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ABSTRACT

The fixed dunefield along the middle São Francisco River, northwestern State of Bahia,

Brazil, represent an important Late Quaternary record of palaeoclimatic and palaeoenvironmental

changes in semi-arid northeastern Brazil. It was originated by eolian accumulation of sands

through time, supplied by the São Francisco River and blown by E and SE winds.

Apparently, the establishment of this extensive system of fixed dunes has undergone in the

past the influence of various palaeoclimatic and morphostn¡ctural factors

A vast majority of the dunes is characterized by unusually large dimensions and compound

parabolic shapes, with different degrees of preservation of their eolian morphology, allowing the

establishment of five different geomorphological domains in the studied area. These oversized

dunes, some of which reach l3km in length, must reflect the combined effects of past high wind

energy, abundant supply of sands, resistance to their migrations by the local vegetation. These

factors allowed the formation of an extensive and deep dunefield, as various dune generations

were successivelly deposited upon each other during the Quaternary.

Grain size, morphoscopical and mineralogical studies have shown high textural and

mineralogical maturity of the eolian sediments. These results have also been employed in the

establishment of the different geomorphological domains.

Vertical electrical measurements have shown, in the studied sites, that the bedrock of the

dunes is below the present base level of the São Francisco River, by at least l40m and that the

deposited sands have depths ranging between 50 and 150m. The dunes substrate is made up

mostly of the Chapada Diamantina and/or of the Bambuí Groups metasediments and locally by

limestones belonging to the Caatinga Formation.

Thermoluminescence (TL) dating has shown the existence of important eolian activity in

the region at least since 28,000 and until 900 years BP. The abscence of thermoluminescence ages

between 10,500 and 9,000 years BP suggest more limited eolian activity in the early Holocene.

Whenever possible, TL dates have been compared to Cra dates obtained for the same sediments.

The results have shown TL dates to be in good agreement to the radiocarbon dates and

thermoluminescence to be a reliable dating method for the studied sediments.

Palynological analyses were conducted in a peat-bog sediment sequence found in the Icatu

River Valley (10"24'5; 43'13'W). These sediments dated 11,000 yr BP at the base, contain a
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complete vegetational and climatic history for the center of the fossil sand dunefields region of the

mid São Francisco River. The present drainage pattern of the lcatu River watershed could only be

established definitelly in the region afterthe end of the glacial period in the northern hesmisphere.

The early Holocene was more humid than present, which allowed the expansion of a very moist

tropical gallery forest in the lcatu River Valley between 11,000 and 10,540 yr BP. Pollen

percentage and concentration data indicate that caatinga vegetation elements, although poorly

representecl on the landscape between 11,000 and 8,910 yr BP, were always present on the

adjacent dunes since at least the onset of peat-bog sediments accumulation. Their expansion

occurred in two phases dated at 6,236 and 4,240 yr BP. The present arboreal caatinga and

cerrado vegetation and the semi-arid climate of the studied area were established afr,er 4,240 yr

BP.

The vast majority of TL dates of the eolian sands is apparently in agreement with

intensified aridity in the region, suggested by the progressive increase in caatinga and cerrado

vegetation in the last 4,000 years and by the presence of charcoal fragments found in the sand

dunes. Possibly this intensification of aridity could be liåted to longer-than-present El Niño-like

climatic phenomena that have been reported in the Late Holocene of various regions of Brazil and

elsewhere in South America.

The stabilized dunefield system of the middle São Francisco River contains a long and

complex evolutionary history influenced by climatic fluctuations that have occurred during the

Late Quaternary. This system is intimatelly associated with the São Francisco River aggradational

flat.
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RESUMO

O sistema de dunas fixadas do médio rio São Francisco, noroeste da Bahia, representa

¡m importante registro de variações paleoclimática e paleoambiental do Quaternário do nordeste

brasileiro. Ele foi formado pela acumulação eólica de areias, ao longo do tempo, supridas pelo rio

São Francisco e transportadas pelos ventos de SE e E.

Aparentemente, o estabelecimento deste sistema de dunas fixadas sofreu controles

paleoclimáticos e morfoestruturais.

A maioria das dunas exibe grandes dimensões e apresenta forma parabólica composta,

com diferentes graus de preservação na morfologia eólica, permitindo o reconhecimento de cinco

dominios geomorfológicos distintos. O gigantismo das dunas (até l3km) deve reflctir efeitos

combinados de alta energia dos ventos, abundante suprimento de areias e resistência oferecida

pela vegetação local à migração das dunas, originando extenso e espesso mar de ureiu, gerado

pelo empilhamento sucessivo de várias gerações de dunas durante o Quaternário.

Os estudos granulométricos, morfoscópicos e niineralógicos indicaram altas maturidades

textural e mineralógica para os sedimentos eólicos, características que serviram também para a

del imitação dos diferentes domínios geomorfológicos.

As sondagens elétricas verticais indicaram, nos locais estudados, que o embasamento das

dunas apresenta desníveis em relação ao nível de base atual do rio São Francisco de até cerca de

l40m e que as areias encontram-se acumuladas com espessuras variáveis entre 50 e I 50m . O

substrato das dunas é constituído principalmente pelos metassedimentos dos grupos Chapada

Diamantina e/ou Bambuí e localmente pelos calcários da Formação Caatinga.

As datações por termoluminescência indicaram que existiu atividade eólica importante na

região pelo menos desde 28 000 anos até 900 anos AP. A ausência de idades entre 10.500 e 9.000

anos sugere que no início do Holoceno a atividade eôlica na área tenha sido bem mais limitada. As

idades obtidas, quando passíveis de comparação com as datações pelo radiocarbono, mostraram

boa concordância e confiabilidade.

O estudo palinológico de turfeira do rio lcatu (10'24'S; 43"13'W), principal afluente do

rio São Francisco na área das dunas, apresentou idade basal de 10.990 anos AP. Este estudo

indicou a presença de fases distintas de mudanças de vegetação e no clima ocorridos nos últimos

I1.000 anos na região estudada. A rede de drenagem só pôde instalar-se mais definitivamente na
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área depois do término da última fase glacial do hemisferio norte. O início do Holoceno foi mais

úmido que o atual, permitindo a expansão de floresta úmida de galeria no interior da planície de

turfeira. Embora estivesse pouco representada na paisagem entre 11.000 e 8.910 anos AP. a

vegetação de caatinga sempre esteve presente, mas a sua participação na paisagem aumentou

progressivamente em duas fases, isto é, 6.236 e 4.240 anos AP. Os padrões atuais de clima semi-

árido e a vegetação de caatinga estabeleceram-se na paisagem após 4.240 anos AP.

A grande maioria das datações por termoluminescência das areias eólicas está

aparentemente de acordo com o aumento de aridez na área, sugerido pelo aumento de vegetação

de caatinga e cerrado nos últimos 4.000 anos e pela presença de fragmentos de carvão nas dunas.

possivelmente o aumento de aridez poderia estar associado a fenômenos climáticos do tipo El

Niño, de duração bem mais longa que os atuais'

O sistema de dunas fixadas do médio rio São Francisco possui história evolutiva

complexa fortemente influenciada por flutuações climáticas durante o Quaternário tardio, estando

intimamente associado ao aporte sedimentar do médio rio São Francisco.
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r. TNTRODUÇÃO

/As dunas ativas se formam essencialmente como resultado do transporte de grãos de areia

por saltação e rastejamento, ocorrendo apenas onde a cobertura vegetal é rarefeita e exigindo

adequado suprimento de areia com granulação apropriada (em geral, areia fina a muito fìna), além

de ventos competentes para o seu transporte. Nas regiões costeiras e nas imediações de rios

sazonalmente secos, elas podem se formar mesmo sob condições de climas úmidos, mas para que

ocorram dunas continentais ativas em grandes áreas, a média anual de precipitação deve ser

inferior a 250 mm (Thomas & Goudie, 1983). Em contrapartida, as dunas fixadas são aquelas que

se desenvolveram sob um regime climático prévio provavelmente mais seco ou sob condições de

maior aporte sedimentar e foram preservadas; fazem parte da paisagem mas estão inativas ou

estabilizadas e não mais sujeitas a remobilização pelo vento (I'homas & Shaw, l99l).

Apresentam-se geralmente cobertas por vegetação e têm a forma original parcialmente modifìcada

por processos erosivos e/ou pedogenéticos atuantes'posteriorrnente à sedimentação eólica.

Ocorrem em diversas partes do mundo, inclusive nos desertos atuais ou próximo a eles (figura l),

representam, quase sempre, situações de maior aridez no passado e por isso têm sido utilizadas

como evidências geomorfológica e geológica indicadoras de mudanças climáticas, servindo para

interpretações de paleoclimas e paleoventos (Melton, 1940).

As dunas fixadas do médio Rio São Francisco representam importante Írea de

sedimentação eólica principalmente, pela sua localização no interior do continente e pela extensão

que ocupam, pois ocorrem sob a forma de concentrações isoladas com dimensões de poucas

centenas de quilômetros quadrados até cerca de 7.000 km2, sendo esta região o objeto desse

estudo.

\'. A datação absoluta de depósitos eólicos é problemática, principalmente pela escassez de

materiais utilizados na técnica do radiocarbono (biodetritos calcários ou carbonosos, concreções

calcárias etc.), que é a técnica mais consagrada na datação do Quaternário Superior. Atualmente

estão sendo desenvolvidas outras técnicas fisicas na datação de sedimentos arenosos como, por

exemplo, a da termoluminescência, com resultados mais ou menos satisfatórios.

Neste trabalho foi utilizado o método da termoluminescência na tentativa de datação dos

sedimentos eólicos e quando possível, também o método de radiocarbono, para tentar datar as



Figura I

Localiz.açâo dos sistcmas dc dunas rcliquiares ou fósseis cncontrados na litcrutun' Anrérica do Norte: l'

Desefto de Mojavc: 2. Ãnzola'.3. Colorado: 4. Nebraska:. América do Sul: .5. Lhanos. Venezuela e Colômbia:

t:. são Francisco. Brasil:7. pantanal. Brasil:8. Pamprs. Aryentina. África: 9- Mauritânia: l0- Senegal: ll'
Hausaland- Nigória: tz. Mali: 13. Niger: l.l. Bacia do chad: 15. Kordofan' sudâo: 16'Zaire" 17'zàmbia -

Angola: 18. Zinrbabu", lq. fuUnu¡l ¡"ia: XL p"t"tto dc Thar' Oceania: 2l' Noroeste da Austrália: 22'

Dcscfo de Gt. Sandl': 23. Dcscrto dc Simpson - Mallee - Strezelecki: 24. oestc da Austnália: 25. Sul da

Austnilia:2(r' Täsmânia 
(Thomas & shap: l99l)



fases de retrabalhamento eólico ocorridas nos últimos milhares de anos na área de estudo,

refletindo provavelmente mudanças ambientais.

Inseridas no Quaternário continental brasileiro, além das dunas fìxadas do médio rio São

Francisco, são mencionadas na literatura as das regiões dos pantanais Matogrossense

(Klamer,l982) e Setentrional (Santos et al. 1993').

l.l. Objetivos

Este trabalho tem como principais objetivos:

'¡Caracterização morflológica e sedimentológica dos depósitos eólicos do médio rio São

Francisco, entre as cidades de Barra e Pilão Arcado (BA) Através do estudo morfológico,

podem-se caracterizar as formas eólicas e as mudanças pós-deposicionais, além de permitir o

estabelecimento de inferências sobre os padrões de paleoventos geradores destes depósitos. Conr

o estudo sedimentológico pretende-se caracterizar qualitativa e quantitativamente as areias

buscando subsídios para a distinção de dominios geomorfológicos, área-fonte e diferentes

gerações de dunas.

Tentativa de datação de sedimentos arenosos eólicos pelo método da termoluninescência

que, sendo viável, constitui ferramenta de grande interesse para o geólogo. Isto permite

reconhecer, datar e caracterizar as últimas gerações de dunas existentes na área observando a

correlação, quando possível, com as fases secas identificadas em outras regiões do Brasil e em

outros paises durante o Quaternário, uma vez que sistemas de dunas fixadas podem fornecer

valiosas informações sobre variações climáticas (temperatura, precipitação e regime de ventos)

locais ou regionais, e sua evolução ao longo do tempo.

Como as informações obtidas são baseadas em amostras coletadas em subsuperficie de

poços com 0,30 até 3,90 m de profundidade, e sabendo-se que a espessura das areias eólicas é

bem superior a estas cifras, as idades em relação ao início da sedimentação eólica não poderão ser

obtidas neste trabalho.



Obter informações sobre a espessura do pacote sedimentar e seu substrato utilizando-se o

método de sondagens elétricas verticais.

Estudo palinológico da turfeira do rio lcatu, principal afluente da margem esquerda do

São Francisco na ârea para, juntamente com as informações geológicas, geomorfológicas, e

cronológicas, obter uma possível reconstituição paleogeográfica e paleoclimática a partir do

Quaternário Superior para a área estudada.



2. AREA DB BSTUDO

2.1. Localização geográfica

A região estudada está localizada a noroeste do Estado da Bahia, no médio curso do rio

São Francisco, na porção sul da região denominada de "polígono das secas". Situa-se entre as

longitudes 42o 30'e 43o 20'Oeste, e as latitudes l0') 00' e I 1"00' Sul (lìgura 2).

Dista cerca de 700 km de Salvador e está situada entre os municípios ribeirinhos de Barra,

Xique-Xique e Pilão Arcado. Em 1975, este trecho do rio, em especial a sua planicie aluvial, foi

profundamente alterado em função da construção da Usina Hidrelétrica do Sobradinho. Sitios de

antigos povoados foram inundados e novos núcleos urbanos foram construidos para abrigar as

populações.

O acesso à área pode ser feito de salvador pela Br-324 até Juazeiro em seguida, pela Br-

235 ate Pilão Arcado. Em virtude das condições arehosas do terreno, ausência de estradas

asfaltadas, e da precária infra-estrutura existente na região, sô é possivel a locomoção na área em

veículos tipo.jipe com tração nas quatro rodas ou de tração animal.

2.2. Geomorfologia

2.2.1. Dom ínio morfoestrutural

De acordo com IBGE (1977), dois grandes conjuntos de fatores morfogenéticos explicam

o relevo e o modelado do relevo do Nordeste brasileiro, quais sejam:

a) Os fatores estruturais, que condicionam os grandes dominios morfoestruturais são

formadores da base espacial do relevo regional.

b) Os fatores climáticos que são responsáveis pela diversificação das formações vegetais e

dos processos morlogenéticos atuantes nos diferentes meios morfoclimáticos.

Aos dois grandes grupos de fatores supracitados, devem ser somados os dados fornecidos

pela evolução paleogeográfica, capazes de preservar paleoformas ou heranças, que continuam a

influenciar a evolução morfogenética atual.
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Os fatores estruturais, são definidos em escala macrorregional, como as grandes estruturas

geológicas do escudo cristalino e das bacias sedimentares. Cada um desses fatores

morfogenéticos, por sua vez, apresenta-se constituido por elementos menores, capazes de

introduzir modificações nos climas e nas coberturas vegetais e, conseqüentemente, nos processos

morfogenéticos dominantes na evolução do modelado dentro das grandes zonas climáticas.

O relevo do Nordeste brasileiro pode ser subdividido em dois grandes domínios

estruturais, o dominio pré-cambriano com restos de cobertura sedimentar paleozóica e mesozoica

e o domínio das bacias sedimentares, cada um desdobrado em unidades estruturais menores.

As formações arqueozóicas e proterozóicas correspondem ao trecho do escudo exposto,

exibindo deformações tectônicas tais como arqueamentos, abaulamentos, flexuramentos e

falhamentos. Estes são capazes de dar origem a blocos solevados ou maciços expostos ou a

blocos deprimidos ou depressões tectônicas, onde podem se alojar sedimentos. Em certos casos,

no entanto, os sedimentos loram também solevados em função de arqueamentos.

Entre os blocos soerguidos destacam-se o da Borborema, o da Chapada Diamantina, o

norte do Espinhaço e os blocos falhados que formam os planaltos da Serra Geral na Bahia.

Rebaixadas entre os blocos soerguidos, estendem-se as depressões sertanejas, ou depressões

intermontanas ou perifëricas, modeladas pelos processos morfogenéticos semi-áridos formando

extensos pediplanos entre relevo serrano, no interior das quais a rede de drenagem dos principais

rios nordestinos se instalou. Entre essas depressões, tem-se a do médio São Francisco, onde se

situa a área de estudo.

2.2.1.L 4 depressão periférica do médio São Francisco

A depressão periferica do médio rio São Francisco, segundo IBGE, 1977,tem direção N-

NE no território baiano, tendo sido modelada em terrenos cristalinos que se estendem da borda da

Bacia de Parnaíba até a porção setentrional da Chapada Diamantina, com altitudes de 400 a

800m. O relevo serrano apresenta-se sob a forma de cristas alongadas principalmente de

quartzitos, localmente com cotas entre 480 e 860 m, representadas pelas serras do Estreito,

Chapada Diamantina e Preta. Este relevo encontra-se aplainado segundo cotas que correspondem

à Superficie Sul-americana (King, 1956).



Os pediplanos têm cotas em torno de 400m, estendendo-se continuamente por até mais de

90km em ambas as margens do rio São Francisco. Essa grande superficie aplainada é

regionalmente recoberta por areias que incluem as áreas de campos de dunas aqui estudados. A

idade inferida para a superficie é do Pleistoceno inferior, tendo sido formada provavelmente sob

condições de clima seco, tão ou ainda mais rigoroso que o atual. Tem sido citada com as

denominações de Superñcie Velhas (King, 1956) ou Superficie Sertaneja (AB'Saber, l9ó9)

As drenagens apresentam-se com baixa densidade, sendo mais comuns os rios dc caráter

intermitente ou temporário. Somente o rio São Francisco e seus afluentes da margem esquerda, os

rios Grande e Preto, são perenes por toda sua extensão.

T'ricart & Cardoso da Silva (196S) descrevem o vale do médio São Francisco como uma

depressão sinclinal em área do embasamento cristalino, onde os alvéolos puderam se espalhar

largamente mas sem formar preenchimento espesso, dando origem a várias bacias sucessivas por

estreitamento, com faixas aluviais variando de poucos a muitos quilômetros de largura. As bacias

seriam caracterizadas por depósitos aluviais de aspectos particulares, mostrando preclominância

de aportes locais sobre o transporte à longa distância, principalmente devido ao baixo gradiente

do rio no seu médio curso.

Brajnikov (1950, ir IBGE, 1977) reconhece a depressão periftrica do médio São

Francisco como fossa de afundamento (gráben) de origem tectônica.

2.2.2. Evolução geomorfológica regional

Do mesmo modo que os grandes conjuntos estruturais refletem os processos herdados da

tectônica e da erosão diferencial, as extensas superficies aplainadas e a acumulação de depósitos

detríticos traduzem uma evolução geomorfológica cujas marcas se mantêm visíveis no modelado

atual. Assim, relevo do Nordeste brasileiro pode também ser dividido em vários compartimentos,

cujas superficies correspondem a ciclos de agradação e degradação.

O aplainamento geral da região parece ter ocorrido antes do início da Reativação

Wealdeniana, no Jurássico Inferior a Médio, sendo atribuivel à Superficie Pd3 (Bigarella &

Ab'Saber, 1964) ou Superficie Gondwana (Mabesoone & Castro, 1975). Esta superficie, que é

encontrada acima de 1.000m de altitude, não se acha representada na área de estudo.



Provavelmente entre o Albiano e o Oligoceno ocorreu um arqueamento regional.

associado à Orogênese Andina (Mabesoone & Castro, 1975). O aplainamento subseqüente deu

origem a Superficie Sul-americana (King, 1956) ou à superficie Pd2 de Bigarella & Ab'Saber

( 1964), representada por dois niveis: Cariris Velhos e Borborema, situados entre 400 e 900m.

Talvez durante o Pleistoceno Inferior, foi elaborada outra superficie, devido à degradação

da Superficie Sul-americana e à exumação de áreas da Superficie Gondwana. Essa superficie

corresponde à fase de aplainamento geral da região, que no interior é conhecida como Superfìcie

Sertaneja e no litoral por Superficie dos Tabuleiros ou Pdl (Bigarella & Ab'Saber, 1964).

Embutidos nessa superficie, encontram-se nos vales fluviais e no litoral, os níveis de depósitos

sedimentares que correspondem a um ciclo polifüsico: o ciclo Paraguaçu, representado por Pl e

P2 de Bigarella & Ab'Saber (1964)

Na área de estudo, as superficies Sul-americana (rochas cristalinas) e Sertaneja

(sedimentos eólicos), acham-se conspicuamente representadas.

2.3. O rio São Fraircisco

O rio São Francisco é o rio mais caudaloso do Nordeste brasileiro, possuindo uma área

totalde bacia com 4gO.77O km2lsilva, 1974) completamente situada dentro dos limites do Cráton

de São Francisco.

Segundo IBGE, 1977, as cabeceiras do rio São Francisco localizam-se em zonas de

precipitações abundantes, superiores a 3.000 mm anuais na Serra da Canastra, sul de Minas

Gerais, porém, à medida que o curso se desenvolve para o norte, penetra na zona sertaneja semi-

árida sujeita à intensa evaporação, €ffi decorrência das elevadas temperaturas, e baixas

pluviosidades aí encontradas, passando as chuvas a serem novamente abundantes só no baixo

curso e embora o rio São Francisco, ao atravessar a região semi-árida, sofra redução no seu

volume de água, recebendo afluentes pela sua margem direita, apenas temporários, mantém-se

perene durante todo o ano. As chuvas que caem abundantemente no alto curso e a água suprida

pelos afluentes, no centro de Minas Gerais e no oeste da Bahia asseguram-lhe a perenidade.

A distribuição dos índices pluviométricos e o substrato geológico explicam as

características verificadas no médio curso do São Francisco no território baiano, recebendo pela

margem esquerda afluentes perenes e pela margem direita tributários intermitentes. Seus



tributários da margem direita atravessam uma área semr-ártda, esses rios interrompem-se na época

da estiagem, porque fluem em terrenos cristalinos com capacidade quase nula de l'etençã<t das

águas pluviais, no caso, já escassas. Os afluentes da margem esquerda, beneficiando-se da

ocorrência de sedimentos arenosos que, ao contrário, favorecem o armazenamento das águas

pluviais no subsolo, mantem-se perenes durante a estação seca, como o rio Grande e parte do rio

lcatu, na ârea estudada.

O rio São Francisco, ao penetrar no sertão semi-árido, diminui o seu volume de água, e

com isto reduz sua capacidade de transporte de sedimentos, depositando-<ls no próprio leito. Nos

arredores de Remanso, a jusante da area de estudo, inflete em direção ao Oceâno Atlântico, após

vencer obstáculos, e comcça, graças à ação abrasiva do material c¡ue traz em suspensão, e ao

aumento do seu gradiente, a intensificar o seu potencial erosivo, originando rápidos e a Cachoira

de Paulo Afonso onde segue encaixado formando um ca,ryo,l

Deste modo, a bacia do médio São Francisco caracteriza-se pelo baixo gradiente e pela

acentuada dissimetria de suas vertentes apresentando-se com os afluentes da margem esquercla,

implantados sobre amplos espaços de terrenos sedimentáres que funcionam como bons retentores

de água pluvial sendo além de perenes, mais extensos que os da margem direita, onde a grande

maioria chega a secar-se completamente no período de estiagem.

