno da ocupação (endógenas),
dificultava a identificação destes assentamentos pelos pesquisadores envolvidos. Inicialmente, para a verificação dessas
hipóteses foram selecionados dois sítios arqueológicos: a Furna do Umbuzeiro e a Baixa do
Umbuzeiro.Respectivamente, um abrigo rochoso sem a presença de atividades gráficas e um sítio a céu aberto,
localizado a 100m de distância do primeiro.Em ambos os sítios foram resgatados vestígios arqueológicos que
permitiram sua classificação como área habitacional: preparação de alimentos, uso de cerâmicas, elaboração de
artefatos líticos, acampamentos temporários.Foi verificada uma relação tecnológica, que sugeriu a mesma filiação
cultural para os dois assentamentos.Os grupos humanos que compartilhavam o mesmo arsenal tecnológico, ocuparam
os dois espaços, em suas atividades cotidianas.Nesse sentido, verificou-se o estabelecimento de acampamentos
temporários no sítio a céu aberto; e o uso do abrigo rochoso para a preparação de alimentos e outras atividades, ainda
não definidas.Para responder essas questões, mostrou-se necessário o uso de outros aportes teórico-metodológicos.A
baixa densidade de vestígios que caracterizam os sítios a céu aberto direcionou a pesquisa para abordagens espaciais e
geoarqueológicas, para que fosse possível definir os processos de formação do registro arqueológico e o índice de
informação que os mesmos poderiam proporcionar.O registro da tecnologia ceramista conduziu à aplicação de análises
tecnológicas que visam a reconstituição das características técnicas desse artefato, sua relação com as outras tecnologias
identificadas (líticas, por exemplo) e seu desenvolvimento temporal no registro arqueológico, para seja possível
identificar suas origens e rotas de dispersão.
PALAVRAS-CHAVE: Sítios a céu aberto, Área habitacional, Seridó potiguar
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EIXO 04 (GEOMORFOLOGIA ESTRUTURAL E DO QUATERNÁRIO DO
NORDESTE DO BRASIL)

ANÁLISE DOS ÍNDICES RDE NA BACIA DO RIO MAMANGUAPE, PARAÍBA
HACK INDEX ANALYSIS IN THE MAMANGUAPE RIVER WATERSHED, PARAÍBA
Rhandysson Barbosa Gonçalves – Universidade Federal de Pernambuco rhandysson@hotmail.com
Drielly Naamma Fonsêca - Universidade Federal de Pernambuco
Bruno Araújo Torres - Universidade Federal de Pernambuco
Antonio Carlos de Barros Corrêa - Universidade Federal de Pernambuco
A bacia do rio Mamanguape insere-se no contexto do relevo marginal do Nordeste brasileiro e da abertura do Oceano
Atlântico. Apresenta relevo marcado pela alternância de altos e baixos topográficos, transversais à linha de costa,
concordantes com os lineamentos geológicos herdados das estruturas antigas, estabelecendo uma morfologia de grábens
e horsts. Este estudo tem por objetivo auxiliar na identificação das formas e como elas evoluíram ao longo do
Cenozoico através do material transportado e como esses depósitos se desajustaram topograficamente a partir da
influência da neotectônica. Para extração dos índices RDE foram gerados perfis de relevo onde a relação entre
declividade e extensão do canal expõem seus trechos anômalos. A partir da análise dos perfis de drenagem foi possível
concluir que a área da bacia possui anomalias das variadas ordens, concentrando a maioria delas na porção Oeste, onde
se aloca o Planalto da Borborema.
PALAVRAS-CHAVES: Rio Mamanguape; RDE; Anomalias.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS LINEAMENTOS NO MACIÇO ESTRUTURAL DE ÁGUA
BRANCA/AL UTILIZANDO O SOFTWARE MICRODEM
ANALYSIS AND INTERPRETATION OF LINEAMENTS IN ÁGUA BRANCA STRUCTURAL MASS/AL USING
THE MICRODEM SOFTWARE
Larissa Furtado Lins dos Santos - Universidade Federal de Pernambuco larissa.furtadols@hotmail.com
Ítalo Rodrigo Paulino de Arruda - Universidade Federal de Pernambuco
Rhaissa Francisca Tavares de Melo - Universidade Federal de Pernambuco
Danielle Gomes da Silva - Universidade Federal de Pernambuco
O processo de manipulação de imagens de satélites por meio de softwares tem avançado em grande escala os estudos no
âmbito das ciências da Terra, possibilitando uma análise muito mais detalhada do relevo em questão. O presente
trabalho tem por objetivo principal realizar uma análise de imagens confeccionadas através do software MicroDEM, a
fim de produzir uma interpretação concisa dos lineamentos presentes no maciço de Água Branca – AL, evidenciando a
importância que os lineamentos possuem na diversificação das feições de relevo observadas localmente na paisagem,
além de dados específicos sobre altimetria, estruturas e acidentes geográficos. Para isso, foram utilizadas imagens
padrões de SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), dinponibilizadas pela Embrapa, com resolução espacial
detalhada e aproximada. Ainda através da análise das imagens, podem ser atribuídas algumas características, como as
principais direções de falhas e o direcionamento das vertentes. Tendo estas ferramentas, é possível relacionar aos
aspectos climáticos e de vegetação, integrando mais campos do conhecimento à análise do mapeamento. Neste sentido,
o Software MicroDEM foi utilizado para que houvesse uma observação e análise das morfoestruturas, além da
observação e análise de resquícios geológicos existentes na região, pois, torna-se indispensável a utilização desta
técnica e de outras geotecnologias para a construção e formulação de conhecimentos referentes à Geomorfologia.
Assim, é necessário expandir o uso destas técnicas como provedoras do avanço da ciência, promovendo a ampliação
dos conhecimentos científicos e o atendimento a diversas esferas. Para que sejam entrelaçadas as imagens com as
informações obtidas ao longo das pesquisas, torna-se primordial localizar geograficamente a área, que está situada no
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extremo oeste do estado de Alagoas, a uma latitude de 09º15’39” sul e a uma longitude 37º56'10" oeste, estando o
estado inserido no sertão de alagoas, a uma altitude de 570 metros. Além disso, a área estudada está localizada em uma
unidade Paleoproterozóica, contendo feições como o Plúton de Água Branca e o Complexo Belém do São Francisco,
formado por migmatitos com restos de enclaves supracrustais que compõe cerca de 50% de todo o território. O Estado
de Alagoas faz parte da Bacia de Alagoas, possui formação barreiras e embasamento cristalino.
PALAVRAS-CHAVES: MicroDEM, Lineamentos, Água Branca.