2.4. Clima, ventos e vegetação

O clima da região é classificado segundo Köppen (Leal, l97O'), como Bswh'(quente e

semi-árido com grande estação seca, de 7 a 8 meses de duração). As chuvas ocorrem no verão, de

outubro a março, sendo a pluviosidade anual média de 400 a 800 mm. A temperatura média do

mês mais frio é superior a 18" C e as temperaturas médias anuais não são superiores a27" C. A

tabela I apresenta os dados de temperatura e precipitação obtidos nas estações meteorológicas

mais próximas à área de estudo.
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PRECIPITACÂO ( mm)
CIDADES ALTITUDES

lnr)
TEMPERAT.
MEDIAS I'C)

MEDIA
ANIIAI,

JTJNIIO Jl[,HO AGOSTO SDTEMBRO

REMANSO 26.8 {0(){)(X) <l0 <l0 <10 <l0
PILAO

ARCADO
3-58 600-8(x) <l0 <l0 <10 <l0

xrQUE-
xtotÆ

.t03 ltn-800 <l0 <l0 <l0 <l0

BARRA {08 2(r.2 6(X)-lt(x) <l0 <l0 <l0 <l0
Tabcla I - Altitudcs. tempcmturas nlédias c índiccs pluviourétricos dc algunus cidadcs da rcgião ¡rcsquisada

Fbnlcs: Silva ( 197{) c Pcssoa (19'l9l

As flutuações sazonais dos ventos estão ligadas, no inverno à Massa Equatorial Atlântica

e à Massa Tropical Atlântica (ventos alísios), e no verão à Massa Equatorial Continental. Os

dados disponiveis relativos aos sentidos e às velocidades de ventos são fornecidos pela SUDENE

(Silva, 1974; Pessoa, 1979) e pelo 4" Distrito de Meteorologia (Salvador). Os dados, obtidos nas

duas estações mais próximas da área, nas cidades de Barra e Remanso, apresentam os rumos

predominantes dos ventos para NE e E, respectivamente. As velocidades médias dos ventos enr

ambas estações são baixas, entre l,l e 4,8 m/seg., com valores mais altos nos meses de estiagem

(unho a setembro). A tabela 2. apresenta as velocidades médias e o sentido dos ventos dos

últimos anos nas duas estações. Os dados mostram baixas velocidades médias e sugerindo certo

aumento durante o periodo de 1979 a 1987

Tabcla 2- Sentido c vclocidadcs dos vcntos nas estaçõcs de Barra e Rcnra¡rso nos pcríodos dc 1925/1942 c
1979/19117. obscn'am-sc vclocidadcs médias rclativan¡cntc bai¡ias c sug,crcn¡ ccrto auntctìto dura¡ttc o pcríodo de

l979ll9\l7. C-calrt¡aria. Fontcs: I - Silva (197-l) c 2 - ['cssoa (1979\

il

l - PERÍODO: 1925 - 1912 2 - PERIODO: 1979 - 1987

SENTIDO VELOCIDADE
lm/scu.)

SENTIDO
l:rzimrrfc)

VELOCIDADE
(m/scr!.)

MESf,S Barra Remanso Barr¡ Rcmanso Barr¡ Rcmanso Barra 'Rcmanso

Janciro. C-NE c-E 1.6 2 50 90 2.t 2.8

Fcvcrciro C-NE C-E t.(, + 50 90 2.O 3.t

Marco C-NE c-E l.(r 50 90 2.0 2.7

Abril C-SE-E C.E t.5 2 50 90 1.8 3.0

Maio C-NE C-E t.6 { 5( 90 l.tt 3.2

Junho C-E c-E 1.6 3 5( 90 Ltr 3.5

Julho c-E C-E 1.8 (¡ 5( 90 2.1 3.8

Agosto NE c-E 2.0 5 5( t)( 2.7 3.1)

Setembro NE c-E 2.3 5 50 9( 3.t .t.l

Outubro NE c-E 2.1 5 50 9( 3.0 3.8

Novcnrbro NE C-E 2.O 3 50 9( 2.8 3.1¡

Dczcnlbro NE c-E 1.7 { 50 9( 2.1 3.t

Módia anual NE C-E 1.8 + 50 9( 2.3 3.{



Quanto a vegetação, segundo Jacomine et al., 1976, a caatinga é o tipo de vegetaçã<r

predominante na área, correspondendo a formações lenhosas e espinhosas, que no periodo seco

perdem as folhas de quase a totalidade dos seus componentes. Está associada a solos arenosos e

pouco desenvolvidos. Na área, encontra-se dividida em hiperxerófila (caatinga arbustiva) e

hipoxerófi la (caatinga arbórea).

A caatinga hiperxerófila domina nas porções mais próximas ao rio São Francisco e exibe

aspecto rasteiro e aberto, variando entretanto, às vezes, em densidade. São comuns a lavela

(('niútscoltts philluceuilhu:;), o pinhão bravo (Euphorbiaceae), o araçá-cle-boi /Myrtaceae), a

caatinga rasteira ((laesalpiniu micriphilla Mart), a macambira (ßrcmelia s¡t) e as touceiras

mistas do cactos quipá (Opuntia inamoener).

A caatinga hipoxerófìla ocorre extensivamente sobre os depósitos eólicos e se assemelha a

uma vegetação de transição entre Caatinga e Floresta Caducifolia. São típicas as lìombacaceae

(l)seuúúombax), Celastraceae (mqylnus), algumas cactáceas arborescentes (l'ib cereus), xique-

xique (l)ib ceretts s¡t.)e a coroa de frade.

Margeando o rio São Francisco, encontra-se a Floresta Ciliar de Carnaúba, com espécies

do tipo. carnaúba (('opernica cerifera), umari (Palmae), quixabeira (Rromelicr surtorum mart).

Nos leitos de pequenos rios e em algumas baixadas interdunares é comum uma vegetação tipica

de veredas, desenvolvida em solos hidromórficos. As espécies vegetais encontradas são, por

exemplo, o buritizinho, a pindaíba, o buriti e a taboa (Jacomine et al., 1976\.

2.5. Aspectos geológicos reg¡ona¡s

A área estudada ocupa a porção norte-noroeste do Cráton de São Francisco (Almeida,

1977). O mapa geológico da figura 3 mostra as unidades principais que ocorrem neste setor do

cráton no Estado da Bahia, onde estão destacados os sedimentos eólicos em estudo.

I As rochas do embasamento cratônico, constituídas pelos terrenos granitico-gnáissico-

migmatíticos, de médio grau metamórfico, de idades arqueana e proterozóica inferior. Nesta

unidade estão também incluídos vários corpos graníticos e complexos metamórficos

vulcanossedimentares, como o complexo de Xique-Xique, que aflora próximo ao rio São

Francisco, na área de estudo, junto às localidades da antiga Pilão Arcado e Queimadas. Esta
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FIGURA 3- Mopo Geológico do regíõo noroeste do estodo do Bohio.
Simplificodo e modificodo de Bruni et ø1. (1974) e Schobbenhous (1976).

LEGENDA

1 - Terrenos grcníticos-gnóssicos-migmotíticos.

2- Complexo de Xique-Xique.

3- Grupo Colomí-Solgueiro.

4- Grupo Chopodo Diomontino.

5- Grupo Sonto Onofre.

6- Grupo Uno.

7- Formoçõo Cootingo.

8- Coberturo orenoso detrítico.

9- Formcçõo Vozontes.
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unidade é formada por itabiritos e quartzitos com níveis de silexitos intercalados. mostrando-se

fortemente deformados segundo eixos de direção N-S.

As rochas de idades proterozóica média e superior são representadas por seqüências

metassedimentares de cobertura cratônica: Supregrupo Espinhaço e Supergrupo São Francisco

(Grupo Una). O Supergrupo Espinhaço, na área de pesquisa, abrange os dominios {a Chapacla

Diamantina e Espinhaço Setentrional (Pedreira et eil.,1978)

O domínio do Espinhaço Setentrional é const¡tuido por quarlzitos, filitos e quartzitos

sericiticos do Grupo Santo Onofre (lnda & Barbosa, 1978) O ambiente de sedimentação deste

grupo teria variado entre continental, litorâneo, plataformal raso e marinho prolùndo, segund<l

Dominguez & Rocha, 1989).

O domínio da Chapada Diamantina abrange a maior parte da área em estuclo, sendo

representado pelo Grupo Chapada Diamantina (l.eal & Brito Neves, 1968), composto pelas

formações Tombador, Caboclo e Morro do Chapéu. A Formação Tombador é constituida de

arenitos e conglomerados, que segundo Souza, | 986, seriam resultantes de sedimentação por

processos eólicos, de leques aluviais e de rios entrelaçados. A Formação Caboclo, é constituída

de arenitos finos , folhelhos, argilitos, siltitos e calcários, foi interpretada por Pedreira & Rocha

( 1990) como formada em ambientes de plataforma e de planície de maré siliciclásticas. A

Formação Morro do Chapéu, composta por arenitos róseos finos, representaria depósitos de

planícies aluvial e aluvio-eólica. O metamorfismo que afetou as rochas deste grupo atingiu no

máximo a fácies xistos-verdes e a tectônica plástica deu origem a dobras abertas, em geral com

vergência para leste e mergulho dos eixos no sentido NNW. [Jma segunda fase de deformação,

através de tectônica rigida, ocasionou o surgimento de falhas e fraturas de direções aproximadas

N 40" W e, subordinadamente, N-S.

A Cobertura arenosa detritica, segundo Inda & Barbosa, 1978, é considerada como do

Terciário e/ou Quaternário, recobre cerca de 30Yo da área do estado da Bahia, estando

representada amplamente na área de estudo. Corresponde a depósitos residuais, pouco espessos

com cerca de 30 m de espesura. Litologicamente predominam areias com argilas associadas que

localmente encontran-se lateritizadas. A definição desta cobertura como categoria estratigráfica é

informal existindo controvérsias se estes depósitos são entidades litoestratigráficas formalmente

definiveis ou se constituem, em parte, unidade(s) aloestratigráfica(s). Sua cronologia também é
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duvidosa, tendo sido datada em termos relativos, com base em dados geomorfológicos precários

(lnda & Barbosa, 1978). Na área de estudo, a cobertura arenosa detritica ocorre em contato com

os sedimentos eólicos nas porções norte e sul da área.

A designação Formação Caatinga foi introduzida, na literatura geológica, no início <lo

século por Branner (l9l l), lendo sido posteriormente estudada por vários autores e recebido

diferentes designações como calcário Vazantes, calcário Maçaroca, Formação Tiririca e calcário

Cacimba. No entanto, Brito Neves (1967, apud Brito Neves, 1972), revalidou a designação

original de Branner ( l 9l l ), voltando a ser adotada a denominação Formação Caatinga. Ela ocorre

principalmente nos vales dos rios Salitre, Verde e Jacaré, afluentes da margem direita do rio São

Francisco. É composta de calcários brancos de textura flragmentária ou mr¡ito compacta,

localmente explorados como rocha ornamental. Ocorrem variações faciológicas para margas

pulverulentas, conglomerados com seixos de quartzo e brechas carbonáticas conì blocos

poliédricos de calcários do Supergrupo São Francisco (grupos Bambuí e Una) que, muitas vezes,

constitui o embasamento desta unidade. Estudos paleontológicos sugerem idade entre o Terciário

Superior e o Quaternário (Leal ,lg7l;ct¡ttul Brito Nevei, tOlZ¡e ambientes continentais lacustre

e fluvial. Suguio et al. (1980) consideraram estes sedimentos como sendo do tipo calcrete,

formado a partir de alteração de rochas carbonáticas preexistentes sob clima árido a semi-árido.

Penha (1994\ caracterizou a Formação Caatinga como seqüência carbonática de origem

continental, constutiida predominantemente de uma matriz micrítica, parcialmente neomorfizada

para microespato e/ou pseudoespato e às vezes mineralogicamente substituida por dolomita e/ou

silica, estando associado a essa matriz elementos constituintes que diagnosticam um depósito

calcrete, com texturas e estruturas que variam ciclicamente e verticalmente dentro do perfìl que se

desenvolveu em decorrência da ação de processos pedogenéticos e diagenéticos sobre uma rocha

carbonática pré-existente de idade mais antiga e exposta sub-aereamente , constituindo um perfil

de calcrete poligenético, maduro, composto e parcialmente fossilizado, apresentando, nas partes

mais superiores do depósito características de um calcrete do tipo pedogenético e nas camadas

mais inferiores, abaixo de l0m, feições indicativas de calcrete freático.

Azevedo & Azevedo (1991, ùl Penha, 1994\ estudaram amostras do calcário Caatinga da

região de Ourolândia com o objetivo de verificar a utilização do uso de dados isotópicos do

carbono e do oxigênio, no estudo da paleoclimatologia de regiões tropicais. Através de datações

com base na atividade do 2-t"Thl"ou, estes autores estabeleceram um perfìl cronológico do
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calcário Caatinga de Ourolândia, cujas idades variam entre 250 ka no topo das seqüências e l0 ka

na sua base. Os valores isotópicos mais negativos do topo das seqüências, segundo os autores,

indicam para as camadas mais litificadas do calcário, um periodo de mais água e maior atividade

orgânica do solo.

Na área de estudo, esta formação ocorre como embasamento dos sedimentos eólicos na

região sul, próximo à cidade de Barra, junto a margem esquerda do rio São Francisco, embora até

hoje tivesse sido descrita e mapeada somente na margem direita deste rio.

A Formação Vazantes, definida por Moraes Rego (192ó), compreende os depósitos

aluviais do rio São Francisco e os depósitos eólicos associados, bem desenvolvidos

principalmente ao longo do seu curso médio, objeto desse trabalho de pesquisa. [,eal (1970)

excluiu desta formação os sedimentos eôlicos atribuindo somente aos depósitos aluviais antigos e

recentes a designação de Formação Vazantes. Os depósitos aluviais mais antigos são constituidos

predominatemente de areias de granulação média a fina, intercaladas por lentes de silte e argila.

Cascalhos e outros sedimentos de granulometria grossa ocorrem esporadicamente no meio do

pacote arenoso com mais freqüência, nas porções basais'do pacote. Nos terraços mais recentes e

nas planícies de inundação, ocorrem depósitos sílticos e argilosos, com pouca areia. As lagoas,

associadas às planícies aluviais, são também constituídas por sedimentos finos e o conteúdo

fossilífero, quando presente, sugere idade pleistocênica (lnda & Barbosa, 1978).
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3. TRABAI,IIOS PREVIOS SOBRE OS SI'DIMIÌN'TOS EÓI,ICOS

eUATBRNÁnlos no rrlÉuo Rto sÃo FRANCtsco.

Williams (1925) foi o primeiro a mencionar os sedimentos eólicos do médio rio São

Francisco, referindo-se a eles como un, pequeno Saara ao longo do São lìrancisco. Observou que

as dunas estavam cobertas por vegetação e sugeriu que a provável área-fonte das areias seria o rio

São lìrancisco. As areias, segundo o autor, expostas nas suas margens durante as estiagens,

teriam sido transportadas com facilidade pelos ventos gerando as dunas.

Moraes Rego (1926) denominou de Formação Vazantes ou das Vazantes os sedimentos

fluviais e eólicos associados do rio São Francisco. Este mesmo autor mencionou a existência de

dunas alivas próximo ao rio e extintas em direção ao interior.

Domingues ( 1948) foi o primeiro a fazer consideraçõcs palcoclimáticas sobre as dunas,

considerando a região entre a serra do Estreito e o rio São Francisco, como testemunho de uma

f'ase de acentuada aridez, que seria correlacionável ao uúimo periodo glacial do hemisfërio norte

Também fez considerações paleogeográficas sobre o São Francisco, dizendo que no Pleistoceno o

mesmo teria assumido um caráter senil, apresentando intensa sedimentação, com seu curso

divagando devido a menor capacidade de transporte e maior sedimentação. O seu curso teria sido

diferente do atual, testemunhacio pelos meandros abandonados e grandes lagos.

King ( 1956) considerou as areias eólicas do médio rio São Francisco como pertencentes a

um ciclo de erosão pó.s-Super.ficie I'elhas (superficie de aplainamento de idade plio-

pleistocênica). Este autor também sugeriu mudanças no curso deste rio durante o fim do

Terciário, estando o canal principal a noroeste, até o rio Tocantins e por captura, chegado à

posição atual.

Ricci & Petri (1965), analisando fotos aéreas de região próxima a Xique-Xique,

consideraram que algumas dunas estavam extintas e outras fixadas por vegetação raquítica e

apresentavam morfologia de barcanas parcialmente destroçadas, tendo sido de SE para NW os

ventos predominantes, na ocasião em que se formaram. Deveriam ser referidas ao Quaternário,

uma vez que as condições para a sua formação ainda persistem na região.
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Leal (1970) denominou de Formação Casa Nova os depósitos arenosos com nítidos traços

de ação eólica que se desenvolvem nas margens do São Francisco, excluindo-os da Formação

Vazantes de Moraes Rego (1926). Segundo o autor, na região de Casa Nova, as areias são

brancas, bem selecionadas e com espessura máxima de 20 m, sendo os ventos flormadores das

dunas orientados de E para W.

Silva (1974) consiclerou como prováveis fontes dessas areias os arenitos e quartzitos do

Grupo Santo Onofì'e e das formações lJrucuia e 'l'ombador, oc<lrrcndo atualmente

retrabalhamentos apenas em áreas restritas e próximas ao nivel de base local.

Tricart (1974), utilizando-se de imagens de satélite e mosaicos de radar, reconheceu três

regiões na América do Sul que testemunhariam a ocorrência de um clima mais árido do que o

atual durante o Quaternário Superior, associado ao período glacial Wisconsiniano ( l8 000 AP): a

planicie do rio Orinoco (Venezuela e Colômbia) com dunas fosseis; a região a oeste de Santarém

e leste da Amazônia, área atualmente recorberta por floresta, mas com relevo bastante dissecado,

tipico de área com cobertura vegetal bem menos densa do que a atual; e no médio vale do rio São

F'rancisco com as dunas fosseis. Tricart (1974) considerou que no médio rio São Francisco, a

extensa área onde atualmente ocorre a maior concentração das dunas, era recoberta por areias do

rio, que durante o período de atividade eólica, tinha drenagem endorréica, formando um grande

lago. No final do último período glacial (cerca de 12.000 anos AP), o rio São Francisco teria

assumido as características exorréicas atuais.

Costa (1976) consideraram as dunas como subatuais e atuais, destacando áreas com

barcanas agrupadas e com barcanas isoladas, ambas indicaram direção geral de vento WNW e

sentido de leste para oeste, em virtude da ausência dessas fèições na margcm direita do rio. Os

autores, no entanto, parecem ter confundido a morfologia eólica barcana com a parabólica, pois

na mesma área analisada por eles foram encontradas somente formas parabólicas isoladas e

compostas. Se fossem barcanas, como foram descritas pelos autores, o sentido dos ventos deveria

ser oposto ao sugerido por eles.

Santos et al. (1977), utilizando imagens cle satélite e radar, observaram dunas

longitudinais, alinhadas na direção NW-SE, formando elevações retilíneas e paralelas, entre as

drenagens segundo este alinhamento. Os autores também notaram duas manchas esbranquiçadas

no limite norte da área de ocorrência das dunas e sugeriram que elas poderiam representar zonas
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desprovidas de vegetação e com dunas ativas. Durante os trabalhos de campo. os locais citados

pelos autores foram visitados mas não foi constatada atividade eólica significativa, sendo a

vegetação local composta de caatinga arbustiva, bastante aberta, com areias de cor branca, pouco

dilerente do resto da área. Quanto às drenagens, em alguns locais, parecem orientar-se segundo

padrão subparalelo às dunas, já em outros locais, elas não parecem estar subordinadas à

morfologia das dunas, secionando as feições eólicas.

Segundo lnda & Barbosa (1978) Os sedimentos eólicos quaternários do médio rio São

Francisco, representam uma notável expressão morfológica, e formaram-se provavelmente em

ambiente desértico que se encontrava na margem esquerda do rio São Francisco, enlre as cidades

de Barra e Pilão Arcado.

Goudie (1983), baseado em Tricart (1974), incluiu o campo de dunas do médio rio São

Francisco em um mapa mundial (figura l) que apresenta a distribuição das áreas com atividade

eólica durante o último máximo glacial, há 18.000 anos AP.

Shobbenhausel ql. (1984) descreveu a área comb unra vasta região coberta por clepósitos

eólicos continentais, que representariam o único exemplo atual de formações dunares em

ambiente desértico do Brasil.

Costa (1984) referiu-se à área de modelqdo.ç de amrnulaçãct eólicct, cotrsliluídtx por

depósitos areno:;o:; remrxleladt¡s pelo venlo, formados por dunas longitudinais e parabólicas com

alturas de até 50m; Os ventos na época de formação das dunas foram de leste e sudeste e a

granulação das areias entre 0,150 a 0,170 mm. Admitiu que a expansão da área de deposição

esteve ligada à simultaneidade da mobilização dos detritos de pedimentação e carga aluvial do rio

São Francisco durante ciclos erosivos. Considerou que a serra do Estreito, ao mesmo tempo que

participou como uma das áreas fontes das areias, funcionou também como barreira topográfica,

limitando a expansão dos edificios dunares, e que o campo de dunas foi elaborado no decorrer do

Pleistoceno Superior, em vista da aridez mais acentuada e do endorreísmo da drenagem, seguindo

a sugestão de Tricart (1974'), tendo participação no carreamento da areia que, sem proteção da

vegetação, foi submetida à ação de processos eólicos. O periodo úmido que se seguiu, segundo

Costa ( 1984), favoreceu não só o exorreismo da drenagem como também possibilitou a

conseqüente colonização das dunas pela vegetação, gerando formas estabilizadas porém dotadas

de equilíbrio muito frágil. A autora ainda menciona que o campo de dunas do médio rio São
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Francisco é considerado pela Divisão de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL como uma área

de tensão ecológica e salientou que a estahilidmle dcts dunas deriva ¿le umu ocupação hunuuut

inexpre.s.siva .face as limitaçõe:; edaficas e hídrica:s cprc elus encerrctnt, :;endo o:; vales qile

di.s,secam a:; duttct:; as únicct:; areo.s ¡xr:;siveis de :;erent utltivqdu:; e huhitudu.r. llm ftrnção da

fragilidade do ambiente propôs a autora incorporação do campo de dunas ao Sistema Nacional de

Unidades de Conservação, para que tenha preservação em caráter perrnanente e compulsório. É

importante mencionar aqui que a estabilidade das dunas deve ter ocorrido em função da mudança

cli¡nática que propiciou o desenvolvimento da cobertura vegetal e não em função da ocupação

humana inexpressiva da área.

Mantovani & Riché ( 1987), estr¡danclo as lornrações superfìciais clo méclio rio São

Francisco, baseados na variação da cor das areias, sugeriram a ocorrência de duas gerações de

dunas: as mais antigas, constituídas por areias de coloração amarela e as mais novas, de cor

branca, ambas com a morfologia de barcana. Estas caracteristicas de morfblogia e de cor não

puderam ser comprovadas durante os trabalhos aqui desenvolvidos.

Rodrigues (1991), estudando a fauna de lagartos psamófilos que vivem nos seclimentos

eólicos e nas areias da região, descobriu espécies novas e bastante especializadas, anteriormente

conhecidas apenas nos desertos australianos e sul-africanos. Na área de estudo, os lagartos

psamófilos partiram de um ancestral comum que teve suas áreas de dispersão isoladas por uma

barreira geográfica, e com o passar do tempo, gerou três novas espécies diferenciadas

(representando neste caso um exemplo de vicariância). Segundo o autor, o fato que mais chama

atenção quanto ao padrão de distribuição do gênero de lagartos, que se diferenciou nas três

espécies distintas, é a pequena distância geográfica que separa as formas. Duas das espécies, na

margem direita do rio que encontram-se isoladas por uma área ecologicamente desfavorável e

separadas da terceira, que é restrita à margem oposta. Baseado em Ab'Saber (19ó9) e Tricart

(1974\, o autor levantou hipóteses sobre possíveis barreiras geográficas que poderiam ter

ocorrido na área e sugeriu a mudança de curso do São Francisco como a melhor explicação para a

especiação do grupo. Observou também que as dunas que ocorrem na ilha fluvial do Gado Bravo

e na margem direita do São Francisco, nas proximidades da lagoa de ltaparica, apresentam

vegetação e formas idênticas às da margem esquerda do rio.
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Barreto (1993), em estudo morfológico e sedimentológico, caracterizou a parte norte da

maior concentração dos depósitos eólicos, próxima à cidade de Pilão Arcado, cheganclo às

seguintes conclusões: a) O principal padrão morfológico observado consiste ¿e grandes dunas

(th'au.s) parabólicas compostas. Atualmente, elas encontram-se em lranco processo de dissecação

pela fase erosiva atual, apresentando a morfologia original modificada em diferentes intensidades;

b) a sedimentação eólica do médio rio São Francisco ocorreu provavelmente <le maneira

policiclica, com alternância de fases de geração e dissecação de dunas; c) Corroborando com os

dados de paleoventos obtidos a part¡r de imagens de satélites, a análise dos da¿os granulométric<ls

dos sedimentos como os aumentos dos graus de seleção granulométrica, da porcentagem dos

grãos arredonclados e da textura superfìcial fosca, também in{icam que o retrabalhamenlo r¡ls

sedimentos ocorreu de leste (rio São lìrancisco) para oeste; d) A razão quartzo/feldspato indicou

que os sedimentos apresentam uma supermaturidade mineralógica (> 95Yo de quartzo) sugerindo

intenso retrabalhamento ou ausência de Feldspato na área-fonte. A assembléia de minerais pesados

mostrou-se relativamente pobre, constituída predominantemente pelos ultraestáveis (zircão,

turmalina e rutilo) e estáveis (estaurolita e cianita) 
" 

r.nnr", proporções dos instáveis (epidoto e

anfibólios), encontrados apenas próximo do rio São Francisco, e provavelmente os

metassedimentos do Grupo Santo Onofre retrabalhados pelo rio São Francisco e afluentes, floram

importante fonte das areias; e) A análise dos lineamentos presentes na parte norte da cobertura

sedimentar eólica, evidenciados pela orientação das drenagens superpostas às dunas, e no

embasamento próximo (Serra do Estreito), mostrou semelhantes sistemas orientados NW-WNW

e NE-ENE, podendo representar estruturas do embasamento, reativadas, que afetaram os

sedimentos

A única referência cronológica absoluta é do Arenas (1993), utilizando o método de

datação de termoluminescência encontrou uma idade de 7.400 anos para areias eólicas na

localidade de Queimadas, junto ao rio São Francisco. Esta idade foi interpretada por Barreto

(1993) como correspondente a uma fase com atividade eólica na área.

Barreto & Suguio (1993), baseados no fato de que o São Francisco e seus afluentes

contribuíram como principal fonte das areias formadoras das dunas, compararam a carga de areia

transportada atualmente pelo rio com o volume estimado de areia eólica encontrada entre Pilão

Arcado e Barra e encontraram uma idade de no minimo 100 000 anos necessários para que o rio

lornecesse toda a areia para a formação das dunas.
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4. MÉTODOS

Na execução deste trabalho, diversos métodos foram empregados em distintas etapas. Por

questões de ordem, alguns métodos serão descritos apenas nos seus respectivos capitulos, sendo

as etapas realizadas, descritas a seguir.

4.1. Trabalhos de gabinete

As atividades desenvolvidas durante o planejamento para as etapas de campo constaram

de trabalhos de revisão bibliográfica, compilação de documentos cartográfìcos e fotográfìcos,

inspeção de produtos de sensoreamento remoto (imagens de satélite e fotos aéreas) e confecção

de mapa geológico e geomorfológico.

A pesquisa bibliográfica foi realizada em duai fases. Na fase preliminar, durante a

elaboração do plano inicial do trabalho, foi feita uma revisão pormenorizada dos trabalhos

existentes sobre a geologia regional do noroeste do Estado da Bahia, com ênfase aos sedimentos

cenozóicos, abrangendo mais especificamente, os depósitos eólicos da região. Na segunda fase,

foi analisada uma literatura relacionada a dunas e dunas fosseis em geral, incluindo-se aí outras

ocorrências no Brasil e em outros países. Foi também estudada literatura sobre a datação de

sedimentos por termoluminescência.

Para a confecção dos mapas geológico e geomorfológico preliminares e para o

planejamento dos trabalhos de campo foram utilizados os documentos listados abaixo.

a. Produtos de sensorenmento remoto:

-Cerca de 250 fotografias aéreas da USAF (1966) na escala de l:60.000, cedidas

gentilmente por empréstimo pela CPRM (Bahia), foram usadas para obtenção de dados

geológicos e planejamento de trabalhos de campo

-Mosaico de imagem de radar do projeto RADAMBRASIL, na escala l:250.000,

correspondente à folha Xique-Xique;
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- lmagens de satélite Land.sal-S, escala l:100.000 (26 de novembro de 1990), em papel preto e

branco, banda 4, que foram escolhidas pela sua maior sensibilidade às caracteristicas espectrais do

terreno, permitindo principalmente a obtenção de inÊormações sobre solos, geomorfologia e

vegetação. Estas imagens correspondem apenas a porção norte e ao centro da área de estudo;

-Fitas slreamer, contendo imagens de satélite Landsat-5, bandas 3-4-5, correspondentes à porção

centro e sul da área de estudo. A aquisição das fìtas ftli feita através do INPE em Cachoeira

Paulista e foi processada no SITIM do DGE/IG-USP;

b. llnses cartogrificas

Carta geológica de Xique-Xique e Barra, na escala l:250.000 (Costa, 1976);

Carta geológica do Brasil ao milionésimo, folhas Rio São Francisco SC-23; e Araca.ju SC-24

(Bruni et al., 1974);

Mapa geológico do Estado da Bahia, na escala I : | .000.000 (lnda e Barbosa, 1978);

Cartas topográficas na escala l:100.000 folhas.

Pilão Arcado, Xique-Xique e Gentio do Ouro (IBGE),'

Brejo da Serra, Carnpo Alegre de Lurdes, Campo Grande, Saldanha, Serra do Estreito, Santo

lnácio e Serra do Estreito (SUDENE-CODEVASF);

Barra (Min.Exército).

4.2.Trabalhos de campo

Duas etapas de campo, totalizando 55 dias de trabalhos foram realizadas na região visando

o reconhecimento das unidades cenozóicas, em especial dos depósitos eólicos, com observações

geológicas e geomorfológicas, coleta de amostras para estudos sedimentológicos em poços,

sondagens elétricas verticais e coleta de materiais para estudos palinológicos e geocronológicos.

Durante os trabalhos de campo, além das observações geológicas e geomorfológicas

convencionais, procuravam-se os seguintes aspectos:

I ) Evidências de atividade eólica atual - ocorrência ou possibilidade de formação de dunas ativas,

tendo por área-fonte areias de dunas mais antigas ou barras arenosas atuais do rio São Francisco,

fato observado na localidade de Mocambo do Vento, sul da área, junto ao São Francisco.
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2) Evidências de processos pedogenéticos, erosivos fluviais e/ou pluviais nas dunas e nos lençóis

de areia, além da verificação da possivel influência da ocupação humana local intensificando a

remobilização de dunas.

3) Comparação e interpretação de possiveis causas de atenuação ou intensificação local dos

processos pluviais/fl uviais/pedogenéticos/biológicos (vegetação).

4) Variação do relevo evidenciando mudanças de altura e densidade das dunas fìxadas, indicando

maior ou menor preservação das mesmas, podendo sugerir a ocorrência de diferentes gerações.

5) Ocorrência de erosão das dunas pelo rio São F-rancisco.

4.2.1. Coleta de amostras

Análises sedimentológicas - Foram coletaclas 175 amostras com pesos variáveis entre 0,5

a 1,0 kg, para análises sedimentológicas. A maior parte da amostragem foi realizada entre 30 e 50

cm de profundidade. Outras foram obtidas a partir de poços mais profundos, escavados até 390

cm. A figura 4 apresenta a localização dos pontos de amostragem. As coletas foram especificas

para os sedimentos com características essencialmente eólicas, e foram geralmente feitas no topo

das dunas ou nas áreas arenosas bastante planas circunvizinhas. Não foram coletadas amostras

para análises sedimentológicas nas áreas de interdunas, exceção de uma obtida de crosta salina, na

qual foi determinada a composição do sal. Esta decisão foi tomada por observar-se que, nas áreas

cle interdunas, a densidade local de vegetação influencia na cor, porcentagem de finos e no teor de

matéria orgânica, dificultando a interpretação dos dados sedimentológicos priorizados nessas

análises. O espaçamento entre as amostras foi variável geralmente entre 3 e 5 km e foi

concentrada na parte centro e sul da área. A parte norte foi pouco amostrada pois foram usados

os resultados de análises granulométricas, morfoscópicas e mineralógicas obtidas por Barreto

(ree3)

Datnção por termoluminescência (TL) - Para a seleção dos pontos de coleta de

amostras para datação por termoluminescência foram adotados critérios de gabinete e de campo.

O primeiro grupo de critérios serviu para através das observações de fotos aéreas e imagens de

satélite, distinguir as diferentes intensidades e os tipos de modificação morfológica das dunas.

Pelo
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segundo grupo de critérios, procurou-se, a despeito das limitações de vias de acesso, que eram

poucas e precárias, obter as amostras do topo das dunas ou em porções de relevo destacado

onde, pelo menos teoricamente, devem predominar processos erosivos atuais sobre deposicionais.

Estes critérios foram seguidos porque, nestas áreas, provavelmente processos muito recentes

ainda não remobilizaram as areias após a deposição eólica.

Foram coletadas cerca de 80 amostras, das quais 43 foram datadas e estão localizadas na

fìgura 4. As amostras pesaram cerca de 2 a 3 kg e foram todas colocadas em sacos plásticos

pretos, para a proteção contra a radiação solar. As amostras foram retiradas de poços escavados

com 30 a 390 cm de profundidade, sendo mais comuns as coletadas entre 30 e 50 cm. Em três

poços mais profundos, foram retirados duas ou três amostras com espaçamento de 50 a 150 cm.

Também foram coletadas com a finalidade de datação as areias basais da turfeira do Saquinho (2

amostras a 345 e 390cm de profundidade) e da turfeira arenosa da Umburana ( 100 cm). Estas

turfas também foram datadas pelo C-14 e as idades obtidas pelos clois métodos foram

comparadas, quando possível.

Coleta de material para estudo palinológico - Na primeira viagem de campo, observou-

se que algumas drenagens entre as dunas, em especial no rio lcatu (veredas do Saquinho e da

Umburana) apresentam-se com o canal e planície aluvial bem desenvolvidos, chegando até cerca

de 400m de largura, onde se constatou o conspícuo desenvolvimento de turfeiras. A região é

pouco habitada e pouco utilizada para agricultura, por isso, bastante preservada, permitindo

estudo palinológico mais sinificativo.

Na coleta, foi empregado foi o amostrador de l.it'ittgsknrc, que permite obter,

testemunhos indeformados com 100 cm de comprimento em cada operação. Uma série de hastes

pode ser emendada conforme o tubo amostrador avança em profundidade. A cada avanço, o

amostrador é retirado com o sedimento contido no interior de um tubo de aluminio com 5 cm de

diâmetro, sendo o topo e base do tubo fechados com tampa plástica e numerados.

Foram testados vários locais, tendo a escolha final recaído na planicie aluvial da vereda do

Saquinho. O comprimento total do testemunho obtido foi de 340 cm de turfa e sua localização é

apresentada na figura 4, no ponto TL-SAQ. Na base desta turfa, foram encontradas areias eólicas,

as quais foram datadas por termolumunescência. Também foi escavado poço na turfeira do Brejo

da Umburana (localização na figura 4, ponto TL-UMB), onde foram coletadas amostras de l0 em

l0 cm até 100 cm. Esta turfeira se mostrou bastante arenosa e estéril em pólen, porém foi



possivel obter-se a idade, na profundidade de 100 cm, pelos métodos de termolumunescência e C-

14, permitindo a comparação das idades encontradas entre os dois métodos.

Além destas turfeiras, também procurou-se coletar material para estudo palinológico na

Lagoa de ltaparica (SE da área) e em outras lagoas próximas a cidade de Barra, porém os

trabalhos foram infrutíferos, pois as lagoas são muito rasas e/ou secam durante grande parte do

ano, não acumulando matéria orgânica capaz de preservar pólen. O estudo palinológico da

turfeira do Saquinho foi realizado pelo Profl Dr. Paulo Eduardo de Oliveira do Departamento de

Paleontologia e Estratigrafia do lnstituto de Geociências da LJSP.

Sondagens Elétricas Verticais (SEV) - Durante os trabalhos de campo também foram

realizados oito sondagens elétricas verticais com finalidade de tentar obter a espessura

aproximada dos depósitos arenosos eólicos. Suas localizações são apresentadas na figura 4. Estas

sondagens foram interpretadas pelo profl Edilton Carneiro Feitosa da Universidade Federal de

Pernambuco (UFPE, Recife).

4.3. Trabalhos de laboratério

A nálises sed imentológicas

As análises sedimentológicas estiveram voltadas à caracterização textural e mineralógica

dos sedimentos eólicos, tendo constado de determinação de cor das areias e análises

granulométrica, morfoscópica e mineralógica de leves e pesados.

As cores das areias foram descritas, por comparação, com a tabela de cores das rochas

(Goddard et a|.,1963).

Para a análise granulométrica, as amostras foram quarteadas em quarteador do tipo.lones,

com a finalidade de obtenção de amostra final representativa com cerca de 50 a 100 gramas.

Durante as análises as amostras contendo teores visiveis de silte e argila com valores superiores a

l0olo, foram dispersas com pirofosfato de sódio (Na3P2O7.3H2O) com agitação mecânica de

duração padronizada de l5 minutos, submetidas a um ensaio único de pipetagem, conforme

Galehouse (1971), para dosagem de silte-argila total e elutriadas através de fluxo de água

ascendente em funil liso, para eliminação do sobrenadante pelitico. Em seguida, após a secagem,

foram submetidas ao peneiramento. As amostras visivelmente arenosas, aquelas com menos de
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lOYo de finos, após quarteamento e pesagem foram imediatamente submetidas ao processo de

peneiramento.

As 29 amostras selecionadas para as análises morfoscópicas (grau de arredondamento,

esfericidade e textura superficial) e mineralógicas visavam cobrir de maneira homogênea toda a

porção centro e sul da área estudada. Para o estudo da porçã<l norte foram utilizados os

resultados obtidos para23 amostras, tratadas segundo a mesma metodologia, de Barreto (lgg3)

O material selecionado para estas análises foi previamente tratado com ácido oxálico a 5Yo a

quente, para eliminação de películas flerruginosas, geralmente imprcgnadas nos grãos minerais,

dificultando as análises em lupa binocular ou ao microscópio. A análise foi realizada em grãos de

quartzo, na fração de areia média (0,500-0,250mm), por corresponder ao intervalo

granulométrico das areias transportadas por tração (Visher, 1969 itt Suguio, 1973). A análise foi

feita em lupa binocular e para comparação visual foram utilizadas as tabelas de Krumbein & Sloss

(1963) e Powers (1953) para determinação do grau de esfericidade e de arredondamento,

respectivamente.

Para os estudos mineralógicos, os minerais leves foram separados dos acessórios ou

pesados, através da técnica de liquidos densos, utilizando-se o bromorformio (CHBr3) de

densidade aproximada 2,85 glcm3, seguindo os procedimentos descritos em Carver (lg7l). Para

o estudo dos minerais leves foram usadas as frações areia fina (0,250-0,125mm) e muito fina

(0,125-0,062 mm), que foram montadas em lâminas em meio líquido com indice de refração

n:1,545, não-permanente, preparado a partir de nujol e alfa-bromonaftaleno. Para cada amostra,

foi feita uma contagem de cem grãos, com a finalidade de se obter a relação quartzo/feldspato.

Outros cem grãos, apenas de quartzo, foram contados e analisados quanto à extinção, presença de

vacúolos e/ou micrólitos e natureza dos grãos segundo Folk, 1974, objetivando o estudo de

áreas-fonte. Para o estudo dos minerais pesados, os intervalos granulométricos foram os mesmos

dos leves, analisados separadamente. Estes intervalos foram escolhidos por apresentarem maior

concentração de minerais pesados, devido à razão hidráulica e por facilitarem o estudo ao

microscópio (Rittenhouse, 1943). As frações foram pesadas em balança analitica, para a

determinação da porcentagem de pesados na amostra total, separados os minerais opacos

magnéticos por meio de ímã manual, com a finalidade de facilitar a análise microscópica dos

pesados transparentes não-micáceos. Em seguida foram montadas lâminas das duas frações

analisadas, seguindo o mesmo procedimento usado para os leves, com a finalidade de contagem



de 100 grãos de minerais pesados transparentes não-micáceos. Segundo Yamamoto (1977), este

número de grãos por lâmina é suficiente para uma determinação semi-quantitativa, tomando-se

cuidado de registrar os minerais traços (freqüência <l,}yo) observados durante a 'tarredura"

geral da lâmina.
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5. D]'SIINVOI,VIMENTO DIi MARES DIÌ ARTTIA Ii CAMPOS DIi

DTJNAS

5.1. Introdução

Os mares de qreia ou ergs são extensas áreas ( 103 a l0ó km2) de acumulação de areias

em superficies mais ou menos planas, associadas geralmente a regiões topografìcamente

baixas, com intensa atuação de ventos sobre antigos depósitos aluviais ou lacustres.

Comumente as areias transportadas pelo vento podem interferir no curso inferior do rio ou do

lago aos quais estejam associadas, podendo ser transportadas para longe da sua fonte

(Glennie, 1970). McKee ( 1982) descreve os mares de areia como uma fácies eólica maior,

formada por subfäcies de dunas e interdunas. Para Lancaster (1988) correspondem às extensas

e espessas acumulações resultantes do cavalgamento múltiplo e complexo de várias gerações

de dunas eólicas. Segundo Glennie (1970), a denominação campo de dunas é geralmente

atribuída a áreas com acumulação de areias por atividade eólica com menores extensões,

chegando no máximo a centenas de quilômetros quadrados ( 102).

Os mares de areia e os campos de dunas ocorrem em regiões onde o vento é o

principal agente de deposição. São melhor desenvolvidos em extensos desertos quentes

(latitudes baixas) e ao longo da costa por todo o mundo (latitudes variáveis). A distribuição

geográfica dos desertos atuais sugere que a sua formação é favorecida nas bacias sedimentares

rasas, caracterizadas pelas taxas médias de evaporação superiores às de precipitação, pouca

ou nenhuma vegetação, grande disponibilidade de areia na granulação adequada para o

transporte eólico e ventos competentes freqi.ientes para transportar grandes volumes de areia.

Sendo esses os principais fatores favoráveis na migração das areias e na formação dos muret;

de qreia e campos de dunas. As variações do nível do mar nas regiões costeiras, a influência

tectônica na topografia e a variação climática para condições mais úmidas podem inibir o

desenvolvimento dos mares de areia. Estes fatores em exceção das variações do nível do mar,

serão abordados neste capítulo.
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5.2. Tectônica e topografia de ambientes desérticos

A tectônica não é um fator de controle primrírio nas regiões desérticas mas áreas

montanhosas barram as chuvas que deveriam ser distribuídas pelo continente e também

contribuem com grande suprimento de areia são muitas vezes resultantes de uma topografia

tectônicamente controlada. Além disso, ela atua diretamente na preservação dos sedimentos e

na determinação do padrão de distribuição de fäcies sedimentares (Galloway & Hobday,

l e83).

Espessas acumulações de sedimentos desérticos ocorrem tanto em ambientes

tectônicamente ativos, em áreas de rápida subsidência em bacias controladas por falhas, como

também nas bacias intracratônicas, de subsidência mais lenta. Nas bacias tectonicamente ativas

como por exemplo, a SW dos Estados Unidos e na Depressão de Danakil na Etiópia,

comumente se desenvolvem leques aluviais nas margens da bacia falhada e os depósitos de

lagos efrmeros Qtlay,as lakes) e dunas ocorrem rumo as porções mais centrais da bacia. Nas

bacias sedimentares intracratônicas, como as do Saara e as dos desertos australianos, as

margens são difusas, os processos fluviais são mais evidentes nas margens e freqüentemente

mostram padrão de drenagem interno (endorréico), enquanto que os sedimentos eólicos

ocofrem na parte mais central.

Nas regiões desérticas atuais. os padrões de drenagem observados foram parcialmente

herdados dos episódios pluviais do Pleistoceno e Holoceno, quando provavelmente as

drenagens eram mais permanentes e alguns compos de duna:; foram fixados (Galloway &

Hobday, 1983).

Em muitos casos, a localização dos mares de areia instalados nas partes centrais das

bacias intracratônicas. parece coincidir com áreas de afloramento de antigos arenitos.

sugerindo clue abundante suprimento de areia, bem como região topograficamente favorável

podem ser fatores importantes para existência e manutenção dos mesmos (Galloway &

Hobday, 1983).

Segundo Potter (1986), o registro sedimentar de antigos erg.s sugere que alguns deles

perrnanecem confinados pela topografia pronunciada ou por grandes corpos de água e podem

fìcar estacionários. enquanto outros. sem estes fàtores limitantes. são caracterizados pela
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migração por grandes distâncias, apresentando freqüentemente forma alongada segundo

direção dos ventos, como por exemplo o grande mar de areia do Egito.

5.3. Migração dos corpos arenosos - O caso das dunas fixadas do médio rio

São Francisco

Como o vento é o principal agente de transporte nos mares de areia, a sua intensidade,

sentido e persistência controlam diretamente a forma das dunas e o regime de transporte das

areias. A taxa média da migração dos corpos arenosos é diretamente proporcional à altura e à

extensão da duna. embora cada parte dela apresente diferentes taxas. A taxa média de

migração da parte central da duna em relação aos braços, pode ser usada para indicar o grau

de uniformidade da migração. Caso ocorram mudanças, temporais ou espaciais, na taxa de

migração, pode haver modificação na morfologia da duna (Khalaf & Al-Ajmi, 1983).

O valor médio anual das taxas de migração das dunas varia de 20 a 50 m,/ano, mas nas

grandes formas Qlraas),já se observam valores menores, em torno de poucos centimetros até

l0 m/ano. Esses valores estão associados à velocidade dos ventos e ao potencial de

evapotranspiração da região. Ash & Wasson (1983) utilizaram as seguintes equações para o

cálculo da taxa média de migração das dunas (M):

I ) 5Xl o-r(P)'?1(p,"¿Eo)

2) 3,8X I o-1(V-)4/(E"/Ep)

Onde: P:porcentagem anual de dias com ventos competentes capazes de transportar areia

(>8m/seg., Brookfield, I 970).

V,:velocidade média dos ventos a l0 m de altura da superficie do solo.

E"/En:taxa média anual do potencial de evapotranspiração.

A migração das dunas ocorrerá quando o valor de M for maior que l.

Modificações induzidas por mudanças climáticas recentes podem limitar o uso da

equação. mas a correlação entre parâmetros climáticos. cobertura vegetal e taxa de migração

são ainda aplicáveis ao passado.