ANÁLISE MORFOESTRUTURAL DO RELEVO A PARTIR DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE HACK: UM
ESTUDO DE CASO NO MACIÇO DE JOÃO DO VALE (RN-PB)
MORFOSTRUCTURAL ANALYSIS OF THE RELIEF FROM A HACK INDEX APPLICATION: A CASE STUDY
AT THE JOÃO DO VALE MASSIF (RN-PB)
George Pereira de Oliveira – Universidade Federal do Rio Grande do Norte georgegeotec15@gmail.com
Bruno de Azevedo Cavalcanti Tavares – Universidade Federal de Pernambuco
Clístenes Teixeira Batista – SolarAmbiental
Marco Túlio Mendonça Diniz - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Antonio Carlos de Barros Corrêa - Universidade Federal de Pernambuco
Os estudos clássicos de evolução das formas de relevo no Nordeste brasileiro sempre estiveram atrelados a modelos
qualitativos, cuja ênfase sempre é dada aos processos morfoclimáticos. Estudos recentes tem atestado a importância da
aplicação de índices morfométricos para a análise do relevo e identificação de condicionantes morfoestruturais e
morfotectônicos. O presente estudo tem por objetivo aplicar o índice de Hack (IH) ou Índice de Relação DeclividadeExtensão (RDE) nos principais canais de drenagem na área do maciço de João do Vale (RN-PB) para a identificação de
possíveis anomalias de drenagem e influências da estrutura na evolução quaternária do referido maciço. A área se
destaca do entorno por se tratar de um maciço cristalino capeado por uma cobertura arenítica de idade paleógena, a
Formação Serra dos Martins (FSM), responsável pelo aspecto plano ao seu topo. Foram feitos os cálculos pertinentes ao
índice de Hack dos canais analisados (sete ao todo) a partir de um software de elaboração de planilhas, sendo os dados
obtidos sobrepostos às características litoestruturais e morfológicas da área de estudo em ambiente SIG para a
identificação das anomalias de drenagem. Estas foram classificadas em anomalias de 1° ordem e de 2° ordem. A
verificação inicial das drenagens no maciço de João de Vale permitiu identificar trechos onde os canais estão
consideravelmente controlados por estruturas do embasamento, enquanto em outros a drenagem se encontram
superimpostas à estas. A maioria das anomalias identificadas pelo IH é de 2° ordem. Estas anomalias indicam trechos
em que o canal se encontra em desequilíbrio por estar drenando trechos íngremes. As anomalias de 1° ordem são menos
ocorrentes, indicando estes trechos onde os canais passam por trechos muito íngremes. As anomalias, em geral, estão
relacionadas à quebras de patamares do relevo. No caso de João do Vale, nos canais que tem suas nascentes sobre o
platô sedimentar, há uma concentração de anomalias no limite entre o capeamento arenítico e o embasamento cristalino
subjacente. Os terrenos ígneos da suíte Itaporanga, na porção central e nas escarpas leste e norte do maciço, se dividem
em três blocos com graus de dissecação e cotas altimétricas distintos: um bloco central capeado pela FSM, um bloco a
norte e um bloco a leste. Nesses limites, marcados pela ocorrência de lineamentos estruturais encaixando a drenagem,
há uma perceptível concentração de anomalias. No caso do bloco situado a norte, seu limite com o bloco central é
marcado pela maior concentração de anomalias de 1° ordem de todos os canais analisados. Este trecho muito íngreme
da escarpa termina em um lineamento NW-SE onde a drenagem se encaixa até a sua foz. Enfim, as anomalias
identificadas estão relacionadas à quebras de patamares marcados pela existência de lineamentos estruturais ao invés de
mudanças na litologia, com exceção das anomalias localizadas entre o limite do platô sedimentar com as escarpas
cristalinas. Além de atuar como planos preferenciais de erosão, as estruturas do embasamento dão indícios da atuação
recente de processos tectônicos de acomodação operando na compartimentação e disposição geométrica das formas.
PALAVRAS CHAVES: Índice de Hack; Anomalias de drenagem; Maciço de João do Vale.
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COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA E MORFOESTRUTURAL DA BACIA DO RIO
CAPIBARIBE-MIRIM, PERNAMBUCO
GEOMORPHOLOGICAL AND MORPHOSTRUCTURAL COMPARTMENTS OF RIO CAPIBARIBE-MIRIM
WATERSHED, PERNAMBUCO
Drielly Naamma Fonsêca - Universidade Federal de Pernambuco driellynaamma@gmail.com
Antonio Carlos de Barros Corrêa - Universidade Federal de Pernambuco
Ao se investigar as formas de relevo, a compreensão das particularidades morfológicas do relevo, assim como da
dinâmica evolutiva da paisagem, o mapeamento das feições geomorfológicas e seu arranjo baseados nas configurações
morfoestruturais são de extrema importância na determinação de uma tipologia de formas e interpretação coerente do
modelado. Deste modo, o processo evolutivo das formas é dado através da relação entre os ritmos tectônicos, ritmos
eustáticos e ritmos bioclimáticos, diferindo dos modelos clássicos de evolução da paisagem pelo modo com que o
comportamento tectônico irá se associar com o tempo através dos processos denudacionais. Fundamentado nestas
premissas, o propósito desta pesquisa recai sobre a construção de uma síntese que reúna diversos aspectos estruturais e
morfológicos de bacia do rio Capibaribe-Mirim em compartimentos geomórficos coerentes, considerando dados
referentes à altimetria, arcabouço litoestratigráfico e origem tectônica das formas. Na tentativa de estabelecer uma
tipologia para as unidades geomórficas da área de trabalho, optou-se por seguir as normas estabelecidas pela comissão
de mapeamento da UGI – União Geográfica Internacional, descrito por Demek (1972). A delimitação dos
compartimentos se deu pela utilização das variáveis morfométricas primárias originadas do modelo digital de elevação
(MDE) da base de dados SRTM (Shutle Radar Topographic Mission) com resolução espacial de 30 metros.
Inicialmente, os conjuntos de formas foram delimitados em virtude do seu predomínio na estruturação da paisagem,
onde a posteriori foram delimitados outros níveis de expressão espacial das formas que se expressam sob o controle
estrutural, constituindo as unidades morfológicas, devido a maior variedade litológica e ocorrência de zonas de
cisalhamento reativadas (BEZERRA et al, 2008). Assim, define-se para a área quatro domínios morfoestruturais
correspondentes ao primeiro táxon hierárquico do relevo, o domínio do Planalto da Borborema, correspondente ao
conjunto de feições acima dos 300 metros e que na área assume um basculamento perpendicular à linha de costa; o
domínio do Piemonte da Borborema, morfologicamente definido por formas convexas em diversos graus de isolamento
ou agrupamentos, em altitudes geralmente abaixo dos 200 metros; o domínio Planalto Sedimentar Litorâneo
estabelecido a partir das litologias da bacia Paraíba, sobretudo do capeamento cenozoico, relacionado aos sedimentos da
formação Barreiras do Neógeno; e o domínio das Planícies, resultado da deposição quaternária formando modelados
planos de acumulação em forma longitudinal e descontínua às margens dos principais drenos. Os domínios
morfoestruturais se desdobram em unidades morfológicas, cujo o agrupamento e classificação está baseada nas relações
geométricas encosta/topo, altimetria e largura média dos divisores. Assim, delimitou-se Superfícies de Cimeira, ora
encimados por cobertura rochosa, ora por coberturas elúvio/coluvial; Escarpas Dissecadas que estão estruturadas em
falhas; Maciços Estruturais originados de intrusões brasilianas; Colinas e Pedimentos Dissecados, caracterizado pelo
relevo pluriconvexo entrecortado pela drenagem; Os Modelados Tabulares Dissecados e Conservados, articulados com
a unidade anterior por engastes alongados de divisores estreitos e rebaixados; e planícies representadas por uma
morfologia plana receptora dos sedimentos de origem fluvial. Em síntese, esta pesquisa deixa evidente a integração
entre as litoestruturas e os processos atuantes, o que confere aos padrões morfológicos particularidades associadas aos
processos superficiais na paisagem.
PALAVRAS-CHAVES: Análise morfoestrutural, mapeamento geomorfológico, rio Capibaribe-mirim.