Utilizando-se estas equações para o caso da área estudada. com os dados de

velocidade do vento e potencial de evapotranspiração t'ornecidos pelo Inventário

Hidrogeolóqico do Nordeste (Pessoa. 1979 e Silva- 1974\ nas duas estações meteorológicas
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mais próximas da áre4 as cidades de Barra (sul da área estudada e limite a ocorrência das

dunas) e Remanso (cerca de 60km do limite norte de ocorrência das dunas), foram obtidos

resultados que indicam que atualmente não há condições favoráveis ao retrabalhamento eólico

intenso (Barreto & Suguio, 1995):

Barra - P - sem informação Y;-2,4; Elq=0,760 M{,0165 (equação 2)

Remanso - P - sem informação V-:4,1 E*/Eo:1,531 M{,07013 (equação 2)

5.4. Desenvolvimento de mores de a¡eia e compos de dunas associados a

variações climáticas

A localização dos desertos atuais sugere que as áreas de grande aridez são controladas

principalmente por fatores regionais, tais como padrão de circulação atmosférica e distância

do oceano, pois à medida que as massas de ar vão migrando continente a dentro, vão

perdendo a umidade e atingindo as partes mais interiores dos continentes geralmente muito

secas. F'atores locais de controle, tais como a existência de regiões montanhosas, podem

barrar a umidade criando um microclima com alto indice de precipitação no lado a barlavento

da montanha e aridez acentuada a sotavento. Além disso, em áreas costeiras onde ocorre o

fenômeno da ressurgência o clima é em geral mais árido. Não obstante, tanto fatores locais

como regionais tornam as regiões áridas e semi-áridas fortemente sensiveis às oscilações

climáticas.

Os grandes desertos atuais não se formaram no Pleistoceno, porém muitos deles

aumentaram suas extensões durante os períodos glaciais. Assim. no Pleistoceno, os eventos

que levaram à expansão e contração das grandes geleiras no hemisfërio norte também

introduziram mudanças ambientais nas regiões tropicais e sub-tropicais do mundo. Neste

sentido, por exemplo. o último máximo glacial do hemisferio norte pode ser correlacionado

com a última regressão de maior amplitude da linha de costa e ao último periodo de máxima

aridez em várias regiões de baixas latitudes (Lowe & Walker, 1984).

Nas regiões de altas latitudes as variações climáticas são mais fortemente impressas no

registro global e. em contrapartida, nas baixas latitudes, geralmente poucos dados precisos são

preservados principalmente devido às próprias caracteristicas erosivas do ambiente

deposicional e do clima tornando o registro geralmente af'ossilífero, descontínuo e incompleto
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(Zubakov & Borzenkova" 1990), porém de relevante importância principalmente para estudos

de correlações paleoclimáticas globais.

Segundo a origem das variações paleoclimáticas são cíclicas e multicausais, resultantes

da interação de diversos fenômenos astrofisicos, geofisicos e geológicos. Assim, não existe

uma única causa para mudança climática, mas sim uma interação de diversas causas. Os

mecanismos suscetíveis de provocar variações refletem-se diretamente através da intensidade

de radiação solar e podem ter origem em forças externas ou ìnternas, tais como

l- Causas astronômicas- Variáveis astronômicas do sistema SolÆerra (variáveis de

Milankovitch), caractenzada por ciclos de dezenas de milhares de anos, como precessão dos

equinócios (21.000-25.800anos), obliqüidade (41.000-44.000anos) e excentricidade da órbita

terrestre (92.000-97.000 anos); variação da atividade das manchas solares (ll anos),

quantidade de partículas estelares ou variação na densidade de material interestelar no espaço

entre o Sol e a Terra (Martin et al., 1986).

Entre as causas astronômicas que poderiam favorecer o desenvolvimento dos campos

de dunas, por exemplo, a variação da atividade de manchas solares poderia ser um fator

importante. Neste sentido, Fortes (1992) relaciona as cicatrizes deixadas a barlavento por

dunas barcanas com a curva das manchas solares dos anos correspondentes e encontra uma

relação sistemática de maior ou menor taxa de migração das dunas com os pulsos de atividade

solar, concluindo que elas influenciam sensivelmente o clima da região, tanto nas variações de

pluviosidade e nebulosidade, como na velocidade dos ventos, podendo relacionar-se

diretamente com as secas do Nordeste brasileiro.

2- Causas internas (Zubakov & Borzenkova, 1990)- Variação do albedo da superficie

terrestre (intensidade de radiação solar que é refletida por uma superficie). Modificações na

composição da atmosfera terrestre, sob condições completamente naturais, devido a variações

no espectro da radiação solar; das superficies dos oceanos, responsáveis pela mudança no teor

de COz e de vapor de água (efeito estufa), além da atividade vulcânica" que introduz matéria

em suspensão na alta atmosfera, provocando modificação na transmissividade e na absorção

da radiação solar incidente: do campo magnético terrestre que reduz ou aumenta o efeito de

blindagem da ação dos raios cósmicos, provocando mudanças na t¿rxa de absorção da radiação

solar pela atmosfera (periodos de campo magnético intenso permitem maior penetração do
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fluxo de raios cosmicos primários aumentando a taxa de ionização dos átomos componentes

da atmosfera).

Em relação às causas internas, outro fator que tem sido associado às secas do

Nordeste e em quase todo o interior da América do Sul, são as perturbações meteorológicas

do tipo ENSO @l Niño Southern Oscillation). Atualmente, nessa região, os anos de seca mais

intensa correspondem à aqueles em que se observa este fenômeno.

Os E/ Niños estão relacionados às alterações na pressão atmosferica sobre o Oceano

Pacífico, acarretando aquecimento nas águas deste oceano e gerando em conseqüência maior

evaporação, acúmulo de nuvens, umidade e chuvas intensas acima dos níveis normais de

precipitação local, na costa do Pacífico, provocando com isso seca no interior do continente.

Este fenômeno, que até os anos 60 era visto como de ocorrência estritamente local,

tem sido recentemente alvo de muitos estudos que têm mostrado sua importância em escala

continental do fenômeno.
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6. INTERPRETAÇOES E PROBLEMAS NO ESTUDO DE SISTEMAS DE

DUNAS FTXADAS

As dunas que fazem parte do modelado do relevo atual, porém encontram-se estabilizadas

devido a alteração de algum parâmetro climático são denominadas de fixadas, fixas, fosseis,

reliquiares ou inativas. Têm sido utilizadas como indicadoras de mudanças climáticas mais ou

menos recentes permitindo fazer inferências sobre paleoaridez e paleoventos. Neste sentido,

várias pesquisas sistemáticas têm sido desenvolvidas como, por exemplo, as de Melton (1940),

Grove (1958), Verstappen (1969), Goudie (1983), Lowe & Walker, (1984), Thomas & Shaw

(1991) Os sistemas de dunas inativas têm sido amplamente usados como indicadores

geomorlológicos de mudanças climáticas durante o Quaternário, sendo interpretados como

indicadores de periodos de expansão dos desertos. devidos à paleoaridez ou à mudança no padrão

de circulação atmosférica.

6.1. Condições necessárias para designar uma duna deftxada

A designação de duna fixada é normalmente atribuída a aquelas dunas que se encontram

cobertas por vegetação. entretanto só a existência de uma cobertura vegetal não é diagnóstica.

pois algumas dunas se movimentam mesmo sob uma cobertura vegetal. que normalmente varia

em densidade e em composição. De acordo com Thomas & Shaw (1991). alguns pré-requisitos.

agrupados como rnorfblógicos. sedimentológicos. estratigráfìcos e biológicos devem ser

satisfèitos para que uma duna possa ser qualifìcada como lixada..

Os critérios mortbrlógicos são baseados na degradação da morftrlogia original do depósito

e. entre algumas dessas propriedades tem-se a redução da altura da duna. a modifìcaçào dos

àngulos de repouso de barlavento e sotavento. o ravinamento na superfìcie da duna- dissecação de

dunas por drenagens. dunas degradadas ou dissipadas e recobertas por sedimentos lacustres ou

costeiros.

Os critérios sedimentol(rgicos e cstratigráficos s¿ìo baseacios Íìa rnodilìcação tlas

caracrensticas scdimentoló.ricas ou c'strati¡¿raficas intnnsecas dos depositos eolicos. tendo-se
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entre os principais a ausência de seleção e granulometria típicas de depósitos eólicos, presença de

silte e argila (até mais de l0%), desenvolvimento de solo na superficie da duna e dissipação das

estruturas sedimentares.

Os critérios biológicos são ligados ao desenvolvimento de cobertura vegetal, como a

presença de árvores e desenvolvimento de vegetação do tipo savana ou similar.

Pode-se incluir ainda mais um critério que normalmente pode ser analisado, que diz

respeito ao padrão dos paleoventos. Embora não seja regra, as dunas fixadas formam-se sob

condições de ventos diferentes dos atuais. Portanto, uma comparação entre as orientações dos

paleoventos e ventos atuais, além de poder qualificar um sistema de dunas como reliquiar,

também indicaria mudanças no padrão de circulação atmosferica (Melton, 1940).

6.2. Paleoaridez e paleocirculação

As coberturas vegetais de dunas fixadas são normalmente interpretadas como uma

conseqriência biológica direta do aumento no indice de precipitação após a fase em que elas eram

ativas. Porém, nos locais onde se encontram dunas ativas não-vegetadas e vegetadas estabilizadas,

próximas ou adjacentes, observa-se que os valores limites da precipitação para deflagração da

atividade eólica são bastante variáveis de lugar para lugar (Thomas & Shaw, l99l).

Desta forma, a cobertura vegetal não pode ser interpretada diretamente como causada

pelo aumento efetivo do índice de precipitação local, pois a alta precipitação e a baixa evaporação

(dependente da temperatura e velocidade dos ventos) contribuem juntas para o aumento da

disponibilidade de umidade, favorecendo o desenvolvimento de plantas.

Investigações realizadas na Austrália e no deserto de Thar, na India (Ash & Wasson,

1983, e Wasson & Hyde, 1983), têm demostrado que, em regiões áridas e semi-áridas, não

existem limites claros e definidos entre atividade e inatividade de dunas, porém observam-se

mudanças transicionais de duna ativa para estabilizada. Este fato, juntamente com a informação

de que o limite de precipitação para a atividade eólica. difere de lugar para lugar sugere que

outros fatores climáticos e ambientais, além da precipitação, e independente do aporte sedimentar.

devem ser considerados para a estabilização das dunas (Thomas & Tsoar. 1990)
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A comparação minuciosa entre a orientação dos ventos formadores das dunas

estabilizadas e a dos ventos atuais, resultantes da atividade de dunas atuais ativas ou de dados

obtidos em estações meteorológicas, podem fornecer boas informações sobre os padrões

pretéritos de circulação (por exemplo, Goudie, 1977; Lancaster, 1981; Thomas, 1984; Muhs,

1e8s).

6.3. Fatores que afetam a duna pela implantação da vegetação

A existência de cobertura vegetal na duna não implica automaticamente que ela não

.sponda a atividade eólica. O impacto que o transporte sedimentar causa na vegetação afeta

fbtores a ela relacionados, como por exemplo, a composição das comunidades vegetais no

ambiente da duna. As comunidades vegetais podem apresentar variações em escala de campo de

dunas e em escala de duna" sendo a primeira resposta à variação dos gradientes ambientais e

climáticos e à segunda" conseqüência de mudanças locais no regime dos ventos e propriedades

sedimentares dentro de um perfil de duna podendo dar origem a superficies de estabilização

dentro da duna. (Tsoar, 1985).

As caracteristicas fisicas das plantas e da comunidade vegetal, por sua vez, têm influência

no transporte eólico da duna. Em geral, alta densidade de plantas e espessa cobertura de solo

tenderão a gerar uma superficie de estabilização devido à proteção da superficie coberta e ao

efeito de compactação das raízes (Bendali et al., 1990). O movimento efetivo de areias poderá

ocorrer quando elas estiverem expostas pelo menos em cerca de3OVo (Ash & Wasson, 1983) O

transporte eólico. sob tais condições. é mais fácil de acontecer junto à crista da duna, onde os

ventos são mais fortes e as areias mais soltas.

A efetividade de uma cobertura vegetal, como fator estabilizador de dunas, não pode ser

considerado sem se recorrer a outras variáveis ambientais como, por exemplo, a diminuição da

velocidade dos ventos. Nesse sentido. embora a densidade de vegetação de muitos campos de

dunas australianos seja menor que l0%. atualmente a migração de dunas é apenas localizada, em

virtude da baixa velocidade dos ventos modernos (Ash & Wasson. 1983). Portanto, o efeito

estabilizador não é definido pelo aumento da cobertura vegetal em conseqüência da variação do

indice pluviométrico (Thomas & Shaw. l99l )
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As variações na composição da comunidade vegetal em uma dunq freqüentemente não

resultam só de modificações nos índices de precipitação e, mesmo em escala de campo de dunas,

poderão refletir vários fatores climáticos, não só das taxas médias anuais de precipitação,

normalmente inferidas em estudos de estabilidade de dunas desérticas (Thomas & Tsoar, 1990).

Alguns estudos tem se preocupado com uma série de fatores, que pode afetar a

mobilidade das areias em vez de apenas inferir modificações na taxa de precipitação, encarando o

sistema de forma interativq com inferências das tæras de precipitação e evapotranspiração, além

de temperatura e velocidade dos ventos (por exemplo, Lancaster, 1988).

:ì9



7. ESTUDO MORFOLOGICO

Embora a área de estudo seja composta principalmente por dunas fixadas que, portanto, já

perderam total ou parcialmente a morlologia eólica em resposta a fatores hidrológicos e

pedológicos pós-deposicionais, é possível detectar algumas variações das formas

predominantemente parabólicas.

7.1. Generalidades

Segundo Pye (1993), apesar de mais de um século de pesquisas, os fatores que

determinam a morfologia das acumulações de areias eólicas ainda são pouco compreendidos. Em

parte. isso ocorre porque os estudos realizados sobre fluxo de ventos e transporte de sedimentos

através de modelos simulados nos laboratórios não conseguem reproduzir totalmente o que

ocorre efetivamente na natureza, surgindo muitas dificuldades de extrapolar seus resultados aos

casos de campo de dunas e mares de areia muito extensos. que necessitam de décadas ou séculos

para se desenvolverem. Porém, sabe-se que a forma e a densidade de dunas eólicas dependem de

sete principais fàtores:

I - disponibilidade de areia.

2- granulometria do material a ser transportado pelo vento:

3- variação da velocidade e sentido dos ventos;

4- tipo e densidade de cobertura vegetal.

5- condições topográficas locais e regionais;

6- mudanças climáticas e variação do nivel do mar.

7- padrão tectônico de longo prazo. para subsidência ou soerguimento.

Muitos desses fatores são interdependentes e poclern modificar-se de forma complexa.

apresentando resposta morfológica freqüentemente não-linear. E entretanto as evidências

disponiveis atualmente indicam que as qrandes dunas dos tipos barcanas. transversais e dômicas

são as formas predominantes que se desenvolvem em regiões áridas com regimes de ventos

predominantemente unidirecionais.

Onde existe padrão de ventos rnultidirecionais (c'r'r.r.r'.strrnd). as fbrmas das dunas tendem a

apresentar geometrias assimétricas e reversas superimpostas com diferentes onentações (Pve &
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Tsoar, 1990). Nos locais com regime de ventos marcadamente bimodal, formando ângulo agudo,

as dunas lineares do tipo seif são as predominantes, enquanto que nos regimes de ventos

bimodais, porém formando angulo obtuso, e nos multimodais, as formas de dunas mais comuns

são as reversas? transversais e estreladas. Em áreas semi-áridas ou úmidas, que apresentam

cobertura vegetal relativamente desenvolvida" a formação de dunas parabólicas alongadas é

favorecida por regime de ventos unidirecionais, enquanto que em áreas com regimes de ventos

bimodais ou complexo há tendência à formação de dunas parabólicas com baixa relação

comprimento/largura" que podem ser assimétricas ou digitadas (Pye, 1993).

Segundo þe (1993), a granulometria parece não controlar, de maneira marcante, a

morlologia e o tamanho das dunas, porém a disponibilidade de areia pode influir na morfologia e

no tamanho das dunas, mas nem sempre se verifica uma relação direta entre a morfologia" o

tamanho e o espaçamento individual das dunas dentro de uma área. Por exemplo, embora

barcanas tendam a se formar em áreas desprovidas de vegetação quando o suprimento de areia é

relativamente limitado, as cristas transversais parecem prevalecer quando a areia for relativamente

abundante e barcanas individuais podem atingir dimensões de megadunas, mesmo quando a areia

é escassa. Em muitos mares tle areia, as dunas maiores e mais espaçadas ocorrem a grandes

distâncias da área-fonte devido ao crescimento das formas de leito, quando elas se movem a favor

do vento, ou devido a longo prazo de acumulação de areia com sucessivas gerações de dunas

superimpostas, dentro de uma bacia controlada por fatores climáticos ou topográficos.

Neste capitulo, são considerados alguns fatores que supõe-se influir na forma. na

orientação e na estruturação das dunas parabólicas do tnar <le areia aqui estudado.

7 .1.2. Dunas parabélicas

O termo duna parahólica foi introduzido por Steenstrip (àr Howel. 1960) para descrever

dunas com formato em planta análogo ao de uma parábola, cuja concavidade era voltada contra o

vento. Com o tempo o seu uso generalizou-se para outras formas parabolóides com mesmo tipo

de orientação. incluindo formas em U e em V. Atualmente, as dunas descritas genericamente

como parabólicas mostram grande variedade de formas, que segundo McKee (1979), seriam

classificáveis em formas parabólicas simples. compostas e complexas.

-il



As dunas parabólicas simples consistem de única forma parabólica" apresentando três

elementos básicos:

l- nariz ou ápice - corresponde à parte central e mais alta da duna resultante da maior acumulação

de areia;

2- braços - geralmente caracterizados por maior densidade de vegetação;

3- corredor de deflação - canal aberto entre os braços, na face a favor do vento'

Segundo Pye (1993), as dunas parabólicas simples podem ser subdivididas com base na

relação comprimento/largura (C/L) As dunas parabólicas simples que apresentam razão C/L

menor que 0,4 são denominadas de luniformes (lunate), com relação C/L entre 0,4 e 1,0 são

denominadas de hemicíclicas (hemicyclic), com relação C/L entre 1,0 e 3,0 são as chamadas de

lobadas (lobate) e as que tem a relação maior que 3,0 são referidas como alongadas (elongate),

conforme a figura 5. Em alguns casos, dunas lobadas ou alongadas podem apresentar um braço

mais desenvolvido do que o outro e formas assimétricas.

Ainda segundo o mesmo autor, as dunas parabólicas compostas são originadas pelo

agrupamento ou coalescôncia de várias formas parabólicas superimpostas ou adjacentes. Quatro

variedades podem ser encontradas: aninhada (nested), escalonada (en-echelon ou rake-like),

digitada Qligitate) e superimposta (.vrperimposed), observadas na figura 5. Esses tipos são

membros extremos e, na prática, são encontradas variedades representando fases de transição

entre eles (Pye, 1993).

As dunas parabólicas complexas são formadas pelo agrupamento de dunas de diferentes

morfologias, podendo consistir de grande variedade de elementos arquiteturais com diversas

combinações.

7.2. A área de estudo

7 .2.1. Ma pa geológico-geomorfológico

O rnapa geológico-geomorfológico (Anexo l) da área com cerca de 7.000 kmr,

correspondente à região de maior concentração dos sedimentos eólicos, forneceu subsidios para

os estudos geomorfológicos. Foram encontradas diferentes unidades geológicas e feições

geomorlológicas. As feições geomorfológicas foram analisadas nos seguintes aspectos:

reconhecimento da morlologia preservada: padrão pretérito de ventos na região: modificações

pós-deposicionais das morf-ologias eólicas: definição de possiveis gerações de dunas ou de áreas
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com formas de relevo semelhantes, caracterizando, deste modo, vários domínios

geomorfológicos.

Para a determinação da morfologia eólic4 foi usada a representação do traçado das cristas

das feições eólicas. Porém, uma vez que as dunas encontram-se com a morfologia modificada por

erosão, fato evidenciado principalmente pela redução da altur4 modificação dos ângulos de

inclinação de barlavento e sotavento, presença de ravinas, leques de areia e cobertura vegetal, o

traçado da crista ou ápice da duna representa apenas uma aproximação da forma eólica original.

A forma das cristas das feições eólicas é reproduzida como linhas contínuas ou tracejadas,

evidenciando diferentes graus de preservação que podem se observar nas dunas. A ausência delas

representa as regiões de ocorrência dos lençóis de arei4 na forma de extensos corpos tabulares

liwes de inegularidades topográficas notáveis, áreas de interdunas ou as áreas sem preservação

da morÊologia eólica..

As dunas fixadas tem se formado essencialmente como resultado da acumulação, por

relativo longo periodo de tempo, de areias transportadas do sul, pelo rio São Francisco e

formadas sob a influência de ventos predominantes de E-W e SE-NW. Aparentemente, ocorreram

fatores de controles climático e morfoestrutural, favorecendo a acumulação dos sedimentos. A

maioria das dunas tem relativamente grande extensão e exibe formas parabólicas compostas,

refletindo regime de paleoventos unidirecionais porém com certa variabilidade durante sua

formação.

O tamanho excepcional das dunas deve refletir efeitos combinados de alta energia do

vento, do abundante suprimento de areia, provinda principalmente da planície do rio São

Francisco nas épocas mais secas, de depósitos residuais locais, além da resistência criada pela

vegetação regional para a migração da duna, conduzindo à acumulação de extenso e compacto

mar de areia, provavelmente gerado por empilhamento sucessivo de várias gerações de dunas,

talvez durante todo o Quaternário.

7 .2.2. Dom ínios geomo rfológicos

De acordo com a variação do aspecto geomorfológico, foram selecionadas possíveis áreas

com características semelhantes de preservação de dunas. embora estas áreas possam incluir mais

de uma fbse de geração de dunas. A hipótese de existência de gerações dunares serviu de apoio à



coleta de amostras para datações por termoluminescência e para a compartimentação da área de

estudo em dominios geomorfológicos. Na figura 6, tem-se o mapa hipsométrico da área de

estudo, elaborado a partir da compilação de seis cartas topográficas, escala 1.100.000,

posteriormente reduzido e simplificado, onde verifica-se que:

O nível de base local do rio São Francisco está situado entre cotas de 400m e o nível de

cimeir4 com 860 m, é representado pela serra do Estreito;

As areias eólicas ocorrem entre as cotas de 400 e 680m, estando as maiores altitudes

localizadas junto à serra do Estreito; as maiores altitudes das areias eólicas também estão situadas

próximo as maiores altitudes da serra do Estreito

Observa-se uma tendência à suavização progressiva de relevo, a partir do sul (Barra) para

o norte (Pilão Arcado) e de oeste para leste. Este fato torna-se mais evidente quando se observam

perfis topográficos, localizados na figura 6 e apresentados na figura 7.

Confrontando os mapas hipsométrico e o geológico-geomorfológico, é possível

compartimentar a área de estudo nos seguintes domínios geomorfológicos (Anexo I e figura 8):

- Dominio I - (fluvial)- É constituído pelo rio São Francisco e afluentes, além das suas

planícies de inundação. Apresenta-se com relevo plano e cotas que corespondem ao nível de base

e superficies erosivas locais, com cotas de 400 (São Francisco), 440, 480 e 520m, nas drenagens

interiores as dunas (fotografia l ).

- Dominio 2 - (lençóis de areia) - Neste dominio o relevo é plano a suavemente ondulado,

com cotas de 400-440m, onde prevalecem processos fluviais e eólicos (eólico com posterior

retrabalhamento fluvial) (fotografi a 2).