CONTROLES ESTRUTURAIS NA SEDIMENTAÇÃO DE FUNDO DE VALE NA BACIA DO RIACHO
GRANDE/PB
STRUCTURAL CONTROL ON THE VALLEY SEDIMENTATION IN THE RIACHO GRANDE
WATERSHED/PB
Ana Clara Magalhães de Barros – Universidade Federal de Pernambuco anaclarambarros@gmail.com
Bruno de Azevedo Cavalcanti Tavares – Universidade Federal de Pernambuco
Antonio Carlos de Barros Corrêa – Universidade Federal de Pernambuco
Este trabalho buscou analisar os vales colmatados presentes na Bacia do Riacho Grande em função de controles
estruturais responsáveis pela criação de loci deposicionais onde são estocados materiais colúvio-aluvionares. Para tanto,
foram utilizados indicadores morfométricos como lineamentos de relevo e drenagem, relação declividade-extensão e
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indicadores morfotectônicos da bacia. Situada nos domínios da Zona Transversal da Província Borborema, a bacia é
cortada por estruturas que possuem uma orientação geral NE-SW, em consonância com os trends regionais, como as
Zonas de Cisalhamento sinistrais que cortam a Zona Transversal. O embasamento geológico é composto por granitóides
e complexos metavulcanossedimentares, onde se destaca uma série de intrusões sieníticas que constitui o enxame de
diques de Manaíra-Princesa Isabel. No contexto regional a drenagem responde às condições estruturais e às formas de
relevo de modo que a disposição geométrica dos principais rios está condicionada aos trends estruturais que constituem
zonas de fraqueza onde estes se instalaram, como o riacho Grande que, assim como grande parte das drenagens
derivadas do Sistema Piancó-Piranhas-Açu, obedece a uma direção preferencial para NE-SW. As cabeceiras do riacho
apresentam desarticuladas do fundo de vale, a estrutura presente atua na quebra desse compartimento e consequente
mudança de nível de base nesse setor da Bacia. No entanto, nos setores rebaixados próximos as escarpas da Serra da
Baixa Verde, a chamada depressão intraplanáltica de Manaíra, a estrutura comanda fortemente a deposição de fundo de
vale. Os processos de sedimentação se sobrepõem à erosão, com formação de planícies de inundação ao longo do canal
principal e seus principais tributários. Essa sedimentação é controlada pela presença dos diques, que bloqueiam e
confinam as drenagens oriundas dos setores de cimeira do maciço. Assim, é possível observar sequencias de planícies
de inundação completamente entulhadas de sedimentos, afogando os vales, chegando a truncar os colúvios que ocorrem
nas encostas dos diques. Estes seguem uma orientação NNE-SSW e NW-SE, ora em concordância ora em discordância
com os principais lineamentos estruturais da área. Nos setores setentrionais da bacia, as geologias encaixantes sob a
forma de complexos metamórficos estruturam uma sequência de cristas e vales bastante dissecados, sem cobertura
coluvial com a concentração dos sedimentos limitada apenas ao leito do rio, podendo indicar que a sedimentação das
encostas foi evacuada pela forte dissecação e que apenas os vales confinados conseguem acumular sedimentação.
Nesses setores, quebras de patamar se fazem presentes ao longo do curso do rio e estão associadas a anomalias de
drenagem do principal curso fluvial dessa área, o riacho Grande. As anomalias de RDE indicaram sequências anômalas
de primeira ordem associadas a um possível controle estrutural sobre a disposição da drenagem. Assim, na bacia do
riacho Grande a estrutura atua fortemente no comando da disposição espacial da sedimentação nos setores próximos as
cabeceiras e no confinamento dos vales nos setores setentrionais, indicando uma dinâmica de movimentação de blocos
causando rupturas, estas ora controlando o acúmulo de sedimentos sob a forma de vales entulhados, ora a retirada de
material das encostas e consequente confinamento dos canais com sedimentação limitada ao leito do rio.
PALAVRAS-CHAVES: confinamento; estruturas; sedimentação.

COSMOGENIA DE PALEOLAGOAS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO
PALAEOLAKES COSMOGENY OF BRAZILIAN SEMIARID
Pierson Barretto - Cosmopier pierson.barretto@gmail.com
Bernie Erdtmann – TU Berlin
As paleolagoas são estruturas lacunares antigas, pré-históricas, formadas no Holoceno ou durante o Pleistoceno. No
Brasil, elas podem se formar a partir da ação erosiva da água em solos cársticos ou por inundações nas margens de rios,
em antigos meandros soterrados, nos alagados, ainda, pela ação dos ventos. A ocorrência de regiões com ruínas e
antigos vulcões extintos são raros no país e não formaram lagos conhecidos. Algumas lagoas, entretanto, apresentam
características estruturais peculiares, são encontradas em diversos contextos, geológico, pedológico e topográfico. Elas
apresentam-se em grupos, alinhadas e possuem forma elíptica. Indícios geomorfológicos, paleontológicos,
arqueológicos, indicam que as paleolagoas podem ter sido formadas a partir de eventos meteoríticos, pelo impacto de
grandes meteoros explosivos pré-históricos no semiárido brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Cratera de Impacto, Impactito, paleolagoa.
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EXTRAÇÃO DOS LINEAMENTOS DE RELEVO E ANÁLISE ESTRUTURAL DE SUAS DIREÇÕES NA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO MEIO – PE/AL
EXTRACTION OF RELIEF LINES AND STRUCTURAL ANALYSIS OF ITS DIRECTIONS IN THE
HYDROGRAPHIC BOWL OF PARAIBA DO MEDIO RIVER - PE / AL
Priscilla Emanoelle Claudino da Silva – Universidade Federal de Alagoas emanoellepriscilla@gmail.com
João Paulo da Hora Nascimento - Universidade Federal de Alagoas
Kadja Monaysa Mendonça de Paula - Universidade Federal de Alagoas
Paulo de Tarso Barbosa Leite - Universidade Federal de Alagoas
Raquel Lourenço da Silva - Universidade Federal de Alagoas
A partir da segunda metade do último século, inúmeros avanços têm sido realizados na melhoria da compreensão da
compartimentação do relevo. A análise morfométrica tem se tornado, cada vez mais, um método eficaz no entendimento
da estruturação do relevo. Dentre os mais utilizados, o método de análise de lineamentos de relevo contribui para uma
melhor compreensão do trend regional do relevo. Os lineamentos de relevo são segmentos retilíneos característicos da
fisionomia da superfície da terra, uma feição mapeável dessa superfície, de possível detecção por meio de sensores
remotos ou na própria paisagem. A análise dos lineamentos contribui efetivamente com a caracterização morfoestrutural
dando suporte no que tange a observação dos estudos morfotectônicos, identificando feições neotectônicas ou relevos
residuais. Desta forma, foi aplicado o método de extração de lineamentos de relevo para identificação da direção
preferencial dos mesmos na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Meio, Pernambuco-Alagoas. Esta bacia encontra-se
no setor sul do rebordo oriental da Borborema, região dominada por zonas de cisalhamento do tipo rúptil com trends
NE e E-W, de acordo com o contexto geotectônico regional (BEZERRA et al., 2014), com zonas de cisalhamento
reativadas e deformadas no campo dúctil-rúptil e rúptil, gerando trends de lineamentos e extensas zonas de
cisalhamento transcorrentes que as seccionam nas direções E-W e NE. Os lineamentos foram extraídos a partir do
método semiautomático, onde foi confeccionado um Modelo Digital de Elevação (MDE) utilizando-se softwares de
geoprocessamento. O MDE permite a aplicação de diferentes ângulos de iluminação artificial da imagem, favorecendo
o realce diferenciado dos relevos lineares em cada ângulo utilizado. Os ângulos mais utilizados são 0°, 45°, 90° e 315°
com elevação solar artificial de 45°. Os lineamentos destacados foram alinhamentos de cristas, vales e depressões
alongadas. Posteriormente foram calculados os azimutes e comprimentos dos lineamentos extraídos de forma a
determinar as direções preferenciais, os trends estruturais, a partir da construção de diagramas de rosetas. Foi
identificado que as direções preferenciais dos lineamentos na Bacia do Rio Paraíba do Meio são NE, possuindo uma
direção secundária E-W. Estas direções estão de acordo com o trend regional identificado na Borborema Oriental,
controlados por extensas zonas de cisalhamento NE e E-W. Desta forma, entende-se que os controles estruturais que
atuam na região exercem ação no contexto da bacia de semelhante modo.