- Domínio 3 - (dunas com morfblogia nitida) - É representado pelas formas eólicas mais

definidas que aparecem principalmente junto ao rio São Francisco, embora também ocorram, na

porção norte do mar de areia no dominio 4. O espaçamento interdunar, no dominio 3, é

relativamente pequeno, ocorrendo grande densidade de dunas na área. O relevo apresenta-se

fortemente ondulado. As cotas topográficas mais comuns estão entre 440 e 480m, apresentando-

se em média com cotas 40m acima do dominio 2 e 40m abaixo do dominio 4 (fotografia 3).

Dominio4-(Dunascommorf-ologianitidaetênues)-Estedominioéoqueexibeamaior

extensão. constituindo-se principalmente de formas eólicas moderadamente preservadas. O relevo

-t5
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Fotografia l- Domínio geomorfológico l. Visão geral da planície aluvial do rio São Francisco próximo à
localidade de lbiraba. Nota-se a grande extensão da planície de inundação deste rio e ilhas
arenosas.

Fotografia 2- Domínio geomorfológico 2, próximo a localidade de Brejo do Banguê, onde o relevo é
suave. ondulado a plano e a vegetação é de caatinga arbustiva.



Fotografia 3- Dominio geomorfológico 3. Visão geral das dunas junto ao rio São Francisco.
apresentando-se com relevo fortemente ondulado, com leques de areia de erosão pluvial e

vegetação de caatinga arbustiva.

'+ -rr¡¡Í.¿.'*J
,qs{¡*C¡l

Fotografia 4- Domínio geomorfológico 4. Aspecto geral do relevo moderadamente ondulado e da
vegetåçilo de caatinga arbórea densa. Nota-se também a coloração branca das areias junto
ao Brejo de São Gonçalo.



é forte a moderadamente ondulado, com altitudes variáveis de 440 a 600m (fotografia 4).

Domínio 5 - @unas dissipadas). Neste domínio, não é possível a definição das formas eólicas

através das imagens de satélite ou das fotografias aéreas. Corresponde a uma faixa mais ou menos

estreita alinhada acompanhando a serra do Estreito, com relevo suavemente ondulado a plano,

situado entre cotas de 600 e 680m, constituindo os depósitos situados a maiores altitudes na área

de estudo (fotografia 5).

A tabela 3 apresenta as principais características dos domínios geomorfológicos e na

figura 8 tem-se o mapa de domínios geomorfológicos simplificado.

Ilominios
Geomorfológicos

Alt¡tudes
médias (m)

Foma
principal de

relcvo

Densidade e
presenação

das dunas

ProcessoVagentcs Principais tipos
de depósitos

Dominio I
Fluvial

.t00-t+0.
,180 e 520

Plano Fluvial Fluvial -

Dominio 2

Lænçóis de areia

.100 a 4.t0 Plano a

sr¡¿¡vemenle

ondulado

Eólico com
retrabalhamento
fluvial c pluvial

importante

Canais fluviais
difusos

Domínio 3

Dunas com
morfologia nitida

{00 a t80 Fortemente
ondulado

Alta densidade
e boa

presenação

Eólico com
retrabalhamento
fluvial e pluvial

Dunas parabólicas
nitidas

Dominio -t

Dunas com
morfologia tônuc

e nítida

{{0 a 600 Forte a
moderadanrente

ondulado

Densidadc e
presen'ação

variável

Eólico com
re¡rabalhamento
fluvial e pluvial

Dunas com
formas tênues.

nítid¡s e

indefinidas

Dominio 5

Dunas dissiprdas

(lX) a 680 Tabulciros c

suavc ondulado
Baixa Eólico com intenso

retrabalhamento
fluviaVpluvial

Tabuleiro

Tabela 3- Principris caructcristicas dos dominios gcomorfológicos
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Fotograha 5- Domínio gcomorfológico 5, apresentando relcvo plano a suavcntcntc ondulado c vegetaçâo
dc ccrrado. No fundo" vê-se a scrra do Estreito. A foto foi obtida na cstrâdå brejo da
Uurburana-breio do Saquinho.

-åblrsr:.

Fotogralta 6- lntcrduna com lagoa cfêmcra associada a drcnagcns, apresentando delgada crosta dc
carhnato de cálcio(calcrctc) no brcjo dc Dois lrmãos.



7 .2.3. Morfologia eólica

Neste item. serão abordados os aspectos morfológicos dos diferentes dominios eólicos.

bem como a forma e orientação das dunas fixadas com morfologias parcialmente preservadas

(formas parabólicas nitidas e tênues), ao longo do mar de areia do médio rio São Francisco.

O domínio geomorfológico 2 apresenta-se cortado por drenagens efêmeras associadas ao

rio são Francisco. As drena-s¡ens tênl nascentes na serra do Estreito ou dentro do próprio nrur de

oreia. A figura 9 ilustra o caso. mostrando algumas drenagens que saem das dunas e devido ao

gradiente topográfico acentuado. formam leques aluviais (constituidos principalmente de areia)

lagoas ou áreas inundáveis. Estes formam-se associados à passagem gradual de canais mais ou

menos definidos para canais difusos. os quais se espalham por -erande parte da área. Praticamente

não se observam formas eólicas.

O dominio geomorfológico 3 apresenta-se com maior densidade de dunas e maior

concentração de formas eólicas nitidas (figura l0), ocorrendo numa faixa descontínua ao longo do

São Francisco. Nele predominam as formas parabólicas compostas aninhadas e escalonadas, com

presença subordinada de formas superimpostas e digitadas.

O dominio geomorfológico 4 abrange a maior extensão da área estudada e é caracterizado

por densidade de dunas variável e formas eólicas tênues associadas a mais nitidas (figuras l l e

l2). As formas tênues são comumente parabólicas compostas digitadas, aninhadas, enquanto as

formas mais nítidas são parabólicas simples alongadas e assimétricas e parabólicas compostas

aninhadas.

No domínio geomorfiológico 5, não é possivel observar-se formas eólicas. A figura 13

apresenta a maior parte deste domínio o qual se destaca na imagem pela grande quantidade de

drenagens que saem da serra do Estreito para formar o rio lcatu, e pela tonalidade fotográfica

mais clara devido principalmente a diferenciação da vegetação de caatinga arbórea no domínio 4,

para cerrado no domínio 5.

De forma geral, a morfologia de dunas (nítida ou tênue) mais comum na á.rea de estudo

consiste de grandes dunas parabólicas compostas aninhadas, observadas por exemplo, na figuras

10, ll, 12 e 14. Secundariamente, observam-se as formas parabólicas simples alongadas

assimétricas (figuras I I e 12) e simétricas (figura l4). As compostas do tipo escalonadas (figura

l0), digitadas e superimpostas também ocorrem. (figuras ll, 12 e l4). A altura das dunas

53



Figura 9- Região sul do mar de areia, em que se observam os dominios geomorfológicos 2
(abaixo), 4 (central) e 5 (acim4 à esquerda). Em detalhe, leques aluviais formados
por drenagens que têm nascente nas dunas. I - Ilha do gado Bravo; 2 - serra do
Estrito;3 - Brejo de São Gonçalo;4 - Brejo da Umburana; 5 - Brejo do Banguê.





Figura l0- Domínio geomorfológico 3, com predominância- de formas parabolicas

compostas ininh"d", Jescalonadas (em detalhe). No canto inferior direito'

observa-se trecho do rio São Francisco e, à esquerd4 seu tributá'rio rio lcatu-





Figura I l- Dominio geomorfológico 4, exibindo dunas parabólicas (tênues) aninhadas, com

terminaçães em forma de V e U (parte central da figura), suPerimPostas por

parabólicas simples simétricas e assimétricas (detalhe) além de formas

compostas aninhädas.l - Brejo do Saquinho;2 - Brejo do Urubu e 3 - Vereda do

Sacão.





Figura 12- Domínio geomorfológico 1,.,.ot 
predominância de dunas de formas parabólicas

tênues, aisociadas u p'.uUOfi""t"ní,idu,, simples, alongadas e assimétricas (em

detalhe), além de 
"orpor,u, -¡nr,u¿* iup.ritpottas (l); 2 - Vereda Brejo do

Limoeiro e 3 - Vereda de São Domingos'





Figura 13- Domínio geomorfológico 4 (à direita) e 5 (à esquerda), onde a drenagem

principal .ã ¡o Icatu iBrejos Saquinho (l), Umburana (2) e São Gonçalo (3) A

serra do Estreito è vista à esquerda.





Figura14-Domíniosgeomorrorosi.co¡3e4.Nodomínio3,sãoobservadasdunas
parabólicas õontport., aninr-radas e superimpostas e no canto inferior esquerdo'

o sentido dos paleoventos ørt.¿o"' das ãunas va¡iou de E-W para SE-NW'

No dominio 4 (acimal our"Ju-* tt-u: len¡idade 
de drenagens dissecando as

dunas e pequenas formas p.t Uãiiä aninhadas superimpostas (l)' No detalhg

observa-se uma parabóli*.fonlo¿" simples, em forma dé V, com oerca de 7 km

de comprimento, em Z - o ¡ã í¡o Franðisco; 3 - Vereda de São Domingos;4 -

Saldanha;5.Lagoadesanto¡'',on¡oe;6-VeredaBrejodoLimoeiro.
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varia de 5-l0m até 50-60 m, sendo a média entre 15 e 25m. Possuem extensões entre 400m e

l3km, sendo mais comuns as formas de I a 3km. O tamanho excepcionalmente grande dessas

dunas pode estar associado a efeitos combinados de alta energia do vento, suprimento e

retrabalhamento de areias locais e provindas da planície aluvial do rio São Francisco e da

resistência criada pela vegetação regional para a migração das areias.

A grande maioria das dunas com morfologia parcialmente preservada se formou sob a

influência de ventos predominantes de SE-NW e E-W, sendo que na porção centro e norte

predominam as dunas com direção SE-NW (figuras ll,12 e 14 ) enquanto, na porção sul, as de

direção E-W (figuras 9 e l0).

A variedade morlológica das dunas parabólicas do mar de areia do médio São Francisco.

pode estar relacionado a variabilidade direcional dos paleoventos em escala regional e influência

da topografia local, responsável pela derivação do regime de ventos. Porém uma variação do

padrão regional dos paleoventos ao longo do Pleistoceno e Holoceno não é totalmente

descartada, sendo necessários ainda estudos mais detalhados na área para sua confirmação ou

não. Corroborando esta possibilidade, as figuras 10, I l, 12 e 14 exibem formas parabólicas

compostas aninhadas superimpostas com variabilidade de direções.

As formas parabólicas simples alongadas ou as compostas aninhadas e seriadas, típicas do

mar de areia, aparentam estar associadas a certa variabilidade regional do regime dos paleoventos

e influência topográfica local. As parabólicas simples alongadas. observadas secundariamente,

devem refletir regime de ventos marcadamente unidirecional (com pequena dispersão) na época

de sua formação.

O tamanho da duna é comumente associado à disponibilidade de areia. sendo as grandes

dunas geralmente formadas por retrabalhamento eólico de antigas unidades de dunas. As formas

compostas e complexas são comuns onde varias gerações de dunas fbram iniciadas seguidas de

parcial estabilização e posterior desenvolvimento de deflação dentro ou próximo da duna

estabilizada (Pye. 1993 ).

Na área de estudo, a maioria das dunas são excepcionalmente grandes. Este fato é

indicativo de que elas passaram por história evolucionária complexa, envolvendo várias fases de

estabilidade, estabilização parcial, reativação e retrabalhamento eólico.
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7.2.4. Paleoventos

Segundo Spearing (1974), as formas parabólicas fornecem a direção e sentido dos ventos

formadores pela orientação do ápice ou da parte central da duna, em visão em planta- Por isso

utilizaram-se as imagens de satélite para obtenção da orientação dos ventos formadores daquelas

dunas fixadas que ainda apresentam as morfologias nítidas e tênues. Foi possível obter-se 263

formas eólicas possíveis de indicar a orientação dos paleoventos.

As medidas foram tratadas estatisticamente na forma de diagrama circular do tipo rosáce4

sendo agrupadas em seis classes com intervalos de 10' (figura l5). Obteve-se uma predominância

das classes entre 290-3 OO (34%) e 270-280 (26%) e sendo o valor médio correspondente a 287'

e dispersão de 53'.

As formas parcialmente preservadas indicam que os ventos formadores de grande parte

das dunas, eram predominantemente unimodais, porém com certa dispersão, e sentido de E-W e

SE-NW.

7.2.5. Interdunas

O espaçamento interdunar é bastante variável uma vez que também varia a densidade de

dunas no mar de areia. sendo que na região do dominio geomorfblógico 3. apresenta-se mais

uniforme. mais denso e consequentemente menor espaçamento interdunar.(figuras l0 e 14).

As áreas interdunares apresentam-se densamente vegetadas, com vegetação diferenciada

daquela que ocor1e nas dunas. e em alguns casos. apresentam-Se com lagoas eftmeras que

perrnanecem secas a maior parte do ano.

É 
"omum 

o desenvolvimento mais ou menos intenso de solos argilosos e orgânicos e

também de crostas pedogenéticas pouco espessas onde precipita o carbonato de cálcio. formando

depósitos do tipo calcrete (fbtografìa ó), que são mais conluns na porção N-NW da área' O

conteúdo de carbonato de cálcio desses depósitos, segundo Barreto (1993), varia de 9 a 70o/o.

Junto ao rio São Francisco. na localidade de Queimadas. observou-se também, a presença de

crostas cimentadas por silica (silcrete?) (fotografìa 7) O material silicoso encontra-se com

espessura de 70 a 90cm preenchendo fraturas verticais e horizontais. com espaçamento de l0
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Fotografia 7- Interduna com crostå de sílica (silcrete?)na localidade de Queimadas.O material cimentado
tem espessura aproximada de 90cm, apresentando-se com fraturas verticais e horizontais.
preenchidas por malerial silicoso.

Fotografia 8- Visão geral do rio lcatu, próximo a localidade de brejo do Saquinho. A planície fluvial que

tem cerca de 400m de largura apresenta vegetação de vereda com predomído de

hrntis(Mauritia vinifera). No primeiro plano, as dunas estão vegetadas por caatinga e ao
fundo. vê-se a serra do Estreito



a l5cm de espessura podendo esta associado a processo de ascensão por capilaridade de soluções

silicosas, não se descartando a possibilidade de hidrotermalismo.

7.2.6. Drenagens interiores do sistema de dunas

Entre os depósitos eólicos, tanto nas m¿ugens como nas porções interiores do mar de

areia, observa-se nitidamente grande quantidade de rios que se apresentam de forma discordante

ou concordante com a morfologta geral do terreno, e por vezes, truncando, dissipando

(destruindo)ou limitando as formas dunares. As drenagens de hierarquia menor apresentam-se em

parte conseqüentes e exibem padrão subparalelo ao se aproximarem do rio são Francisco,

enquanto as de hierarquia maior aparentemente são discordantes com a topografia, devendo estar

associadas a outro tipo de controle. Embora todas perrnaneçam secas a maior parte do ano, com a

exceção do rio Icatu, essas drenagens se apresentam escavadas mais ou menos intensamente e

com área de inundação definida. A figura 16 apresenta o mapa de drenagens da área de estudo.

As drenagens encontram-se com depósitos essencialmente arenosos, sendo que na porção

norte da ârea, nos brejos do Zacanas, da Serra e Dois lrmãos, são comuns os depósitos areno-

argilosos contendo carbonato de calcio, sob a forma de crostas duras do tipo calcrete. Estes

sedimentos são pouco espessos (espessuras decimétricas), sugerindo pouca idade para esse tipo

de depósito e para as drenagens.

O rio Icatu é o principal afluente do São Francisco na área e tem suas cabeceiras na serra

do Estreito (figura l3). Corta toda a porção centro e sudeste das dunas e chega ao São Francisco.

Tem como principais afìuentes os brejos do Saquinho, Umburana e São Gonçalo e, ao contrário

dos rios da parte norte da área, tem, associados a suas planicies de inundação, depósitos

orgânicos mais ou menos arenosos, sendo bastante comum extensas áreas de depósitos de turfas

(fotografia 8).

7.2.7. Lineamentos

Durante a confecção dos mapas geológico e geomorfológico. observou-se que parte das

drenaqens sobrepostas aos depósitos eolicos apresentam-se orientadas. possivelmente refletindo
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estruturas localizadas no embasamento. Com o intuito de verificar a possível relação entre os

lineamentos observados na cobertura eólica e no seu embasamento, foram analisados os

lineamentos encontrados nas drenagens da área sedimentar e no embasamento aflorante mais

próximo. O embasamento aflorante corresponde a serra Preta (Complexo de Xique-Xique),

localizada junto ao rio são Francisco, orientada N-S, e a serra do Estreito, feição topográfica

marcante, também orientada segundo a direção N-S e cortada por fraturas de direção NW e NE,

localizada a oeste da área estudada e constituída por quartzitos do Grupo Santo Onofre (Inda &

Barbosa, 1978).

O levantamento dos lineamentos foi realizado empregando-se imagens TM-LANDSAT

em escala l:100.000, que apresentam azimutes de N5lE e N728, com tendência para realce

segundo as direções NN\ry a NW. O termo lineamento é aqui empregado com o mesmo sentido

utilizado por Sabins JR. (1978) ou seja, leição linear topográfica ou tonal expressa no terreno,

imagens ou mapas, que pode representar uma zona da fraqueza estrutural. Foram construidos

gráficos circulares com orientações preferenciais dos lineamentos na cobertura sedimentar e no

embasamento

7 .2.7 .1. Resultados obtidos

Os lineamentos encontrados na cobertura sedimentar e no embasamento próximo estão

representados na figura 17. A figura l8 apresenta a orientação preferencial dos lineamentos na

cobertura sedimentar (l8a) e no embasamento (l8b), conforme as medidas realizadas nas imagens

de satélite.

Em nível geral. podem ser verificados na área do embasamento dois sistemas principais de

lineamentos orientados segundo NNE e E-W a NW. Na cobertura sedimentar eólica, foram

constatados três sistemas principais de lineamentos, segundo as direções NW a NNW, E-W e

NNE. Os lineamentos orientados segundo NNE. NW e E-W, estão presentes tanto nas rochas do

embasamento como no próprio mar de areia podendo tratar-se de estruturas do embasamento

herdadas do elevo ou reativadas. afetando os sedimentos.

Esses sistemas de lineamentos encontrados na área são, aparentemente compatíveis com

esforços compressivos de <lireção E-W. já verificados na região leste e sudeste do Brasil

(Riccomini et al. 1989. Assumpção, 1992).
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S. ANÁLISES SEDIMENTOLÓGICAS

As análises sedimentológicas objetivaram a caracterização qualitativa e quantitativa dos

sedimentos, bem como, constituíram uma etapa para preparação das amostras para as análises

mosfoscópica e de minerais pesados. A análise granulométrica teve como objetivo principal a

obtenção da distribuição de tamanho das partículas clásticas, tais como elas foram depositadas

visando o reconhecimento da natureza da área-fonte e dos processos operantes no ambiente

deposicional. Os estudos morfoscópicos compreenderam a análise de três características texturais

dos grãos: esfericidade, grau de arredondamento e textura superficial. Estas características

forneceram informações sobre o meio e distância de transporte. O estudo dos minerais leves e

pesados que compõem o sedimento forneceu informações sobre a natureza da área-fonte e a

maturidade mineralógica dos sedimentos.

Quanto às análises sedimentológicas, excetuando-se a determinação da mineralogia dos

leves, as amostras foram tratadas segundo os domínio geomorfológicos e foi dada prioridade à

caracterização dos sedimentos eólicos, que tiveram as amostras coletadas nos domínios 3 (dunas

com morlologia nítida), 4 (dunas com morfologia tênue e nitida), 5 (dunas dissipadas) e nas

regiões planas, de cotas mais baixas, representadas pelos lençóis de areia do dominio 2. A figura 4

fornece a localização das amostras.

8.1. Análise granulométrica

Os resultados de análises granulométricas foram tratados estatisticamente usando-se os

parâmetros granulométricos de Folk & Ward (1957), porcentagens das classes granulométricas

(grânulos, areia, silte e argila), classificação textural de Shepard (1954) e número de classes

texturais. confbrme a escala de Wentworlh (1922).

(r()



S.1.1. Apresentação dos resultados

O Anexo 2 sintetiza as análises granulométricas realizadas e as figuras 19 a 22 apresentam

simplificadamente os valores médios resultantes das análises de freqüência na distribuição total

para os domínios 2,3,4 e 5 respectivamente.

No domínio geomorfológico 2- predominam as areias finas (89%), moderada (43%) a

pobremente selecionadas (39%). Quanto à assimetria" 39yo das amostras apresentam-se

aproximadamente simétricas e 38o/o com assimetrias positivas. A curtose varia

predominantemenre entre leptocúrtica (39%) a muito leptocúrtica(37%) (figura l9).

O dominio geomorfológico 3 - apresenta-se com areias finas (82%) a médias (18%),

moderadamente selecionadas (58%) a bem selecionadas (34o/o), com predominio de distribuições

aproximadamente simétricas (84%), e curtoses mesocúrticas (54%o\ a leptocúrticas (44%) (figura

20\.

O domínio geomorfológico 4- é constituído essencialmente de areias finas (71%) e médias

(Zgyo), moderadamente selecionadas (57%) a bem selecionadas (41%), com predominio de

distribuições aproximadamente simétricas (82Vo), com certa dispersão para assimetria positiva

(lsyo),mesocúrticas (58%) e leptocúrticas (34%) (figura 2l)'

O dominio geomorfológico 5- apresenta-se composto essencialmente por areias finas

(g5%) a muito finas (5%), bem selecionadas (63%) a moderadamente selecionadas (32Yo\,

aproximadamente simétricas (6g%) a assimétricas positivas Qlyo\, leptocúrticas (58%) a

mesocúrticas (42o/o\ (figura 22).

8.1.2. Comparação entre os resultados e principais conclusões

para uma visualização ampla dos parâmetros granulométricos de diâmetro médio, desvio

padrão e asssimetria na área de estudo. independente do agrupamento das amostras nos domínios

geomorfblógicos. as figuras 23.24 e 25 apresentam mapas da variação geral das medidas.
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Figura 19 - ANÁL|SE DE FREOüÊNC|A Do DoMiNto 2
(77 AMOSTRAS)
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FIGURA 20 - ANÁLISE DE FREOÜÊNCIA DO DOMíNIO 3
(45 AMOSTRAS)
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FIGURA 21 - ANÁLISE DE FREOÜÊNCN DO DOM¡NIO 4
(113 AMOSTRAS)
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FIGURA 22 -ANALISE DE FREOÜÊNCA DO DOM¡NIO 5

(22 AMOSTRAS)
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Também são apresentadas as variações de diâmetro médio e desvio padrão dos sedimentos. ao

longo dos rios São Francisco (Figura 26) e lcatu (figura 27) e nas estradas Barra- Brejo da

Cabeceira (figura 28), brejos Umburana-Saquinho (figura 29) e Zacarias-Dois lrmãos (figura 30).

Nos mapas e gráficos nota-se que as maiores mudanças das variáveis analisadas coincidem com os

limites mapeados dos domínios geomorfológicos.

De modo geral, os sedimentos estudados apresentam pouca variação de granulometria e

de grau de selecionamento, fato que sugere homogeneidade no processo sedimentar. Quando se

comparam aos resultados obtidos nas análises de fieqüência de cada um dos diferentes dominios,

verificam-se certas semelhanças e diferenças de distribuições granulométricas entre eles (figura

3l ), conforme segue.