PALAVRAS-CHAVES: Rio Paraíba do Meio; lineamentos de relevo; análise estrutural do relevo.

GEOMORFOLOGIA ESTRUTURAL DE CAMPINA GRANDE- PB: UMA RELAÇÃO ENTRE
FOTOINTERPRETAÇÃO, FEIÇÕES E PADRÃO DE DRENAGEM
STRUCTURAL GEOMORFOLOGY OF CAMPINA GRANDE- PB: A RELATIONSHIP BETWEEN
PHOTOINTERPRETATION, FEITIONS AND DRAIN PATTERN
Jônatas Nascimento da Costa - Universidade Federal de Campina Grande jnatasnascimento@yahoo.com.br
Sérgio Murilo Santos de Araújo - Universidade Federal de Campina Grande
A Geomorfologia Estrutural visa em vários aspectos entender as formas do relevo em diferentes escalas, fazendo uma
relação da origem e o seu desenvolvimento, conhecida por morfogênese, com isso, esse trabalho fará uma análise acerca
das feições morfoestruturais do município de Campina Grande na Paraíba, na qual está inserido na Província da
Borborema, com estruturas formadas e transformadas em um embasamento pré-cambriano, e que ao longo do tempo
geológico passou por inúmeros retrabalhamentos em seus terrenos e alterando as feições do relevo na área de estudo,
tendo influências a partir de mecanismos endógenos, mas com algumas interferências exógenas. Para tanto, foram
utilizados dados da literatura geomorfológica brasileira, uma relação com imagens de radar em STRM (Shuttle Radar
Topography Mission) tipo textura em escala de 30m, caracterização das feições do modelado e suas delimitações,
criando assim mapas esquemáticos, como também, a interferência estrutural e litológica na distribuição da rede de
drenagem hidrográfica do município. A área pesquisada possui controles estruturais influenciados por zonas de
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cisalhamento com falhas transcorrentes, que orientam diferentes unidades litoestratigráficas e variações
geomorfológicas, onde estas têm diferenças altimétricas de 250m a 650m.
PALAVRAS-CHAVES: Geomorfologia, Província Borborema, morfoestrutura.

IDENTIFICAÇÃO DE ANOMALIAS DE DRENAGEM NO RIO PARAIBA DO MEIO (PE/AL) A PARTIR
DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE HACK
IDENTIFICATION OF DRAINAGE ANOMALIES IN THE PARAIBA DO MEIO RIVER (PE / AL) FROM THE
APPLICATION OF THE HACK INDEX
João Paulo da Hora Nascimento - Universidade Federal de Alagoas geografojoao@outlook.com
Paulo de Tarso Barbosa Leite - Universidade Federal de Alagoas
Kadja Monaysa Mendonça de Paula - Universidade Federal de Alagoas
Raquel Lourenço da Silva - Universidade Federal de Alagoas
Priscilla Emanoelle Claudino da Silva - Universidade Federal de Alagoas
Os estudos geomorfológicos têm se desenvolvido de maneira acelerada no último século e meio. Em grande parte
devido à inovação de técnicas e métodos que aperfeiçoam as análises de campo e relacionam diversos componentes da
paisagem no intuito de promover uma interpretação integrada dos sistemas geomorfológicos. Alguns destes métodos se
baseiam na análise da drenagem e seu perfil longitudinal no intuito de entender como se dão as dinâmicas e evolução da
encosta. Uma das técnicas que vem sendo utilizada para tal é a aplicação do Índice de Hack (IH) para análise do
comportamento do perfil longitudinal da drenagem e sua relação com a estrutura e dinâmica das encostas. Hack
desenvolveu um índice que estabelece setores da drenagem que estão em desacordo com a curva ideal traçada para um
perfil. A curva do perfil longitudinal foge de sua forma ideal sempre que a drenagem está em desequilíbrio com a
paisagem, erodindo demasiadamente ou não conseguindo vencer as estruturas encontradas em seu trajeto. Tais técnicas
tornaram possível a identificação de anomalias de drenagem ao longo do perfil longitudinal, proposta desenvolvida por
Seeber e Gornitz. Este método relaciona o IHtrecho com o índice total do canal (IHtotal) sob a fórmula IHtrecho/IHtotal
onde valores encontrados entre 0 e 1,99 são considerados não anômalos, valores entre 2 e 10 possuem anomalias de 2°
ordem e valores acima de 10 anomalias de 1° ordem. Estas anomalias de 1° e 2° ordem são referentes a trechos em
desacordo com o perfil ideal, já os trechos sem anomalias são entendidos como pontos onde o padrão de drenagem está
em consonância com a paisagem. Este trabalho utilizou-se destes métodos para investigação dos padrões de drenagem
do rio Paraíba do Meio, localizado entre o agreste pernambucano e a zona da mata alagoana. A bacia hidrográfica do rio
Paraíba do Meio, localizada na região nordeste do Brasil, possui nascente no estado de Pernambuco, na região de
Garanhuns. Possui direção geral sudeste ao longo dos seus 172 km de extensão, e deságua no Complexo Estuário
Lagunar Mundaú-Manguaba no litoral de Alagoas. Esta região é caracterizada por possuir inúmeras zonas de
cisalhamento de direção E-W e NE, formando blocos falhados e zonas fraturadas, em um contexto de tectônica em
degraus. Foram estabelecidas 32 isoípsas de 25m de intervalo, onde foram identificadas 15 anomalias de 1° ordem,
aquelas onde a relação IHtrecho/IHtotal trecho é maior que 2 e menor que 10 e 14 de 2° ordem, aquelas que ultrapassam
valores de 10 na relação IHtrecho/IHtotal. Destas, a primeira importante quebra do perfil longitudinal está inserida na
isoípsa de 550. Entretanto, os dois maiores valores de anomalias, indicando as maiores quebras, estão inseridos nas
curvas de nível 175 e 150 com os valores aproximados de 709 e 220, cujo índice de Hack nos trechos é,
respectivamente, 46635,06 e 14504,44 indicando uma quebra brusca do perfil longitudinal. Esta quebra indica uma
grande ruptura de patamar ocorrendo próximo à costa que pode ser considerada como a transição Encosta – Piemonte.
PALAVRAS-CHAVES: Índice de Hack; anomalias de relevo; bacias de drenagem.
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MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS LINEAMENTOS DE DRENAGEM E DE RELEVO COMO
CONDICIONANTES NA COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE
SALGUEIRO – PE
MAPPING ANALYSIS OF DRAINAGE AND RELIEF LINES AS CONDITIONERS IN THE
GEOMORPHOLOGICAL COMPARTIMENT OF THE COUNTY OF SALGUEIRO - PE
Viviane Trajano da Silva - Universidade Federal de Pernambuco vivitrajanogeo@hotmail.com
Ítalo Rodrigo Paulino de Arruda - Universidade Federal de Pernambuco
Débora Albuquerque Meira Coelho Ramos - Universidade Federal de Pernambuco
Danielle Gomes da Silva - Universidade Federal de Pernambuco
O avanço nas pesquisas geomorfológicas utilizando geotecnologias cresceu de forma considerável no Brasil nos últimos
anos. O mapeamento e a análise dos lineamentos de drenagem e de relevo auxiliam na compreensão da influência da
tectônica na compartimentação geomorfológica de uma determinada área, tendo em vista que os lineamentos são
feições mapeáveis da superfície que revelam a estrutura do embasamento rochoso. O munícipio de Salgueiro está
localizado a 518 km da capital do Estado - Recife. Geograficamente, está localizado na Mesorregião do Sertão
Pernambucano e à Microrregião de Salgueiro. O trabalho tem como objetivo, realizar o mapeamento das feições
estruturais da superfície, com intuito de analisar e descrever os condicionantes que os lineamentos apresentam na
diversificação das morfologias de relevo na paisagem local. A pesquisa foi realizada por meio do levantamento
bibliográfico sobre a área, bem como realização de observações através do uso do software MicroDEM, utilizando as
imagens SRTM - Shuttle Radar Topography Mission com resolução espacial de 90m, e da aplicação de técnicas de
geoprocessamento, a exemplo da função Reflectance que permite a percepção das rugosidades do relevo através de uma
observação detalhada. A utilização do MicroDEM permite a extração de dados geomorfométricos além da distinção
entre as diferentes unidades morfoestruturais. A criação de blocos diagrama e perfis topográficos auxiliam na
individualização das diferentes superfícies geomorfológicas. Desta forma a pesquisa busca compreender como os canais
de drenagem encontram-se subordinados as estruturas geológicas e como agem na esculturação das formas de relevo,
além de mostrar como os processos neotectônicos tem influenciado na distribuição das formas de relevo no município
de Salgueiro. Neste contexto, foi possível estabelecer correlações entre as feições retilíneas na caracterização
morfoestrutural da área com possíveis reativações neotectônicas.