Diâmetro médio- os dominios 2 e 5 apresentam valores próximos, mostrando certa

tendência para maiores porcentagens de areia fina ou muito fina nestes dois domínios. Os

dominios 3 e 4 também exibem valores semelhantes entre si com predominância de areias médias

e finas. Esta diferença de granulometria entre os dominios 2 e 5 versus 3 e 4 pode ser observada

no mapa da variação do diâmetro médio e nos perfis das fìguras 26,27 e 28

Desvio padrão- as amostras do dominio 2 são pobremente selecionadas, enquanto que os

demais dominios apresentam-se moderadamente a bem selecionadas. A área como um todo

apresenta, tendência a aumento do grau de seleção de leste para oeste, do rio São Francisco rumo

à serra do Estreito.

Assimetria e curtose- Todos os domínios apresentam curvas de distribuição

granulométrica aproximadamente simétrica, sendo que os domínios 3 e 4, apresentam maior

tendência para curvas aproximadamente simétricas que os dominios 2 e 5, os quais exibem

maiores tendência para assimetrias positivas e muito positivas, refletindo as maiores porcentagens

de areia fina, muito fina ou de frações síltico-argilosas. Quanto ao grau de agudez dos picos as

curtoses, variaram entre leptocúrticas e mesocúrticas, com exceção do domínio 2 em que ela se

apresentou muito leptocúrtica.

No geral, os sedimentos eólicos do médio rio São Francisco apresentam poucas variações

dos parâmetros granulométricos, definidos segundo Folk & Ward (1957). Nos dominios

geomorfológicos 2 e 5, predominam areias finas e muito tìnas sendo praticamente ausente as

7n



vARhçÃo sw-NE DE MEDTDAS GRANULOMÉTR|CAS
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Figura 26 -Variaçâo dos parâmetros granulométricos diâmetro médio e desvio padrão e diståncia de SW-
NE da área ao longo do rio São Francisco. O ponto 24Km corresponde ao limite entre os domínios 2 e 3.
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Figura 28 - Variação dos paråmetros granulométricos diåmetro médio e desvio padrão e distância de SE-
NW da área ao longo da estrada Barra-Brejo da Cabeceira. O ponto U,7Km corresponde ao limite entre
osdomínios2e4.
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Figura 27 -Yariactão dos parâmetros granulométricos diåmetro médio e desvio padräo e distância de SE-
NW da área ao longo do rio lcatu. O ponto 1SKm corresponde ao limite entre os domínios 3 e 4.
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Figura 29 -Varlaçâo dos parâmetros granulométricos diåmetro médio e desvio padrão e distância
de S-N da área ao longo da estrada entre os Brejos Umburana-Saquinho, no domínio 5.

Figura 30 - Variaçåo dos paråmetros granulométricos diåmetro médio e desvio padräo e distância
de E-W da área ao longo da estrada entre os Brejos Zacarias-Dois lrmäos, no domfnio 4.

Figura 31 - Comparação dos valores médios dos paråmetros granulométricos de Folk & Ward (1957)
nos diferentes domlnios geomorfológicos. Nota-se a predominåncia de areias finas nos domlnios 2

e 5; melhor grau de selecionamento nos domlnios 3,4,5; curvas de distribuiçäo granulométrica
aproximadamente simétricas com tendência assimetrias positivas nos domlnios 2 e 5; predominam
as curtoses leptocúrticas e mesocúrticas

MÉDn ARIIIUÉNCA E DESVIO PADRÃO DOS PARÂMETROS
GRANULOÍT'|ÉTnrCOS DE FOLK & WARD (1957) PARA OS DOMíNIOS

oI
.6'
Ê
õ
=
FTiñ at
o
9t

ig
t!
o.

2,5

2

1,5

1

0,5

tDiåmetro Médio

*-Desvio Padråo

Assimetria

--:X- Curtose

o+
Domínio2 Domínio 3 Donínio 4 Donínio 5

Domín¡os Geomorfológlcos

GEOTT'IORFOLÓGICOS



Amostra Es'fcricidade (%) Arrcdondamcnto (7o) Te¡tura Supcrficial(%)

Domínio
2

Baixa

até 0.5

Médin

0.5 a 0.8

Alta

> 0.8

Anguloso

ató 0.Jl)

Sang/Sar

0.{0 -0.5t)

Arrcdon.

> 0.60

Fosca Polirla

I t-t (r3 23 22 67 il t6 fr-t

t3 7 7l 22 21 60 l6 t6 8{

22 (t 77 t7 27 6{ 9 23 77

B-l ll¡ {{ .to il (t2 27 56 {{
TI,B-5 t3 5-t 33 5 70 25 75 25

B{7 l3 62 25 t9 72 () 32 68

B-5t l7 50 33 ll 7tì il 52 {tì

B-68 t7 39 .t.t () (f) 3t (r{ 3f¡

areias médias, enquanto que os dominios 3 e 4 são caracterizados por areias finas e médias. Esta

diferença de granulometria pode ser atribuída à contribuição de diferentes fontes.

As amostras do dominio geomorFológico 2 e 3 apresentam menor grau de seleção que as

dos dominios 4 e 5. Este fato é compatível com os dados obticlos para os paleoventos, que

sugeriram transporte das areias de SE para NW e de E para W. O retrabalhamento continuo das

are¡as neste sentido tenderia assim a aumentar o grau de seleção granulométrica.

8. 2. Análise morfoscópica - Apresentação dos resultados

Os resultados da análise morfoscópica são apresentados na forma de tabelas e gráfìcos, de

acordo com os diferentes dominios geomorfológicos. As tabelas 4 a 7 corresponclem aos

resultados dos domínios 2, 3, 4 e 5, respectivamente. A localização das amostras é vista na figura

4

Tabcla -l-Graus dc csfcricidadc (Krumbcin & Sloss. 1963), dc arrcdondanlcnto (Pou'crs. 1953) c dc tcxtura
supcrlìcial cm grãos dc quafzo dc amostras do Dominio 2. Os rcsultados para as anroslras enì ¡lálico foram obtidas
por Barrcto (1993). Obscn,a-se o predonrinio dc grãos cour csfcricidadcs médias a altas. subaugulosos a

subarrcdondados c co¡u tc\tura supcrhcial polida.
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Amostra Esfericidade (%) Arrcdondamcnto (9/o) Tertu ra Supcrficial( 7" )

Domínio
J

Baixa

até 0.5

Módia

0.5 a 0.E

Alta

> 0.8

Anguloso

até 0.30

Sang/Sar

0.{0 -0.50

Arredon

> 0.60

Fosca Polida

139 I 58 -il 5 "19 .16 -t{ 56

122 5 67 28 t{ {9 37 20 tt0

127 (¡ 57 37 I {.t {8 5fr +2

IJO (¡ 62 32 7 5(r 37 25 75

I3 .t 69 26 II 67 )) :-t 75

B-6¡ l2 57 3t (¡ 1t2 t2 {3 57

B-(,5 l6 58 2(, t-l 70 l6 (¡2 t,{

TLS-3 { 57 39 ) (r1) 21t 57 -13

TLS-IO t 75 22 l0 77 l3 23 77

s-7 { (¡1) 27 7 73 20 58 12

TLS-I3 + 75 2l 6 65 2t) +7 53

TLS-I{ 5 65 30 l2 (¡() t9 66 3{

t-5 .l (r{ -tJ 5 70 25 (r3 37

l-9 l2 (r5 23 .t 73 23 7lt 30

I48 7 7t 22 6.) 3o 50 50

Íabcla S-Graus de esfericid¿¡de (Krumbcin & Sloss. 1963). dc arrcdondamento (Port'ers. 1953) e de testura

supcrficial cnr grãos dc quârtzo ctn antostras do Donrínio 3. Os rcsultados das antostras cnr itálico forant obtidas

por Barreto ( 1993). Obscn'a-sc o prcdorninio dc grâos conl csfericidadc ntédia a alta.

subangulosos/subarrcdondados a arrcdondados c scm predontinio dc tcstur¿ supcrlìcial fosca ou polida.

Amostra Esfericidade (7o) Arredondamcnto (7o) Tcxt.Super{icial(%)

Domínio { Baixa

até 0.5

Média

l).5 a 0.8

Alta

> 0.8

Anguloso

até 0.3{)

Sang/Sar

0.{0 -0.50

Arrcdon

> 0.6t)

Fosca Polida

t8 t0 -51 39 (t 50 {{ 71 2(¡

52 8 54 38 t"t {9 37 73 27

66 l0 59 3t I +9 12 87 t3

8I 3 65 32 3 25 72 fl9 ll

92 7 55 38 .t .ttr {9 tt{ l(r

9t t-l 5ll 28 -t {9 17 8{ lfi

99 l3 (r7 zlt 39 (f) 8'l l3

105 2 69 29 {(r 53 8ft t2

It9 -) 68 29 3 52 +5 8+ l6

TLB-7 t5 59 26 (rll 32 70 30

Tt-B-8 t2 5(r 32 75 25 76 21
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Amostra Esfericidade (7") Arredondemento (7o) TextSuperficid(%)

Domínio

{
Beira

até 0.5

Média

0.5 a 0.8

Alts

> 0.E

Anguloso

até 0.30

Sang/Sar

0.40 4.50

Arredon

> 0.60

Fosca Polida

TLP-17 3 60 37 70 29 8t l9

P-7 2 60 38 72 28 86 l4

t-21 t7 70 l3 5 77 l8 76 24

TI-SAQ { .t3 53 3 66 3l 73 27

TLI-17 5 74 2l I 67 32 75 25

TLI-I8 6 79 l5 I 66 33 58 12

TLI-20 8 73 l9 ) 60 37 67 33

I{8 7 7l 22 I 69 30 50 50

Tabela6Graus¿e"'t@oss.l963).deanedond.rmento(Powers.l953)edetextura
superñcial em grãos de quartzo em amostras do Dominio {. Os resultados das amostras amostras em it¿írlico foram

ouii¿as por Barreto trsc:1. obeena-se o predomínio de grãos com esfericidade média a alta-

subangulósoVsubarredondados a arredondados c com predomínio dc tcxtura superficial fosca.

Tabela 7- Gruus de esfericidadc (Krumbein & Sloss. 1963)'

supcrhcial em grãos dc quartzo em amostras do Dominio 5

subangulosoVsubarrcdondados c com tcxlura supcrfìcial fosca'

dc arredondamento (Powcrs. 1953) e de tc\tura
predominam os grãos con csfericidadc ntédia-

Esfericidade- Os graus de esfericidade dos grãos de quartzo revelaram que existe

homogeneidade nos sedimentos em relação a todos os dominios geomorfblógicos' predominando

os valores de esfericidade médias. As esfericidades altas atingiram, em média' cerca de 30% dos

grãos.

Arradondamento- Os graus de arredondamento, em grãos de quartzo variaram entre

subangulosos/subarredondados e arredondados. notando-se aumento na porcentagem dos grãos

arredondados nas amostras dos dominios 3. 4 e 5 em relação ao domínio 2'

Amostra Esfericidade (7") Arredondamento(7") TexLSuperficial(%)

Domínio
5

Baixe

aré 0.5

Média

0.5 a 0.8

Alta

> 0.8

Anguloso

até 0.30

Sang/Sar

0.{0 -0.50

Arredon

> 0.60

Fosca Polida

TLI{ 6 83 ll I 65 3{ 86 l{

r-36 7 1l 22 2 65 33 79 2l

112 t2 68 20 I 6l 38 78 22

TLI-1{ l+ 7l t5 I 75 2+ 76 21

I{6 8 7+ l8 I 60 39 80 20

8:i



Textura superficial- As amostras dos domínios geomorfológicos 2 e 3 apresentam-se em

média com predominância em 55Yo de grãos polidos e 45Yo foscos. O dominio 4 apresenta-se com

76Yo de grãos foscos e 24Yo, polidos, enquanto que no domínio 5, os grãos encontram-se, em

média 80olo foscos e20Yo polidos.

8.2.1. Discussão e principais conclusões

As figuras 32 a 35 representam as variações dos graus de arredondamento e de texturas

superficiais na área de estudo de SE para NW e de E para W. Na figura 32, a distância 0 km

representa o ponto de confluência do rio lcatu com o São Francisco, observando-se uma

diminuição percentual dos grãos angulosos e tendência a pequeno aumento percentual de grãos

arredondados de SE para NW, ou seja, da margem leste do mar de areiq para a oeste. Este perfil

secionou os domínios 3, 4 e 5. A figura 33, apresenta as variações da textura superficial ao longo

do mesmo perfil, onde se verifica no mesmo rumo o aumento percentual de grãos com textura

superficial fosca, mais típica de transporte eólico, em detrimento dos grãos com textura polida,

mais típica de ambiente fluvial. As tendências de incremento do arredondamento do domínio 3

para 5, bem como do aumento de freqüência dos grãos foscos no mesmo sentido, poderiam

indicar retrabalhamentos sucessivos neste rumo.

As figuras 34 e 35, exibem respectivamente os resultados das variações dos graus de

arrredondamento e de texturas superficiais dos grãos de quartzo ao longo da área, no sentido E-

W, ao longo dos brejos Zacanas e Dois lrmãos, dentro do dominio 4. Na figura 34, observa-se

tendência à pequena diminuição percentual de grãos angulosos, maior variabilidade entre as

porcentagens de grãos subangulosos/subaredondados e certa tendência para o aumento da

quantidade relativa de grãos arredondados para oeste. Enquanto isto. na frgura 35 nota-se grande

porcentagem de grãos com texfura superficial fosca e pequena variabilidade ao longo do perfil. As

tendências às modificações dos graus de arredondamento e de texturas superficiais não ficaram

muito destacadas, nestas duas últimas fìguras. provavelmente porque todas as amostras são

originárias apenas do domínio geomorfológico 4.

As figuras 36 e 37 representam as variações dos graus de arredondamento médios e das

texturas superficiais nos diferentes dominios geomorfológicos. Quanto ao grau de

t3-t



vARlAçÃo SE-NW DO ARREDONDAMENTO EM GRÃOS DE QUARTZO
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Figura 32 - Variações dos graus de anedondamento em gräos de quartzo, de SE-NW ao longo do perfil
paralelo ao rio lcatu, de sua foz para a nascente, verificando-se uma tendência de incremento dos
graus de anedondamento. O ponto 12km conesponde ao l¡mite entre os domfnios 3 e 4

Figura 33 - Variaçöes das texturas superficiais em gräos de quartzo de SW-NW ao longo do perf¡l
paralelo ao rio lcatu, da sua foz paraa nascente, notando-se uma tendência de incremento da freqüência
de partlculas foscas. O ponto 12km corresponde ao limite entre os domfnios 3 e 4

VARIAçAO SE-NW DA TEXTURA SUPERFIC|AL EM GRÃOS DE QUARTZO
100

90

80

70

60

è? 50

40

30

20

't0

0
't8 24 40 60

Dlståncla ao longo do rlo lcatu (km)



vARnçÃo E-w Do ARREDONDATTTENTO Eii GRÃOS DE QUARTZO
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Figura 34 - Variaçöes dos graus de arredondamento em grãos de quartzo, de E-W ao longo da estrada
entre os brejos Zacarias-Dois lrmåos, verificando-se pequena diminuiçåo percentual de gråos angulosos,
certa var¡abilidade entre as porcentagens de grãos subangulosodsubarredondados e tendência para o
aumento de gråos arredondados para oeste.Domlnio 4

Figura 35 - Variaçöes das texturas superficiais em gräos de quartzo, de E-W ao longo da estrada
entre os brejos Zacarias-Dois lrmãos, notando-se a grande porcentagem de gräos com textura superficial
fosca e pequena variabilidade ao longo do perfil. Domfnio 4
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VAR|AçÃO DO ARREDONDAiIIENTO EITI GRÃOS DE QUARTZO
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Figura 36 - Variações dos graus de anedondamento em gråos de quartzo, nos domfnios geomorfológicos,

nota-se a diminuição dos gräos angulosos e aumento progressivo de gråos arrendondados do domfnio 2
para o 5, permanecendo alta e constante a propoção de gråos subangulosodsubarredondados.

@texturasuperficialemgråosdequartzonosdomfniosgeomorfológicasobservando
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arredondamento, as principais diferenças observadas entre os dominios são: diminuição da

freqüência dos grãos angulosos do domínio 2 para o 5 permanecendo alta e mais ou menos

constante a proporção dos graõs subarredondados a subangulosos. Para as texturas superficiais

(figura 37), nota-se uma diminuição dos grãos com textura superñcial polida para o interior do

mar de areia e conseqüente aumento dos que apresentam textura superficial fosca.

Os altos valores dos graus de arredondamento indicam que as areias apresentam-se com

média a alta maturidade textural e juntamente com os dados da textura superficial, indicam que a

seqüência de retrabalhamentos sucessivos das areias também está de acordo com sentidos dos

paleoventos (SE-NW e E-W).

Os dados de arredondamento e textura superficial parecem ser indicativos de que o

incremento dos graus de retrabalhamento na área processa-se de SE-NW ou E-W, permitindo

supor que a principal área fonte fornecedora de areia para a construção das dunas foi a planicie do

São Francisco.

8.3. Análises mineralógicas

8.3.1. Minerais leves

Os estudos dos minerais leves, especialmente de quartzo e feldspato, visaram à

caractenzação da natureza da área-fonte e da maturidade mineralógica dos sedimentos.

A maturidade mineralógica, no caso de minerais leves, é obtida pela relação

quartzo/feldspato (Q/F) As variações dos teores de feldspato podem fornecer indicações sobre o

grau de maturidade do sedimento, em virtude da baixa estabilidade deste mineral em condições

supérgenas. A abundância de feldspato pode indicar que os intervalos de tempo de transporte e

sedimentação foram suficientemente rápidos para permitir sua preservação ou ainda, que o clima

na área-fonte e no sitio deposicional era seco. Só a sua ausência, porém. não indica a maturidade

de um sedimento. uma vez que ele já poderia estar ausente na área-fonte. A caracterização da

área-fonte pode ser feita também através da análise dos tipos de quartzo presentes na amostra ou

pelos graus de esfricidade deste mineral. Folk ( 1974\ classifica e fornece as caracteristicas dos

vários tipos de grãos de quartzo.
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Amostra Quartzo Feldspato Amostra Quartzo Feldspato Amostra )uarøo r-eldspeto

I 97 t 127 97 .t 848 99 I

t3 99 I 138 98 ) TLS-3 98 2

t, 95 ) 139 98 2 S-l 95 )

IE 98 2 110 98 2 TLS-r0 96 +

52 97 3 113 98 2 s-7 95 )

66 99 I TLP-I7 100 TLS-T3 95 5

70 98 2 P4 99 I I-5 98 2

TI,P-IO 99 I P-7 100 I-9 t00

92 100 TLB-5 99 TLI-21-l-s 100

I{8 100 TLB-7 98 2 TLI{ 99

91 100 TLB-8 t00 I-36 98 2

99 t00 B{7 99 l I{2 95 )

105 99 I B-51 100 TLI-I{ r00

II9 98 2 B{{ 100 I{6 t00

r22 97 ) 845 t00 TLt-17 100

I{l 99 B-l 98 2 TLI-19 100

TL-SAQ 96 -t TLI-20 t00 r-66 t00

8.3.1.1. Apresentação dos resultados e conclusões

Os resultados de teores de quartzo e feldspato para 5l amostras analisadas encontram-se

na tabela 8, e os resultados de tipos de grãos de quartzo na tabele 9'

Tabel¡¡ 8 ralorcs pcrcetttuais dc quartzo. tetd.po,to. at amostras em itálico forant analisadas

t1993).Vcrifica-sc alta rclação QÆ c ausência dc fcldspato cnt grandc uúmcro dc amostras'

por Barrcto
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AM Efinção (%) Neturrczs dos grãos (7o) Vacúolos e micnilitos (7o)

Homog Ondul¡nte Simples Composfo Sem Poucos muitos

Frac¡ ¡
Moderada

Forte met
recristaliz

met
alongado

l-10 >10

T 22 66 t2 97 3 3 52 {5

I3 12 12 t2 94 6 3 76 2l

)) 35 52 l3 96 3 I 3 85 t2

JE 54 33 l3 94 6 7 59 34

52 5l 39 l0 97 t 7 60 JJ

66 23 55 22 9.$ () { 63 33

70 JJ 50 t7 98 2 J 66 3l

TLP-IO 26 .t4 30 93 7 .t 69 28

92 35 -53 t2 98 2 7 6l 32

9t 55 .1-t t2 96 .t l0 65 25

99 l6 5{ 30 9+ 6 8 67 25

105 )) +3 2 99 I <) 68 23

II9 57 +0 98 z 8 7t 2l

122 38 5+ 1l 95 ) 7 73 20

127 39 -53 8 96 + ) 67 28

138 60 ìl () 9l 8 I l0 7+ l6

139 63 30 7 94 (¡ l0 66 2+

r10 't7 20 .) 98 2 7 7t 22

IJ3 6l 3{ 5 99 I t2 (r3 65

B-l 52 36 t2 97 .) l3 6.t 23

TLB-7 12 i8 20 93 7 il 63 26

TLB.8 ta+L _50 ti t)() -t I (t(t JJ

B-65 50 i5 t5 t)() l l-5 65 20

t-5 50 :ì7 l3 93 7 7 60 -),)

I-36 53 j-t t:ì 96 -t l0 72 Itt

TLSAQ 5-t -)J l3 93 7 l9 68 l3

TLI-I7 +5 i5 20 9o l0 i6 6J

t{8 16 35 l9 92 fl -t (¡(¡ l0

P-7 i+ -u 2-5 98 2 t2 69 l9

TLS-3 56 -t0 + ()7
.) l0 68 22

s-7 i6 -) lt 96 + t5 7l l-l

'['abcla 9- l'i¡xrs tle c\tlnc¿ìo. naturÈz¡. r'acirolos c nlicrólitos cnr gràos tic c¡turrtzo tl]olk. I97{). Nota-sc a predontiniirlcia da

cstrnçào homogénea a lÌaca ou ¡nrxJeratlamentc ondulantc- gràos simples c cont Íþucos ¿l ¡nltltos vacúolos.
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Todas as amostras analisadas apresentam alta relação Q/F (quartzo/feldspato), com

valores superiores a94o/o de quartzo. Os feldspatos são das variedades microclínio e plagioclásio,

geralmente bastante alterados. 39%;o das amostras analisadas não contêm feldspato algum e a

figura 38 apresenta os valores médios da relação QÆ para os diferentes domínios

geomorfológicos onde nota-se os baixos valores médios principalmente nos domínios 4 e 5.

Estes resultados podem ser interpretados como ausência ou escassez de feldspato na área-

fonte ou como alto grau de maturidade mineralógica para as areias estudadas; neste caso, elas

poderiam ser produto de retrabalhamento por vários ciclos sedimentares sucessivos. Uma

composição mineralógica com esta maturidade geralmente é produto de regiões de clima quente

em área de relevo pouco acidentado (Suguio, 1973).

Embora altas relações QÆ, em sedimentos possam ser associadas à escassez do feldspato

na área-fonte, nesse caso, considerando-se também os altos valores dos graus de arredondamento

e de selecão das areias, todas as características parecem ser indicativos de alta maturidade para as

areias aqui estudadas.

Em relação aos tipos de grãos de quartzo, em 640/o das amostras preclominam grãos de

quartzo com extinção homogênea enquanto que no restante predominam grãos com extinção

fraca a moderadamente ondulante (figura 39). Quanto à natureza dos grãos, são essencialmente

simples. tendo sido encontrados poucos grãos compostos (máximo de l0%), dentre os quais.

apenas ZYo eram derivados de rochas metamórficas recristalizadas alongadas. Os vacúolos e

micrólitos estão sempre presentes. predominando os grãos com poucas inclusões ( l-10 inclusões).

Essas características dos grãos de quartzo sugerem a proveniência de rochas-matrizes igneas ou

metamórfìcas de baixo grau.