PALAVRAS-CHAVES: Compartimentação Geomorfológica, Lineamentos, MicroDEM

O ESTUDO DA GEOMORFOLOGIA DO QUATERNÁRIO DO SEMIÁRIDO NO NORDESTE BRASILEIRO
THE STUDY OF QUATERNARY GEOMORPHOLOGY IN SEMI-ARID OF NORTHEAST OF BRAZIL
Rodrigo de Freitas Amorim – Universidade Federal do Rio Grande do Norte rodrigofba@yahoo.com.br
Nailah Cassandra Medeiros - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Antonia Rosimeire Pinheiro - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Ana Clara Fonseca de Paiva - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
O estudo da Geomorfologia do Quaternário permite a elucidação de informações no que tange a compreensão dos
processos morfogenéticos, os quais permitiram a edificação superficial da estrutura da paisagem (AB’SABER, 1969;
THOMAS, 1994; CORRÊA, 2001; AMORIM, 2015). Ele permite, também, entender a magnitude dos eventos
climáticos pretéritos e seus efeitos na paisagem, por conseguinte é possível prognosticar às consequências desses
eventos em uma paisagem hodiernamente modificada pelas intervenções humanas. Portanto, se faz mister analisar a
evolução do estudo da Geomorfologia do Quaternário do Semiárido do Nordeste do Brasil (NEB), buscando identificar
quais as tendência das pesquisas e, mais importante, o que está sendo proposto de novo na explicação da dinâmica
geomorfológica dessa região. Nesse contexto, objetiva-se analisar os trabalhos acadêmicos que buscaram compreender
a influência das variações climáticas do Quaternário na geomorfologia da Região do Semiárido do NEB. Alguns dos
primeiros trabalhos que buscaram discutir a influência quaternária na paisagem do semiárido foram apresentados por
Mabesoone, entre as décadas de 1980 e 1990, ainda na perspectiva de uma cronologia relativa. O primeiro trabalho,
utilizando um método da datação absoluta, que discutiu a influência das variações climáticas do Quaternário no
Semiárido, foi a tese de doutorado de Barreto 1996. A autora utilizou datação absoluta por termoluminescência para
reconstruir a evolução das dunas fixadas do Médio São Francisco, Bahia. Entretanto, o aumento significativo no número
de trabalhos que abordassem os diferentes aspectos geomorfológicos na evolução da paisagem só ocorreu após a tese de
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CORRÊA (2001). O referido autor utilizou datação por luminescência opticamente estimulada (LOE) para analisar a
dinâmica geomorfológica dos compartimentos elevados do Planalto da Borborema. Após o trabalho de Corrêa (2001),
podem ser identificados cerca de 20 trabalhos que buscaram discutir a evolução do relevo na Região do Semiárido com
base em datações absolutas. A maioria das pesquisas tem focado na cronologia absoluta por LOE dos depósitos de
encostas, os colúvios. Além da datação por LOE, destacam-se também, a utilização 14C, fitólitos para reconstrução de
paleovegetação, razão isotópica de 18O para paleotemperaturas, difratometria das argilas e micromofologia de solos. Em
2015, Amorim propôs uma metodologia de integração de idades, de forma que os dados cronológicos de uma região
pudessem ser organizados em sequência, construindo uma "Coluna Cronogeomorfológica" da evolução da estrutura
superficial da paisagem. Os trabalhos apontam que a maioria dos depósitos de encostas e aluviais foram formados na
transição Pleistoceno/Holoceno e ao longo do Holoceno, não sendo identificada uma influência mais geral do
Pleistoceno na estrutura superficial da paisagem na Região do Semiárido brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Geomorfologia do Quaternário, Semiárido, Cronologia Absoluta

PROPRIEDADES MORFOMÉTRICAS COMO INDICATIVO DE SUBSIDÊNCIA E CRIAÇÃO DE
ESPAÇOS DE ACUMULAÇÃO SEDIMENTAR
MORPHOMETRIC PROPERTIES AS INDICATOR OF SUBSIDENCE AND CREATION OF SEDIMENTARY
ACCUMULATION SPACES
Drielly Naamma Fonsêca – Universidade Federal de Pernambuco driellynaamma@gmail.com
Bruno Araújo Torres – Universidade Federal de Pernambuco
Daniel Rodrigues de Lira – Universidade Federal de Sergipe
Rhandysson Barbosa Gonçalves - Universidade Federal de Pernambuco
Antonio Carlos de Barros Corrêa - Universidade Federal de Pernambuco
A correlação entre a rede de drenagem e o arcabouço litológico/estrutural está atrelada a uma abordagem há muito
consolidada nos estudos geomorfológicos. Através do aperfeiçoamento das técnicas de geoprocessamento, houve um
intenso enriquecimento nos estudos de cunho ambiental, haja vista que estes permitem a obtenção de resultados bastante
detalhados. Com base nestas premissas, o propósito do presente trabalho recai sobre como a identificação de setores
anômalos na rede de drenagem auxiliam na identificação setores onde há rupturas de relevo e como estes setores estão
relacionados aos processos de sedimentação. Na identificação das propriedades morfométricas, a metodologia utilizada
foi o Índice Relação Declividade versus Extensão (RDE), fundamentada em representações morfométricas dos trechos
de drenagem a partir dos perfis longitudinais plotados em gráficos de coordenadas cartesianas, onde o uso das variáveis
referentes às cotas altimétricas ao longo do canal integram o eixo das ordenadas, ao passo que o eixo das abscissas é
referente à extensão do curso da drenagem, com origem na cabeceira em direção à foz do rio. Desta maneira, a
interpretação dos perfis longitudinais dos trechos de drenagem se estabelecem devido à parâmetros correlativos entre
setores anômalos e os níveis de energia corrente (stream power) do rio refletindo, por consequência, a capacidade da
drenagem em erodir o substrato litológico, bem como transportar a carga sedimentar. Tais índices são bastante sensíveis
à mudanças na declividade, sendo reflexos de controles litológicos e/ou atividades tectônicas. Nos 24 trechos de
drenagem analisados, foram encontrados valores anômalos de primeira e segunda ordem em toda extensão, sendo a
maior parte composto por anomalias de segunda ordem. Estas anomalias, corroboradas pelos perfis longitudinais dos
trechos de drenagem, demonstram que a área está sob-relativa estabilidade tectono/estrutural para a região como um
todo, uma vez que os perfis apresentam uma configuração côncava. Já as anomalias de primeira ordem vão estar
associadas às zonas de cisalhamento de direção SW-NE, conferindo uma sequência de estruturas escalonadas de direção
NW-SE na área em direção ao rio São Francisco e indicando, portanto, um forte controle estrutural de caráter local,
demonstrados através de “quebras” nas concavidades dos perfis longitudinais, responsáveis pela geração de espaços de
acomodação posteriormente preenchidos por sedimentos de origem coluvial, fluvial e eólica.
PALAVRAS-CHAVES: Anomalias de drenagem; locis deposicionais; perfis longitudinais.
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EIXO 05 (MATERIAIS, PROCESSOS E MEDIÇÕES EM ARQUEOLOGIA)

A INFLUÊNCIA DA DINÂMICA COSTEIRA EM SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DUNARES: ESTUDO DE
CASO NA PRAIA DE REDONDA, MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA, RN
THE INFLUENCE OF COASTAL DYNAMICS ON DUNE ARCHEOLOGICAL SITES: A CASE STUDY ON THE
BEACH OF REDONDA, AREIA BRANCA, RN
Alano Jaciguara Dantas de Alencar Martins - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte jaciguara@ymail.com
Rodrigo Guimarães - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte
Silvana Praxedes Gurgel - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte
Valdeci dos Santos Junior - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte
O ambiente costeiro é afetado pelos agentes modeladores da paisagem, por estar exposto aos diversos agentes: os
ventos, as ondas, as marés e as correntes litorâneas. Além desses fatores naturais, existe ainda o fator antrópico que,
acelera a alteração desse ambiente. Dentre os fatores geomorfológicos, típicos da dinâmica litorânea, podem-se
mencionar as variações de mobilidades espaciais das formações dunares, que por consequência alteram os registros
antrópicos pretéritos nestas formações. No presente trabalho estudou-se estes registros na praia de Redonda, município
de Areia Branca(RN), analisando os fatores geomorfológicos que provocam mobilidades espaciais das dunas e a sua
influência direta e/ou indireta nos vestígios culturais pertencentes as sociedades pretéritas. Para tanto utilizou-se, a
pesquisa bibliográfica, análise de imagens através do Software Google earth, geoprocessamento e prospecção em
campo. Os resultados preliminares apontam que as mobilidades dunares, produziram alterações espaciais nos processos
de deposição/formação dos registros arqueológicos pretéritos, e que, além dos fatores naturais da dinâmica costeira,
essas alterações espaciais podem ter sido aceleradas por intervenções antrópicas nos últimos 30 anos.
PALAVRAS-CHAVE: Dinâmica Costeira; Dunas; Sítios Arqueológicos.

ANÁLISE CLADÍSTICA APLICADA A PINTURAS RUPESTRES: EVOLUÇÃO DOS PADRÕES
GRÁFICOS ANTROPOMÓRFICOS DEFINIDOS PARA A MICRORREGIÃO DO CARIRI OCIDENTAL
(PB)
CLADISTIC ANALYSIS APPLIED TO ROCK PAINTINGS: EVOLUTION OF ANTHROPOMORPHIC
GRAPHIC PATTERNS DEFINED FOR THE CARIRI OCIDENTAL MICROREGION (PB)
Francisco Soares de Matos – Universidade Federal de Pernambuco fsmatos19@gmail.com
Demétrio Mutzenberg – Universidade Federal de Pernambuco
A presente pesquisa tem por objetivo a observação da evolução de cinco padrões gráficos antropomórficos préhistóricos definidos para a Microrregião do Cariri Ocidental paraibano. Esses padrões apresentam características
próximas aos já determinados para a região Nordeste, inseridos em duas tradições rupestres: Nordeste e Agreste.
Baseado nessas proximidades e se utilizando da análise cladística foi possível a observação, em termos locais, da
evolução dos padrões definidos, possibilitado a criação de hipóteses de dispersão dos mesmos dentro da área
pesquisada. Os resultados também oferecem subsídios para a confrontação das hipóteses de dispersão da Tradição
Nordeste para o semiárido nordestino, conforme já discutido por alguns autores.
PALAVRAS-CHAVE: Pintura rupestre, análise cladística, Cariri Ocidental
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS DA TOCA DO OLHO D’ÁGUA DAS
GATAS (PARELHAS, RN): UMA ANÁLISE INTRA-SÍTIO
SPATIAL DISTRIBUTION OF THE ARCHAEOLOGICAL REMAINS AT TOCA DO OLHO D’ÁGUA DAS
GATAS (PARELHAS, RN): AN INTRASITE ANALYSIS
Lucas Bonald – Universidade Federal de Pernambuco lucasbonald@gmail.com
Demétrio Mutzenberg – Universidade Federal de Pernambuco
Marcellus de Almeida – Universidade Federal de Pernambuco
Sérgio F. S. M. Silva – Universidade Federal de Pernambuco
Esta pesquisa teve como objetivo compreender o processo de ocupação pré-histórica do Sítio Toca do Olho D’Água das
Gatas, localizado na Área Arqueológica do Seridó (RN), através da análise da distribuição espacial intra-sítio das
estruturas e vestígios arqueológicos. Este sítio, um abrigo rochoso com presença de pinturas rupestres, foi escavado no
ano de 2001. Na escavação arqueológica foi evidenciada uma estrutura de fogueira e 205 vestígios líticos, além de ossos
de microfauna. Os materiais líticos foram analisados numa perspectiva tecnológica segundo critérios tipológicos e
morfológicos. Os vestígios ósseos foram classificados taxonomicamente, sendo ainda registrados sinais de alterações,
como a presença de quebras, cortes e queima. Para a análise espacial foi criado um sistema de informações geográficas
(SIG) com informações sobre o sítio e os vestígios evidenciados. Para inserção no SIG, foi realizada a vetorização do
material lítico, relacionando os objetos aos atributos descritivos de classe, matéria-prima, dimensões, técnica de
lascamento e tipos de fratura e junção. Para a análise da distribuição espacial dos vestígios arqueológicos, foram
construídos mapas de densidade kernel. Os dados analisados possibilitaram definir uma ocupação sistemática do
espaço, tendo nas indústrias líticas lascadas uma quantidade importante de junções e remontagens, suportes de
instrumento diversificados, além de variações técnicas e metodológicas de gestão de matérias primas. A técnica de
lascamento bipolar foi usada com frequência pelos grupos pré-históricos que ocuparam o abrigo tanto para a
inicialização de pequenos seixos esféricos como para a reciclagem de núcleos esgotados. Vários artefatos, entre lascas,
núcleos, instrumentos e fragmentos, compartilham indícios de contemporaneidade, seja através de junções, remontagens
ou matéria prima, que somados, perfazem cerca de 30% da coleção. Baseado nos dados analisados, o local fora
utilizado para a confecção e uso de instrumentos líticos, sendo provável que não tenha sido ocupado continuamente e
que o intervalo cronológico de ocupação pelos grupos humanos pré-históricos tenha sido curto.
PALAVRAS-CHAVE: SIG, densidade kernel, material lítico, Área Arqueológica do Seridó