8.3.2. Minerais pesados

Os minerais pesados são normalmente definidos como aqueles que possuem peso

especifico superior ao do quartzo (2,65g/cmr), que é o mineral mais comum nas areias. Em geral.

são divididos em cinco grupos (Suguio, 1980): opacos, micáceos, ultraestáveis (zircão, turmalina

e rutilo), semiestáveis (apatita. cianita. sillimanita. andaluzita e estaurolita) e instáveis (olivina.

piroxênio. hornblenda, granada e epidoto).
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RELAçÃO QUARTZO'FELDSPATO

Dornlnio 3 Domfnio4 Dornfnio 5

flomfnlos geomorfológicos

Figura 38 - Variações das relaçöes Q/F médias analisadas nas amostras de areia provenientes dos domfnios
geomorfológicos. Os altos valores de Q/F corroboram com os dados de graus de arredondamento mas é posslvel

também que os teores de feldspato já fossem baixos nas rochas -matrizes

b) ExnNçÃo EM cRÃos DE euARTzo

10 15 20 25 30 35 Æ ¡15

a) vAcúoLos E M¡cRóLtros Ell cRÃos
DE QUARTZO

C) NATUREZADOSGRÃOSDEQUARTZO

Compcto md
alongado

Cønpæto fVlet

recristalizado

Simples

Figura 39 - Variações de freqûências dos diferentes tipos de grãos de quartzo classificados segundo vacúolos e

micrólitos, tipos de extinçåo e as naturezas simples ou composta. Verifica-se que, em média para as 31 amostras

analisadas,os grãos de quartzo predominantes såo simples, com poucos vacúlos, grãos simples e extinçäo

homogênea e fraca a moderadamente ondulante.



Os minerais pesados ocorrem comumente como acessórios, formando, em média, 0.1 a SYo da

fração terrígena dos sedimentos. Apesar de presentes sempre em pequenas quantidades. são de

grande importância nos estudos relacionados à proveniência" transporte, erosão, intemperismo e

correlação paleogeográfica, principalmente em arenitos maturos. nos quais faltam fragmentos de

rochas e grãos minerais leves diagnósticos de proveniência. Suguio (1980), baseado em Hubert

(1971) e Pettijohn (1975), apresenta a relação entre tipos de minerais pesados e a litologia da

área-fonte.

noìt 1t974) considera o conteúdo em minerais pesados como função de cinco variáveis:

litologia da área-fonte, estabilidade diferencial dos minerais submetidos ao intemperismo,

durabilidade diferencial ou resistência fisica dos minerais submetidos a processos continuos de

abrasão, comportamento hidráulico do mineral associado a tamanho, forma e ao peso específico

dos grãos e fatores pós-deposicionais relacionados aos processos diagenéticos.

8.3.2.1. Apresentação dos resultados

A tabela l0 apresenta as variações percentuais dos minerais pesados magnéticos e não

magnéticos em relação a amostra total e o anexo 3 contém as freqüências percentuais, os indices

de ZTR e as classificações de maturidade mineralógica baseadas nos minerais pesados

transparentes não micáceos, encontrados nas duas frações analisadas. O índice de ZTR

(zircão+turmalina+rutilo) representa a somatória das porcentagens destes minerais nas amostras

analisadas. O grau de maturidade foi obtido através da subdivisão das freqüências nos seguintes

intervalos, modificados de Coimbra (1976):

0 - 9 o/o muito imaturo 40-59% submaturo (suBM) 90-100% supermaturo(SuPM)

l0-39 oá imaturo (IMAT) 60 - 89 o/o maturo (MAT)

Ñabela I I fornece os resultados das freqtiências percentuais totais dos minerais pesados

transparentes não micáceos. A freqüência média corresponde à média aritmética das freqüências

de um determinado mineral em todas as amostras. A lreqüência de ocorrência é a presença de um

determinado mineral no conjunto de amostras e a freqriência de classe está baseada na tabela de

classificação de Coutinho & Coimbra (1974), onde o mineral é considerado como superabundante

quando ocorre com freqüência superior a50o/o, abundante entre l0 e50o/o. comum entre 2 e l0o/o

e, raro entre 0 eT%o.
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Amostrâ %" de minerais
pesados

Amostra 7o de minerais
pesados

Amostra 7" de minerais
pesados

T3 0.08 t TLP-IO 0.176 r22 0.t72

)) 0. t26 92 0.173 127 0.203

J8 0.063 9J o.297 139 0.5+0

52 0. r53 99 0.560 IJO 0.738

66 0. t{7 105 0.168 119 0 335

B-l 0.053 I{6 0.061 TLI-I8 0.078

TLB-5 0.051 ICA-5 0.051 TLI-20 0 055

TLB-7 0.061 I-9 0.10.t TLP-I7 0.0+2

TLB-fI 0.132 TLI2l-1"5 0 13l P-7 0.033

BJ7 0 06.1 TLI-8 0.135 TLS-IO 0 012

B-51 0.078 I-36 0.138 s-7 0.087

B4{ 0.089 tJ2 0.139 TLS-3 0.0+9

B{5 0.02{ TLI-1{ 0.19 TLS-I3 0.077

848 0.029 I{6 0.061 TLSAQ 0.2++

I-68 0.05 TLI.I7 0 030 P-70 0.226

Tabelal0PorcentagnãomagnéticosemrelaçãoaamoStratotal.
Observam-se *ralores percentuais muito baixos (inferiores a 0,87o). Localiza$o das amostras na figura 4'

sadostnnspa,cntesruionric¿iceosnasduasfraçõcsanalisadas.

FRTaÛEÑcIA DE cLAssE (')

Super abund Abundante Comum R¡ro
IVIINERAIS FREQ.

MÉDIA

FREQ. DE

OCORRÊNCIA

ZIRCÃO G 37.89 100 t7.86 82.1.1

F 66.0{ t00 82. r4 r7.86

TT.JRMALG 31.t8 t00 100

F I _ì.32 100 60.71 35.71 J.57

RUTILO G 3.57 t00 7lì.57 2t.43

F {32 100 8s.71 14.29

CTANITA G 9.29 100 35.71 )7. l4 7.1-r

F d.9(r t00 85.71 14.29

ESTAT.IRO G t4.50 100 57.14 42.86

F 9.75 100 28.57 71.43

EPTDOTO G 2.51 50 3.51 21.{3 15

F 0.93 42.86
1t.l ()) eÁ

ANFIBOL G I 12.8ó 21..r3 78 57

F t)7 I 32. t-l 7.14 92.86

(*) Coutinho c Coimbra ( 197-t)
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os minerais pesados transparentes e não-micáceos encontrados foram a seguir descritos:

Zircão- Ocorrem nas variedades incolor, róSea, amarela e castanha' As formas dos graõs sào

alongadas ou irregulares, ambas com bordas arredondadas, e menos freqüentemente euedrais'

sendo comum, na mesma fração analisada- variedade de cor e presença de grãos euedrais e

arredondados.

Turmalina- Predominam os grãos com forte pleocroismo de castanho claro a escuro' embora

também ocorram as variedades incolor (acroíta), verde (elbaíta) e azul (indicolita)' sendo estas

duas últimas, apesar de raras, encontradas em cerca de 60% das amostras analisadas' os grãos

são alongados com bordas arredondadas, irregulares ou arredondados' ocorrendo

secundariamente grãos prismáticos e angulosos' É comum a presença de inclusões e grãos com

crescimento secundário, às vezes" já arredondados'

Rutilo- Aparece com coloração vermelha, predominando a forma alongada com bordas

arredondadas, sendo poucos os irregulares com bordas angulosas ou subangulosas'

cianita- ocorre como grãos incolores. prismáticos e subangulosos, sendo também encontrados

grãos irregulares e arredondados comumente. Algumas vezes apresentam inclusões carbonosas e

superñcies de dissolução.

Estaurolita- Apresenta, em geral, forte pleocroísmo e as suas cores variam entre amarela clara'

alaranjada, castanha e, raramente, as incolores' Os grãos têm formas irregulares' normalmente

subangulosas ou arredondadas, com raros cristais euedrais' Apresentam muitas vezes feições de

dissolução bem desenvolvida.

Epídoto- É mais comum a variedade incolor (zoisita ou clinozoisita) ou amarero-esverdeada

(pistachita), sendo comuns os prismáticos e alongados com bordas arredondadas' exibindo

freqüentemente superfi cie de dissolução bem desenvolvida'

Anfibólio_ ocorre nas variedades tremolita (incolor) e hornblenda (verde escuro a pardo)' os

grãos são principalmente de forma irregular e arredondada' sendo poucos os alongados' São

comuns superficies de dissolução e inclusões'

Minernis-traço- granada. andaluzita. dumortierita. monazita e sillimanita'

osmineraiscommaiorestieqüênciasmédiasnasduaslraçõesanalisadassão,emordem

decrescente, zircão. turmalina, estaurolita- cianita' rutilo' epidoto e anfibólios'
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Em todas as amostras ocorrem zircão, turmalina" rutilo. estaurolita e cianita' o zircão

apresenta-se sempre como mineral superabundante ou abundante' A turmalina chega a ser

abundante, na fração grossa, em todas aS amostras, e na fração fina é abundante na maioria' A

estaurolita. na fração grossa. é abundante na maioria das amostras; já na fração fina. passa a ser

comum na maioria. A cianita é comum nas duas frações na maioria das amostras' os valores das

porcentagens médias da assembléia dos minerais pesados transparentes não-micáceos nos

domínios geomorfológicos estão mostrados na figura 40 '

Dentre as amostras analisadas, para a fração gtossa, 54o/o roram classificadas como

maturas, 40%o como submaturas e SYo como imaturas' Na fração fina 85% das amostras

analisadas foram classificadas como maturas e l5Yo como superTnaturas'

8.3.2.2. Discussão e conclusões

As assembléias de minerais pesados apresentam-se com porcentagens muito baixas em

relação a amostra total, alcançando porcentagem máxima de 0'7Yo' podendo ser classificadas

como relativamente pouco diversificadas, constituídas predominantemente pelos ultraestáveis

(zircão, turmalina e rutilo) e estáveis (estaurolita e cianita) e proporções bem menores dos

instáveis (epidoto e anfibólio), o que indica alta maturidade mineralógica dos sedimentos eólicos

A análise realizada em duas frações granulométricas, para cada amostra, não evidenciou

diferença qualitativa importante porém quantitativamente apresentou diferenças' Na figura 4l

encontram_se representadas as porcentagens de minerais pesados metaestáveis e instáveis e na

figura 42 osultraestáveis, nas duas frações analisada por domínio geomorfológico' A figura 43

apresenta os valores médios obtidos para as duas frações' podendo-se fazer as seguintes

considerações:

As maiores porcentagens de minerais pesados instáveis encontram-se no domínio 2,

embora não ultrapassem I l7o, enquanto que nos outros domínios os valores vão decrescendo até

0,20 .
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Figura 40 - Porcentagem média dos minerais pesados transparentes nåo micáceos nos domlnios geomorfológicos.

Nota-se que as assembléias minerais såo relativamente pobres, constituldas predominantemente de ultraestáveis
(principalmente zircåo e turmalina), metaestáveis (estaurolita e cianita) e propor@es bem menores de instáveis
(epfdotos e anfiMlios)
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vARnçÃo DE METAESTÁVE|S E |NSTÁVE|S NOS DOM|NIOS
GEOMORFOLÓG¡COS
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Figura 41 - Variaçöes dos minerais pesados transparentes não micáceos metaestáveis e instáveis em
relação as duas frações analisadas, nos domín¡os geomorfológicos, notando-se a grande diferença
entre o número de minerais contados para cada fração.
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Figura 42 - Variaçöes dos índices de minerais ultraestáveis nos domínios geomorfológicos, notando-se

a d¡ferença entre o número de minerais contados para cada fração analisada.
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PORCENTAGEM MÉDN DE MINERAIS PESADOS ULTRAESTÁVEIS,
METAESTÁvE¡s E tNsrÁve¡s
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Figura 43 - Variaçöes das freqüências mérlias dos minerais pesados classificados segundo os seus graus

de estabilidade, nos domínios geomorfológicos. Observa-se diminuição percentual dos instáveis e

aumento dos ultraestáveis do domínio 2 para o 5.

PORCENTAGEM MÉDIA DE MIN. PESADOS EM SEDIMENTO DO RIO SÃO
FRANCISCO

Figura 44 - Assembléia de minerais pesados tranparentes näo micáceos em sedimentos atuais do rio
Säo Francisco, notando-se de altas porcentagens de zircão, turmalina e estaurolita e semelhança com

assembléia dos depósitos eólicos.
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os minerais metaestáveis apresentam variação de 28 a l2Y\ sendo que nos domínios 2 e 4

encontram-se os valores mais altos. Estes valores mais altos estão ligados ao aumento percentual

de estaurolita.

os altos índices dos ultraestáveis são encontrados em todas as amostras, permitindo

classificá-las, na sua totalidade, como matufas a superrnaturas. sendo que nas amostras dos

dominios 4 e 5 são encontrados os maiores valores percentuais.

Embora se verifique a relativa escassez de variedades, as análises das assembléias de

minerais pesados, revelaram a influência de rochas sedimentares e rochas metamórficas de baixo a

médio graus na á,rea fonte. o caráter metamórfico é identificado pela presença de altas

porcentagens de estaurolita e cianita, minerais típicos de metamorñsmo; pela presença de

turmalinas arredondadas com crescimento secundário prismático subeudral e subarredondado'

indicativas de rocha-matriz metassedimentar de metamorfismo lraco dentro da fácies xisto-verdç

(Giannini,l993); e pelas freqüências relativamente altas de turmalinas com inclusões' indicativas

de recristal izaçio metamórfi ca na rocha-matriz primária (Krynine, I 946)'

Segundo Schobbenhaus e/ a/. (1984), o metamorfismo sobre as rochas do Grupo chapada

Diamantina atingiu, no máximo, fåcies xisto-verde, e sendo esta a unidade de mais extensa

distribuição regional, provavelmente teve importância como rocha-matriz pafa os sedimentos

estudados.

A importante presença de zircão e turmalina em todas as assembléias de minerias pesados

pode ser atribuida a sua abundância nas rochas-fontes regionais como nos terrenos granítico-

gnássico-migmatíticos do embasamento do cráton de São Francisco' Quanto à grande quantidade

de inclusões observada nas turmalinas. segundo Krynine (1946) pode ser indício de recristalização

metamórfica na fonte primária. As variedades de turmalina como a elbaita e a indicolita, segundo

petthijohn (1957) podem indicar rocha-matriz pegmatítica e sugerir também esta contribuição

para a área.

oepídotoeoanfibólio'quepossuemrocha-matrizbastantediversificadas,são

encontrados em baixas porcentagens provavelmente pela facilidade de destruição por processos

intempéricos. E embora não ocorram grandes variações, nota-Se maiores porcentagens dos

instáveis junto ao rio São Francisco em amostras do dominio 3, correspondente a dunas de

morfologia mais Preservada.
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A dumortierita, rnineral rqro em sedimentosr mesmo encontrado como tfaço em amostfa

(J8), sugere contribuição dos metassedimentos do Grupo Santo Onofre' pois ocorre importante

mineralização neste mineral, a montante da á'rea estudada'

Barreto (1993) descreveu a assembléia mineralógica de amostras de sedimentos atuais do

rio são Francisco, próximo a localidade de eueimadas. os valores médios são apresentados na

figura 44. As areias fluviais apresentam-se submaturas com predomínio de zircão' estaurolita e

turmalina. comparando-se a assembléia das dunas aqui estudada com a dos sedimentos atuais do

rio observa-se semelhança qualitativa e diferença quantitativa, principalmente em relação aos

teores de eståveis na assembréia do rio São Francisco que são mais altos que o das dunas' Esta

discrepância poderia ser explicada por processos seletivos durante o transporte eólico'

Agrandesemelhançaentreasassembléiasdemineraispesadosnosdiferentesambientesé

sugestivadeque,emborapossamocofTecontribuiçõeslocais,orioSãoFranciscoeosseus

afluentes tiveram paper mais importante no suprimento dos sedimentos formadores do mar de

areia aqui estudado.
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g.SONDAGENSELÉTRICASVERTICAIS(SEVs)

9.1. Trabalhos de camPo

Nasegundaetapadecampo,t'oramrealizadasoitosondagenselétricasverticais(SEVs)'

Foi adotado como dispositivo de medição um quadriporo linear simétrico de Schlumberger' além

de um resistivímetro pER_gO proel, que foi operado pelo técnico sênior da SUDENE' Sr. Paulo

de Melo da cunha pedrosa. A distância máxima (rinha AB) de envio de corrente foi de l '400m'

As SEV foram executadas ao longo do rio lcatu, nos brejos de São Gonçalo (perfìs I e 2)'

Umburana(perfil3)eBoaVista(perfis4'7e8).Estesbrejossãodrenadospelosafluentesdorio

Icatu que, por sua vez, é afluente do rio São Francisco' os perfis 5 e 6 foram feitos em níveis

topográficosmaisaltos.Estetrabalhovisou.namedidadopossivel'laceagrandeextensãoda

área e a grande escassez de informações de subsuperficie' obter dados representativos do

comportamento elétrico/georógico das dunas. A figura 4 apresenta as localizações das sondagens'

Na tabela l2 são apresentados os dados corrigidos das cadernetas de campo'

SEV{ SEV.7 sEv-{t
ABI2 SEV-2 SEV-3 SEVJ SEV-5
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l0 360 500 1200 JU+)L'
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l5 261 520 l{50 2UUUU
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9.2. Análise qualitativa das medições

As SEVs 5e 6 foram realizadas em cotas mais elevadas de 680 e 600m respectivamente' A

maior espessura das areias, associada a sua artissima resistividade, impediram a captação da

manifestação elétrica das seqüências mais profundas, não tendo sido atingido o embasamento

cristalino.

As curvas de resistividade obtidas pelas SEVs 2,3,4,7, e 8 foram interpretadas com o

auxilio de um modelo analítico de simulação, desenvolvido por José Márcio Marinho' cla UFCE'

A partir deste modelo, deve-se entrar com os dados de uma seção geoelétrica para obter a

respectiva curva de sondagem erétrica. A figura 45 exibe as curvas obtidas. curvas teóricas foram

ajustadas às curvas de campo, sendo os resultados desses ajustes exibidos no anexo 4' Deve ser

enfatizado que, em face da ausência de informações sobre as resistividades verdadeiras' os valores

adotados para este parâmetro são hipotéticos. Nessas condições, as espessuras fornecidas pelo

modelo utilizado não são reais, constituindo uma dentre inúmeras soluções possiveis' os ajustes

permitem, não obstante, obter os parâmetros elétricos de Dar-Zarrouk, resistência transversal

(espessura x transmissividade) e condutância longitudinal (espessura/resistividade)' que são

únicos e distinguem os horizontes eletricamente resistivos dos condutivos. Esses parâmetros são

extremamente úteis na elaboração de mapas

pequeno número de sondagens.

qualitativos, que não foram construidos devido ao

o ajuste das curvas permitiu visualizar a existência de quatro horizontes elétricos

principais, repousando sobre um substrato com maior resistividade' Esses horizontes e suas

litologias prováveis são sumariados no quadro abaixo'

lrrolocn PROVAVELR"ESISTTVIDADE
(oHM.M)

HORIZONTE

ELÉTRICO

solo úmi¿o (zona radicular)

cristalino ou sedimentos antlgos
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Na interpretação da seqüência de horizontes elétricos acima propostao cabem algumas

especulações sobre o horizonte 5, isto é. sobre o substrato de maior resistividade detectado na

área. As rochas cristalinas mostram sempre resistividades altissimas, geralmente superiores a

20.000 ohm.m. Em presença de recobrimentos sedimentares, um substrato cristalino traduz-se nas

sondagens elétricas, portanto, por r¿rmos ascendentes a 45", em conseqüência do enorrne

contraste de resistividade entre o sedimento e as rochas cristalinas. No caso em pauta, o ajuste de

curvas teóricas às curvas de campo revelou que os ramos terminais, em alguns casos, parecem

ascender a ângulos menores, tendendo para resistividades bem inferiores àquelas esperadas para

rochas cristalinas. Em face do exposto, o significado do substrato de maior resistividade das

dunas, na parte sul da área, admite duas alternativas de interpretação.

a) A tendência de ascensão mais suave do ramo terminal é sutil, podendo ser questionada.

sobretudo, quando se considera que a precisão das medições, no final das curvas, deixa muito a

desejar. Esta tendência" além disso, não se verifica nas SEVs 3 e 7, não sendo portanto

generalizada. As dunas, estariam, assim, repousando sobre o embasamento cristalino ou sobre os

calcários compactos do Grupo Bambui (Formação Sete Lagoas), uma vez que este último tem

resistividade da ordem de 15.000 ohm.m, sendo facilmente confundido com rochas cristalinas.

b) A ascensão mais suave do ramo terminal poderia ser verdadeira e, neste caso, denotaria

a presença de um substrato rochoso de resistividade elétrica moderada. O substrato das areias

dunares poderia ser representado por rochas sedimentares mais antigas, excluídos os calcários do

Grupo Bambui. Feitosa (197ó) realizou medições elétricas e observações de campo na região de

Lage do Batata./Morro do Chapéur/Seabra (Bahia) e mostrou que a base do Grupo Bambui

(Formação Bebedouro) abriga espessos pacotes de metassiltitos e metargilitos. apresentando

condutividade elétrica ou resistividade moderadas. Verificou ademais, na mesma região, a

ocorrência de possantes camadas de siltitos e argilitos, também condutivos ou moderadamente

resistivos, no topo dos quartzitos Morro do Chapéu, individualizados pela CPRM (Compahia de

pesquisa de Recursos Minerais) em 1973, sob a designação de Formações Lençóis e designadas

posteriormente de Formação Guaribas. Considerando-se a possibilidade de ocorrência de

sedimentos dos grupo Bambui e chapada Diamantina na área em foco, na margem direita do São

Francisco, parece licito admitir sua provável continuidade para oeste, sob as aluviões. As areias

dunares poderiam estar recobrindo completamente metassiltitos e metargilitos das lormações

Bebedouro e/ou Lençóis. além de folhelhos da Formação Caboclo, que constituiriam o substrato
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moderadamente resistivo vislumbrado nas sondagens elétricas. Esta interpretação também está

coerente com observações de campo onde. a aproximadamente 30 km da SEV 3. encontrou-se

afloramento de metargilito de coloração cinza-escuro, com laminação plano-paralela. Este

metargilito ocorre associado a um veio de quartzo, que localmente havia sido explorado pela

população para a retirada de cristais de quartzo.

Ambas as alternativas acima deixam prever a possibilidade da ocorrência do grupos

Bambui e/ou do Chapada Diamantina como embasamento das dunas. A ocorrência extensiva de

afloramentos desses grupos na margem direita do rio e sua quase ausência na margem oposta

sugerem a possibilidade de um importante falhamento NE-SW, coincidente com a calha do São

Francisco e totalmente mascarado pelas aluviões. Esta hipótese encontra ainda respaldo no estilo

tectônico do Grupo Chapada Diamantina, caracterizado por freqtientes contatos de falha com o

Pré-Cambriano mais antigo, ao longo dos seus 350 km de extensão, desde a região de Brumado'

no vale do rio das Contas, até as vizinhanças de Bana.fXique-Xique (Brito Neves, 1972'

Nascimento, 1973; Santos Lima" 1980). Deste modo, esses sedimentos estariam também alojados

a oeste do rio São Francisco, em gnaisses e migmatitos mais antigos. obedecendo ao estilo

tectônico que lhe é característico. O recobrimento pelas dunas poderia ter sido decorrente de uma

somatória de condições favoráveis, tais como, paleorrelevo rebaixado por falhamentos, clima

árido ou semi-árido, sentido E-SE-NW predominante dos ventos, praias do rio como principal

área-fonte e anteparo formado pela serra do Estreito.