DOCUMENTAÇÃO E ANÁLISE DE SÍTIOS COM PINTURAS RUPESTRES NO PARQUE NACIONAL
SERRA DA CAPIVARA
DOCUMENTATION AND ANALYSIS OF SITES WITH ROCK PAINTINGS AT SERRA DA CAPIVARA
NATIONAL PARK
Daniela Cisneiros – Universidade Federal de Pernambuco danielacisneiros@yahoo.com.br
Anne-Marie Pessis – Universidade Federal de Pernambuco
Demétrio Mutzenberg – Universidade Federal de Pernambuco
Henry Sullasi – Universidade Federal de Pernambuco
Ao iniciar um trabalho que tenha como objetivo a documentação e a conservação de sítios com grafismos rupestres
convêm adotar abordagens teóricas e metodológicas que fundamentem a escolha dos elementos a seremprivilegiados no
processo de registro. Os grafismos rupestres pré-históricos (pinturas e gravuras), não são entidades isoladas dispersas
sobre uma superfície rochosa.Fazem parte de sistemas naturais que evoluem no tempo de forma inter-relacionada,
atuando sobre o estado de conservação e condicionando o desgaste diferenciado desse patrimônio. Informações a
respeito da análise das unidades gráficas rupestres, tais como a temática das pinturas e gravuras, as escolhas
cenográficas, as técnicas de execução gráfica, a composição das tintas preparadas, utilizadas e hoje, degradadas, as
sobreposições de tintas e de figuras, necessitam ser consideradas no quadro do contexto ambiental no qual estão
inseridos. Ao longo da história das pesquisas sobre os registros rupestres foram utilizados diferentes sistemaspara
documentar e reproduzir as pinturas e gravuras.Visando aperfeiçoar as técnicas de registro para atingir produtos de
maior precisão e utilizar procedimentos não invasivos aos painéis rupestres, a pesquisa escolheu utilizar recursos
documentais de amplo espectro de registro nos sítios com grafismos rupestres no Parque Nacional Serra da Capivara.
Esses recursos envolvem um amálgama de técnicas de registro entre eles protocolos descritivos, desenhos, fotografias,
filmagens e escaneamento tridimensional por varredura a laser, assim como uma documentação composicional e
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colorimétrica a partir de técnicas de fluorescência de raios X e espectrofotometria. Partindo da abordagem teórica
segundo a qual os registros rupestres são uma forma de comunicação social e como tal, elaborada a partir de códigos
partilhadossocialmente,os autores das pinturas realizam suas obras no contexto dessas regras gráficas. A proposta de
integração da documentação visual mais precisa e abrangente relacionada a técnicas descritivas quantitativas permite a
longevidade dos dados e,assim,análises de aspectos importantes dos grafismos rupestres não abarcados por métodos
tradicionais de levantamento de dados.Estes procedimentos fornecem novas informações, mas também levantam novos
problemas que serão analisados.
PALAVRAS CHAVE: Pintura rupestre, documentação visual, Parque Nacional Serra da Capivara

GEOFÍSICA APLICADA NA ARQUEOLOGIA HISTÓRICA: UM BREVE ESTUDO DE CASO NO
ENGENHO INHAMÃ, IGARASSU, PERNAMBUCO, BRASIL
APPLIED GEOPHYSICS IN HISTORICAL ARCHAEOLOGY: A BRIEF CASE STUDY AT ENGENHO
INHAMÃ, IGARASSU, PERNAMBUCO, BRAZIL
Carlos Magnavita – Deutsches Archäologisches Institut magnavita2006@yahoo.de
Luiz Severino da Silva Jr – Universidade Federal do Vale do São Francisco
Demétrio Mutzenberg – Universidade Federal de Pernambuco
Bruno de Azevedo Cavalcanti Tavares – Universidade Federal de Pernambuco
Cláudia Alves de Oliveira – Universidade Federal de Pernambuco
Até o presente, prospecções geofísicas raramente vêm sendo incluídas nas pesquisas arqueológicas desenvolvidas em
Pernambuco ou em outros estados nordestinos. Contudo, esta metodologia que abrange várias e diferentes técnicas, é de
grande ajuda nos trabalhos de campo, já que permite ampliar a visibilidade de estruturas antrópicas nos sítios. Esta
pesquisa apresenta os resultados do estudo experimental realizado em parte da área central das ruínas do Engenho
Inhamã, século XVI, localizado na área da antiga Sesmaria Jaguaribe, litoral norte de Pernambuco. Recentemente essa
área foi impactada por terraplanagem para a implantação de um loteamento, nivelando o terreno, destruindo estruturas e
espalhando os vestígios arqueológicos (cerâmica vermelha, moedas, louça, materiais construtivos). Como parte do
projeto "Os primeiros engenhos coloniais da Sesmaria Jaguaribe”, procura-se identificar o partido arquitetônico de
engenhos do século XVI no nordeste, antes retratados apenas na iconografia. Neste sentido foi realizada uma
prospecção por gradiometria (magnetometria). Os resultados são encorajadores, pois revelaram a localização e
permitiram o mapeamento de fundações de edifícios e outras estruturas menores que até então eram desconhecidas no
sítio arqueológico (e.g., a casa-grande). Visando precisar a natureza daqueles achados, arqueólogos da UFPE e da
UNIVASF estão planejando executar escavações no sítio em 2017, orientadas conforme os dados produzidos pela
gradiometria. Desta forma, otimiza-se os trabalhos de campo e refina-se os dados arqueológicos anteriormente
fornecidos pela geofísica.
PALAVRAS-CHAVE: Engenho colonial, Século XVI, Geofísica, Gradiometria, Magnetometria.

LUGAR DOS MORTOS NA PAISAGEM: AGRESTE PERNAMBUCANO
THE PLACE OF THE DEAD IN THE LANDSCAPE: AGRESTE PERNAMBUCANO
Viviane Cavalcanti de Castro – Universidade Federal de Pernambuco vivianemcc@gmail.com
Marinete Neves Leite – Universidade Federal de Pernambuco
Daniela Cisneiros – Universidade Federal de Pernambuco
A presente pesquisa teve como objetivo abordar o espaço funerário no contexto da paisagem do agreste pernambucano,
a partir da análise do sítio arqueológico, Furna do Estrago, localizado no município do Brejo da Madre de Deus. A
escolha da região do Agreste pernambucano para o desenvolvimento deste estudo se justifica pela expressiva presença
de sítios arqueológicos, cujos principais trabalhos realizados até o momento estabelecem a filiação pictográfica à
Tradição Agreste. Contudo, além dos registros rupestres e da presença dos artefatos da cultura material, existem espaços
que são portadores de outros elementos do universo simbólico que remontam as práticas funerárias, como é o caso do
sítio objeto da presente pesquisa e seu espaço e entorno. Na paisagem natural, foram deixados vestígios da passagem
humana, que a transformaram também numa paisagem cultural, expressa nos sepultamentos e na cultura material
produzida pelo homem pré-histórico. De modo que, todo e qualquer grupo humano ou atividade coletiva mantém
relação com o espaço. Assim, a escolha do sítio Furna do Estrago para fins de sepultamento está associada à
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manutenção de um espaço de uso continuo por um mesmo grupo, ligados por laços de parentescos conforme indicam os
níveis de ocupações datados, e com base no arranjo espacial de alguns sepultamentos com indicadores de parentesco. O
uso do abrigo como cemitério denota a escolha do espaço destinado à preservação não apenas dos vestígios mortuários,
mas também da identidade coletiva e memória social do indivíduo, respaldada no conjunto de elementos culturais e
biológicos que revelam a associação entre os humanos do grupo. Os vestígios funerários foram preservados no tempo e
no espaço, devido às condições de proteção natural fornecidas pelo abrigo frente às intempéries naturais. Por fim, o
lugar dos mortos é um signo na paisagem, circunscrito e preservado no tempo e no espaço, resultado das ações
referendadas pela continuidade e permanência do ritual funerário.
PALAVRAS CHAVES: Prática Funerária, Paisagem. Furna do Estrago
MOBILIDADE LOGÍSTICA TUPIGUARANI E CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA PORÇÃO
PERNAMBUCANA DA CHAPADA DO ARARIPE-PERNAMBUCO BRASIL
TUPIGUARANI LOGISTIC MOBILITY AND SITE CATCHMENT IN CHAPADA DO ARARIPEPERNAMBUCO BRAZIL
Alencar de Miranda Amaral – Universidade Federal do Vale do São Francisco
Cláudia Alves de Oliveira – Universidade Federal de Pernambuco
Rosemary Aparecida Cardoso – Universidade Federal de Pernambuco rsmrycardoso@gmail.com
Neste trabalho analisamos diferentes aspectos do contexto geoambiental de 24 sítios lito-cerâmicos localizados em
Araripina – PE, com vistas a caracterizar a distribuição dos recursos disponíveis na área, e problematizar como a oferta
diferencial de recursos influenciou as estratégias de mobilidade logística empregadas pelos ceramistas Tupiguarani na
Chapada do Araripe. Apesar da relativa proximidade, os sítios arqueológicos em questão encontram-se em duas
unidades fisiográficas diferentes; dos 24 sítios, 9 estão inseridos nos domínios da Depressão Sertaneja, estando os 15
restantes alocados na área da Chapada. As sutis diferenças na oferta de recursos disponíveis nessas duas unidades
geoambientais certamente influenciaram o modo de vida dos grupos pretéritos que as ocuparam. Promovendo o
desenvolvimento de estratégias de mobilidade logísticas assimétricas, mas pertinentes ao aproveitamento dos recursos
disponíveis nas duas áreas. As análises realizadas demonstram que a maior oferta de fontes de matéria prima para
produção dos artefatos lito-cerâmicos nos domínios da Depressão Sertaneja provavelmente possibilitou que os
movimentos logísticos realizados pelos grupos que habitavam essa área fossem mais curtos do que aqueles impetrados
pelos ocupantes dos sítios da Chapada. Ou seja, as pessoas que ocuparam os sítios instalados na Depressão Sertaneja
estavam próximas das áreas de coleta de matéria-prima, o que reduzia a necessidade de deslocamentos de longa
distância para a obtenção destes recursos, que foram amplamente explorados. Por outro lado, os grupos que ocuparam a
área de Chapada deveriam se afastar mais de suas aldeias para obter os suportes para a produção dos artefatos líticos ou
a argila para fabricação da cerâmica. Sendo a mobilidade logística para aquisição deste recurso caracterizada pela
necessidade de um maior “raio forrageiro” ou até mesmo a implementação de um “raio logístico”. No caso dos artefatos
líticos, essa distribuição diferenciada dos recursos litológicos aparece refletida na coleção dos sítios; sendo que 97% dos
artefatos líticos são provenientes de sítios alocados na Depressão Sertaneja. Por sua vez, a breve estação chuvosa e os
recursos da flora local impunham pressões semelhantes aos habitantes da Chapada e da Depressão Sertaneja. A
temporada das chuvas promovia o incremento da mobilidade logística, visto que este período coincide com a
frutificação de grande parte das espécies da caatinga; e é também o momento mais adequado para as atividades de
preparação e plantio do roçado. Deste modo, era provavelmente na época das chuvas que as mulheres (responsáveis
pela coleta das frutas e cuidado com a roça) mais circulavam para além dos limites das aldeias. Por outro lado, a
mobilidade logística masculina (fulcralmente associada à atividade da caça) não era necessariamente otimizada pela
sazonalidade ambiental, sendo, portanto, mais constante. Todavia, os melhores pontos de caça, geralmente associados
as fontes de água, estão localizados na Depressão Sertaneja, e deste modo, os caçadores que habitavam essa área
deslocavam-se menos para ter acesso aos campos de caça. Assim, conclui-se que a distribuição diferencial de recursos
tenha promovido a adoção de estratégias de mobilidade logística distintas entre os ceramistas que ocuparam os sítios
das áreas de Chapada e Depressão Sertaneja.
PALAVRAS CHAVES: Mobilidade Logística, Captação de Recursos, Ceramistas Tupiguarani.
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PAISAGEM DO GADO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA ARQUEOLOGIA
LIVESTOCK LANDSCAPE: NA ANALYSIS FROM ARCHEOLOGY
Domingos Alves de Carvalho Júnior - Instituto Federal do Piauí / Universidade Federal do Piauí
domingosjr@ifpi.edu.br
A presente pesquisa estuda a paisagem do gado sob o viés da arqueologia da paisagem, buscando compreender como a
paisagem vinculada ao ciclo da pecuária se materializou e formou a paisagem do gado no norte do estado do Piauí. A
paisagem formada no século XVIII e XIX com as cercas de pedras, os currais de pedras, as estradas reais abertas para o
transporte do gado para outras províncias, os tanques de curtir couro, as casas de fazendas. Nesta pesquisa, cujo recorte
geográfico abrange os municípios de Aroazes, Beneditinos, Castelo do Piauí, Campo Maior, São João da Serra, Lagoa
do Piauí foram identificados os vestígios arqueológicos remanescentes desse período. O desenvolvimento da pesquisa
foi realizado através da aplicação de estratégias metodológicas que auxiliaram na análise e interpretação do acervo
documental e dos vestígios materiais. Os resultados obtidos permitiram compreender como as cercas, muros e currais de
pedras foram construídos, apontando a necessidade, a função e o uso desses espaços para o trato do gado vacum e
cavalar, como o relevo contribuiu para a concretização da paisagem do gado nessas terras piauiense, a disponibilidade
da matéria prima ora encontrada próxima, ora transportada de regiões distantes.
PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia da paisagem. Pecuária. Piauí.
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