9.3. Análise quantitativa das medições elétricas

Na interpretação de sondagens elétricas, a quantificação é um procedimento que requer

sólido apoio de informações adicionais, especialmente dos perñs de poços e teor em sais das

águas subterrâneas. Sem este apoio, a quantificação deve ser encarada com extrema cautela. No

presente caso, considerando o grande interesse demonstrado na avaliação das espessuras das

dunas, poder-se-ia admitir profundidades do substrato de maior resistividade não superiores a

50m nas vizinhanças da SEV-2 e não superiores a l50m nas vizinhanças da SEV-7, com base nas

cinco sondagens elétricas analisadas.
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Considerando-se a relação entre o nível de base do São Francisco (400m) e as variações

da altitude e profundidade dos sedimentos obtidas nos locais das sondagens, observa-se que as

areias se encontram acumuladas com maiores altitudes na SEV-7, e é no local da SEV-3 que a

bacia exibe a maior depressão no embasamento, acumulando sedimentos até l30m abaixo do nível

de base regional, enquanto nas outras sondagens o embasamento se encontra próximo ao nível de

base, variando a altitude (figura 46).
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Figura .16 - Relação entre nír,el de base. altitude e profundidade do embasamento nas sondagens elétricas verticais.

Localização das sondagens na figura 4

9.4. Conclusões preliminares

As medições elétricas realizadas, juntamente com as informações geológicas disponiveis

na literatura, permitem estabelecer as seguintes conclusões preliminares:

A precisão das medidas nas porções terminais das curvas de sondagem elétrica, embora

ainda aceitável, deixa muito a desejar. Este fato deve-se certamente à ocorrência de areias secas

na superficie, desenvolvendo altas resistências de contato nos eletrodos.

Devem ser esperadas espessuras significativas de areias. Na área abrangida pelas

medições, as profundidades máximas do substrato das dunas parecem variar de 50m (SEV-2) a

l50m (SEV-7).
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A literatura consultada (Silva" 1974), considera as dunas como um aqüífero livre e sem

utilização, em face da rarefação demográfica (2 habitantes por km2)' Embora dunas eólicas

tenham geralmente permeabilidades pouco expressivas (7,0.10-5 m/s em Beberibe/CE' segundo

CAGECE/PLANAT- sem data), prováveis espessuras saturadas da ordem de 30m podem resultar

em transmissividades bastante razoáveis, tornando-as atraentes para o suprimento de demandas

rurais e pequenas irrigações.

As evìdências de sondagens elétricas verticais e informações geológicas tornam licito

admitir que os metassedimentos dos grupos Bambui e/ou Grupo chapada Diamantina constituam

provavermente o substrato das dunas. Esta interpretação, entretanto, é bastante hipotética'

carecendo de estudos específicos para sua confirmação ou contestação'

pereira &. Braz (1996), baseados em perfis de sondagens de poços hidrogeológicos

situados no médio São Francisco, observaram que o rio apresenta pacote sedimentar com

espessuras de até 60m, indicando ai que seu nível de base seria de 349m' sugerindo uma

depressão do embasamento, enquanto à jusante, na região de Sobradinho' o embasamento

cristarino aflora em cota de 3g0m, mostrando significativo desniver considerando que não

ocofreu soergumentos importantes no Quaternário para a ârea' sugere que as águas do São

Francisco não poderiam, nesta época" ultrapassar a barreira topográfica imposta em sobradinho'

ficando represadas e não fluindo à jusante. os autores também comentam que na região de Xique-

Xique estão as maiores larguras dos sedimentos'

Embora neste trabalho não se tenham encontrado litologias sugestivas da ocorrência de

ambiente lacustre, a possibilidade da existência de um paleolago nas proximidades da área de

ocorrência das dunas não é descartada e as observações dos autores acima citados, podem está

relacionadas com o que foi observado na SEV-3, merecendo estudos posteriores'
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10. DATAÇÃo Dos sEDIMENTos nóltcos Do ruÉolo RIo sÃo

FRANCISCo pELo ttÉrouo DA TERMoLUMINEscÊilclA (TL)

Conhecendo-se a importância de dunas fixadas para inferir periodos de acentuada aridez

nas regiões desérticas e peridesérticas, principalmente durante o final do Quaternário, sua datação

reveste-se de grande importância. A datação da formação e desenvolvimento de dunas,

diretamente relacionados a fases mais áridas tem sido problemática, especialmente quando

comparada com outras linhas de evidências geomorfológicas e sedimentológicas. Muitas vezes, as

fases áridas têm sido inferidas relativamente, baseadas principalmente em janelas de intervalos

úmidos, possiveis de datação pelo método do C-14, dentro do ambiente eólico (Lancaster, l98l;

Heine, 1982; Wasson,l984) A datação de eventos áridos, fica desta maneira quase que limitada à

existência de episódios úmidos intercalados e restrito ao limite de idade do método convencional,

isto é, aproximadamente os últimos 30.000 anos.

O problema geral de obtenção de dados geocronológicos diretos é conseqüência da

esterilidade das areias das dunas desérticas em materiais mais comumente utilizados nas técnicas

radiométricas. Neste sentido, o método de datação por termoluminescência (TL) muito pode

colaborar para a obtenção de novas informações.

10.1. Introdução

A termoluminescência é a luz emitida quando materiais cristalinos ou vítreos previamente

irradiados com uma radiação ionizante, são aquecidos por uma fonte de calor.

O método de datação por TL é uma aplicação da teoria da interação da radiação com a

matéria. pois baseia-se no fato de que a idade do material a ser datado pode ser estimada através

da medida das concentrações de defeitos induzidas no material por radiações ionizantes.

Materiais geológicos e arqueológicos sofrem incidência de radiações ionizantes

provenientes dos raios cósmicos e de radioisótopos naturais que se encontram no interior dos

materiais e sua vizinhança. Uma parte dessa radiação provoca ionização por efeito fotoelétrico.

efeito de Compton e produção de pares, podendo os elétrons liberados produzir de.feilos pontuais
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ou vários tipos de cerrtros. Estes centros resultam da captura de elétrons ou å¡lraco's (carga

positiva) por estados metaestáveis criados por defeitos e impurezas' Quando a amostra é

aquecida, os elétrons são liberados e podem se recombinar com um buraco, emitindo luz TL' O

número desses centros, dentro de certo limite, cresce proporcionalmente à dose de radiação

incidente que, por sua vez, é proporcional ao tempo de irradiação' Assim' medindo-se a luz

emitida por esses centros por estimulação térmica (TL), é possivel determinar o tempo em que um

mineral se crializou ou que um sedimento foi depositado. por exemplo'

o método de datação por TL pode determinar a idade desde poucas dezenas de anos até

cerca de 106 anos, dependendo das características da amostra e da sensibilidade do aparelho de

medida TL.

No Brasil, a datação por TL iniciou-se com datação de urnas funerárias indígenas por

szmuk & watanabe em 1971. Materiais geologicos, calcita da Formação Adamantina do Grupo

Bauru, foram datados por pretti & Watanabe (198a). Ikeya et al. (1984), Tatumi et ul' (1989) e

Tatumi (1994) dataram vários espeleotemas de cavernas do Vale do fubeira' (SP) Poupeau ct a/'

(1984 e 1988), Arenas (1993) e Ayta (1996), dataram depósitos eólicos e praiais Dillenburg

(1994) datou depósitos lagunares'

outras técnicas fisicas, de possível uso na datação de materiais inorgânicos, são o

arqueomagmetismo ou paleomagnetismo, espectroscopia de massa atômica acoplada a acelerador

de partículas, traços de fissão, luminescência opticamente estimulada" radiofotoluminescência e

ressonância paramagnética eletrônica (RPE)'

Atualmente. dois centros brasileiros vem desenvolvendo pesquisas de datação por TL: em

São Paulo o Ïnstituto de Física da universidade de São Paulo (IF-USP), e no Rio de Janeiro' o

centro Brasileiro de pesquisas Fisicas do conselho Nacional de Desenvolvimento científico e

Tecnológico (CBPF-CNPQ )

As datações apresentadas neste trabalho foram desenvolvidas no Laboratório de Cristais

Iônicos, Vidros e Datação do Instituto de Física da USP, com a colaboração do laboratório de

datação da Universidade de Educação de Nara' Japão'
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10.2. Aplicações da termoluminescência

A técnica da termoluminescência tem sido amplamente utilizada no estudo de

propriedades de impurezas e de defeitos de cristalização em substâncias sólidas (Aitken' 1985)'

Na medicina nuclear, e na radioterapia a TL é uma das técnicas mais importantes da radioterapi4

no que se refere ao controle das doses de radiação de fontes radioativas e aceleradores' Na

arqueologia, é utilizada para datar restos de fogueira e cerâmica ligadas à atividade do homem

primitivo. Na geologia, a TL é utilizada principalmente para datar depósitos sedimentares

quaternários como areias de diversos ambientes, espeleotemas' lavas, cinzas vulcânicas e falhas

geológicas.

O uso da TL para datação torna-se possível uma vez que a exposição à radiação solar' o

aquecimento a altas temperaturas ou a pressão são capazes de produzir o momento zero que Se

quer determinar como, por exemplo, o momento de cristalização de um mineral' a exposição de

um sedimento a luz solar durante o seu transporte, antes da sua deposição e soterramento' ou

ainda durante o aumento de temperatura e alívio de pressão que uma rocha sofre em um processo

de falhamento.

A figura 47 ilustra os diversos materiais geológicos e arqueológicos que são utilizados

para datação, e a tabela 13, exibe os tipos de minerais que apresentam propriedades

termoluminescentes e podem assim ser empregados na datação por TL'

MATERIAL MINERAL

Espclcotcmas Calcita e dolomita

Falhas geológicas Quartzo

Sedimcntos Quarøo

Sambaqui Carbonatos

Ccrâmica Quartzo e q¡rbonatos

Fósseis Carbonato

Cilv,as vulcânicas Quartzo

mente enpregados na datação Por TL
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Daniels et al. (1953) propuseram, pela primeira vez, a aplicação da TL na datação de materiais

diversos. Até então, a aplicação desta propriedade era restrita ao estudo das propriedades

termoluminescentes dos minerais. O impulso inicial para o desenvolvimento da técnica deve-se ao

advento do aparelho fotomultiplicador na década de 40, quando foram criadas condições para a

amplificação e o registro da TL. As primeiras aplicações da TL, como ferramenta geocronológica,

foram realizadas em datações de sitios arqueológicos nos anos 60. A década de 80 marca o inicio

do uso da técnica na datação de depósitos sedimentares (Wintle & Huntley, 1980) e desde então,

ela tem sido aplicada na datação de diferentes materiais como, marinho profundo, praial, eólico,

estuarino, fluvial e de /oe.rs.

10.3. Métodos

10.3.1. Aparelho medidor de termoluminescência

O aparelho leitor utilizado neste trabalho foi uma Harshaw, modelo 20004, sem filtro

ótico e com taxa de aquecimento linear de 7,8" C/seg. A figura 48 exibe o esquema do aparelho

leitor termoluminescente que tem os seguintes componentes básicos, sistemas de aquecimento

controlado, e de detecção de luz e conversão deste sinal elétrico em uma registradora. A amostra

é colocada em uma câmara à prova de luz sobre uma placa constituída de uma liga de níquel e

cromo (Kantal), que é aquecida eletricamente com uma taxa linear, monitorada através de um

controlador de temperatura e com fluxo constante de nitrogênio gasoso. O fluxo constante de

nitrogênio é empregado para evitar a luz induzida por agentes não-radioativos que interferem no

sinal real de TL da amostra (TL espúria).

10.3.2. Tratamento das amostras

As amostras datadas por TL receberam os seguintes tratamentos sistemáticos, conforme

Ichikawa (1965).

a) Peneiramento para a obtenção da fração granulométrica de diâmetro 0,180-0,088 mm.

b) Tratamento com ácidos para atacar a camada mais superficial dos grãos de quartzo.

eliminando a influência da radiação alfa no sinal de TL e removendo outros minerais menos
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resistentes, como as micas. Os ácidos utilizados foram: ácido fluorídrico (20Vo), por 20 a 30

minutos, e o cloridri co (20o/o)durante cerca de três horas.

c) Eliminação dos minerais pesados através da técnica dos líquidos densos utilizando-se o

bromoformio (CF{Br3), restando apenas grãos de quartzo para serem utilizados nas medições.

Após os tratamentos descritos acima, cada amostra foi dividida em 7 a l0 partes,

colocadas em pequenos sacos de papel ou plásticos pretos para serem irradiadas a diferentes

doses. para a radiação das amostras foi usada uma fonte de 6oco que emite radiação gama com

energias de I,l7 e 1,33 Mev, pertencente ao IPEN/CNEN-SP. Durante a irradiação, as amostras

foram colocadas entre duas placas de lucite de 3 mm de espessurq para garantir a homogenização

das doses e todas as inadiações foram feitas à temperatura ambiente.

10.3.3. Princípios básicos da metodologia experimental

O sinal de TL do quartzo é destruído quando rochas ou sedimentos são expostos à luz

solar ou aquecidos a altas temperaturas ou ainda quando o mineral é recristalizado. Por isso' a

obtenção da idade através da TL nos sedimentos utiliza o princípio de que os grãos de quartzo

tenham perdido a maior parte de sua TL, adquirida durante a sua história geológica, devido à

exposição a luz solar durante os processos de erosão e transporte. A TL decresceria desse modo

até um nível de TL residual (TLR). O fenômeno chama-se fotoesvazi¿rmento (bleaching). A

acumulação de TL inicia-se novamente sob o nível de TL residual (TLn) quando o sedimento é

depositado, soterrado e protegido da luz solar devido a irradiação pela radioatividade ambiente.

Esse crescimento continua até o momento que o sedimento é posto novamente em contato com a

radiação solar ou aquecido (TLN) Desta maneir4 a idade de sedimentação pode ser determinada

desde que se conheça a dose acumulada desde o soterramento do sedimento (D) e a taxa da dose

anual de irradiação natural (D*). A dose acumulada desde o soterramento do sedimento (D) será

igual a dose acumulada desde setr zeramenlo (Dx) menos a dose residual (Dp) (Aitken, 1985)'

Idade TL (anos): Dx-Dn = D

D* D*
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A figura 49 apresenta o esquema da datação de sedimentos por TL, pelo método das

doses aditivas, que será explicado a seguir.

D

Figura {9 - Esquema da datação de sedinrentos por termoluminescência

A intensidade de TL da amostra é obtida através da determinação de valores médios da

intensidade do pico de temperatura mais alta, sendo necessário realizar-se de 4 a 6 medidas para

cada dose, utilizando-se o valor médio obtido. Após a leitura da TL natural, realiza-se o mesmo

procedimento para a amostra irradiada nas diferentes doses (para cada leitura. usam-se cerca de

l0 mg de amostra por vez). Em seguida constrói-se para cada amostra', o gráfico de intensidade

de TL (unidades arbitrárias) x dose (Gray). A partir deste gráfico deve-se analisar o

comportamento do quartzo, quando sujeito à radiação. Procuram-se funções que melhor se

ajustem ao comportamento da amostra e por extrapolação, encontra-se o valor da dose

acumulada ( Dr )

Os métodos mais utilizados na determinação da dose acumulada ( Dx ) são:

l- Dose aditiva ou curva de calibração (Singhvi et al'' 1982)

2- Método de regeneração ou fotoesvaziamento total (Prószynska' 1985)

3- Fotoesvaziamento parcial (Wintle & Huntley, 1980)

Eles são baseados no grau de fotoesvaziamento que supostamente aconteceu com o

material a ser datado antes da sedimentação. Os métodos de fotoesvaziamento total e de

regeneração pressupõem que, antes da sedimentação, o material tenha sido intensamente exposto

à luz solar tendo atingido um nivel de intensidade que não mais pode ser reduzido (TLn) No
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método de fotoesvaziamento parcial, usa-se a hipótese de que, antes da sedimentação. o material

não tenha alcançado o nível TLn de intensidade de emissão termoluminescente residual.

Partindo-se do principio de que sedimentos eólicos, durante o transporte, tenham sofrido

exposição à radiação solar por tempo suficientemente longo para eliminar o sinal de TL adquirido

anteriormente. Ambos os métodos são descritos, em seguid4 com mais detalhes.

10.3.3.1. Método das doses aditivas

Neste método, a amostra é dividida em várias porções, irradiando-se em laboratório com

doses selecionadas e reconstituindo-se a curva de crescimento do sinal de TL com as diferentes

doses de radiação. Extrapola-se a curva até o sinal zero. O segmento D¡, rlo eixo das doses

acumuladas, corresponde ao valor da dose de radiação total absorvida pela amostra, entre o

momento do zerametrÍo e o da medida de seu sinal de TL natural (Figura 50)'

Figura 50 - Esquema de datação por tcrmolumincscência pelo método das doses aditivas.

O método das doses aditivas é amplamente utilizado na datação de material cerâmico, pois

o sinal de TL dos seus minerais constituintes é eliminado no momento do seu cozimento. Também

é utilizado para datação de depósitos sedimentares que sofreram exposição à luz solar suficiente

DosE (GY)
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para a eliminação completa do sinal de TL da amostr4 antes da deposição (em torno de 5 horas).

Esta situação não é verificada com muita freqüência na natureza- sendo talvez mais facilmente

observado em ambiente sedimentar eólico.

A maioria dos grãos minerais apresenta. mesmo antes da formação do depósito

sedimentar, um sinal de TL denominado de sinal residual. Este sinal é uma herança do sinal de TL

do depósito sedimentar anterior, que não teria sido apagado pela exposição à luz solar durante o

transporte. Neste caso, deve-se levar em consideração a contribuição deste sinal de TL residual na

intensidade da dose acumulada (D) (Singhvi & Mejdahl, 1985).

10.3.3.2. Método do fotoesvaziamento total (total bleaching)

No método de fotoesvaziamento total, separa-se uma pequena parte da amostra natural,

suficiente para executar 5 a l0 leituras, colocando-se o restante da amostra em exposição a luz

solar por várias horas (pelo menos l0 horas) para que o seu sinal chegue a TL¡, ou seja, que

perca a TL adquirida, restando apenas o sinal que não pode ser apagado. Depois, esta parte da

amostra que foi exposta a luz é dividida em várias porções que serão irradiadas com dilerentes

doses. Após a irradiação, são efetuadas as leituras e construida uma curva de crescimento, que é

chamada de curva de crescimento regenerada. A intensidade de TL da amostra natural (TLN)

também é medida e colocada nesta curva. A dose acumulada é avaliada pela interseção entre a

curva de crescimento regenerada e a linha horizontal correspondente à intensidade do ponto da

TL da amostra natural (figura 5l ).

rL (u.A.)

1 2000

t00 DosE (Gy)

Figura 5l- Esquema de dataçâo por termolumiuescência pelo método de fotoesvaziamcnto total

8000

lLH

4000
TLt

50
D
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Neste trabalho, após a utilização dos métodos das doses aditivas e de fotoesvaziamento

total em grande parte das amostras, optou-se por este último para a determinação das doses

acumuladas, porque neste método o comportamento da intensidade TL no intervalo de baixas

doses é determinado experimentalmente, sem a necessidade de uma extrapolação teórica, como

no caso do método das doses aditivas.

10.3.4. Determinação da dose anual

A determinação da dose anual de irradiação natural (D*) pode ser feita por diferentes

métodos, como por exemplo:

I - Dosímetros sólidos termoluminescentes - Deve-se enterrar, embrulhada em plástico

preto, bem vedado para evitar a penetração de umidade, cerca de 300 mg de substância sensivel à

TL, no mesmo local onde o material a ser datado foi retirado. Após no minimo 3 meses deve-se

retirar o dosímetro e efetuar-se a leitura de TL. Em seguida, usando a mesma massa e o mesmo

material do dosimetro virgem, igual ao que foi enterrado, deve-se determinar a TL por unidade de

dose. A comparação das leituras fornece a dose acumulada. Outra maneira para a determinação

da dose anual consiste em trazer ao laboratório cerca de (4nl3)R' de volume do sedimento do

local a ser datado, e repetir o processo descrito acima. O valor de R (raio) depende do alcance

dos raios-gama da radioatividade do solo, sendo que um raio de cerca de 30cm, é em geral,

suficiente.

2- Detetor de germânio - A determinação da concentração de radioisótopos, através dos

espectros da emissão da radiação gama de uma amostra" pode ser feita utilizando um detetor de

germânio. Os radioisótopos estudados em amostras geológicas são *tU, 'tU, tt'Th e ooK. A

comparação dos espectros de radiação gama emitidos pela amostra estudada com os espectros

fornecidos por amostras padrões (aquelas com as concentrações de radioisótopos previamente

conhecidas) dará a concentração dos radioisótopos contidos na amostra. Uma vez encontrados os

valores de suas concentrações, a equação de Bells (Aitken,l985) permite encontrar a dose anual

de radiação emitida por esses radioisótopos. Para a realização destes cálculos, deve-se supor que

tenha ocorrido equilíbrio secular e a conservação de radioatividade natural da amostra. Este
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procedimento deve ser seguido para cada amostra que apresentar caracteristicas mineralógicas

diferentes.

Neste trabalho. foi usado um detetor de germânio para doses baixas na determinação da

dose anual de radiação. O detetor de radiação g¿rma empregado foi o do laboratório de datação

da Universidade de Educação de Nara (Japão) e as medidas foram realizadas pela Dra. Sonia

Hatsue Tatumi com a colaboração do Prof. Dr. Tsuneto. Nagatomo.

10.4. Resultados obtidos e discussão

As amostras forneceram curvas de emissão TL similares. As amostras naturais têm um

pico com temperatura máxima em 590" K aproximadamente; as amostras irradiadas fornecem

picos em 400I( e 440I(. A figura 52 a mostra curvas de emissão TL da amostra l-21-1,5, natural

e irradiadas nas doses 10, 50, 80, 100 e 300 Gy.

Observando o decaimento da intensidade do pico de 590"K em função da exposição da

amostra à luz solar, nota-se que após aproximadamente 5 horas a intensidade do pico atinge a

TLR. A figura 52 b mostra os decaimentos fornecidos pelas amostras TL-S-3 e TL-I-21-0,5.

A tabela l4 apresenta o método e tipo de ajuste empregados na datação e os resultados

obtidos para os valores de porcentagem de TL residual, dose acumulad4 dose anual de radiação e

idade para as amostras.

AMOSTRA
TL.
P-l
P-2

PJ
P-5

P-9

PA:l-q .

P-l I
P-12

P-t{
P-17

P-ltì
P-19

P-23
I-{)8

oõsnnCuli.
(Gr')

3.78 + 0.0+

5.+7 + 1.05

1-75

6.1 + 0.1

0.95 + 0.01

2.{5 + 0.05

t,-02 10._01
+.69 + 0.09
6.72 + 0.07
{.03 + 0.08
+. r0 ¡).08
9.2-5 + 0.09

2.92 + 0.03
7.5 + 0.2

6.2.ì + 0.06
6.78

DOSE ANUAL
....¡¡G¡'/ano

1603 + I 12

IDADE TLI MÉTöùöË- I
| ruusrr 

I

I r-r-Ror.r-2" I

F|-POLI-2' I

DA-POLr-2. I

Ff-POLr-2' I

Ff-POLr-3' 
I

Fr'-s/AJ 
I

F|-POLI-2' I
.-. .-----,_-- _- I

Ff-POLr-2" I

1603 + 20

ll+0 + l5l
957 !96
607 + 80

_6071.80
607 + 80

607 + 80

607 + 80

1212 + 69
l2+2 + 87

10.t8 + 73

607+31
9ti+ + 50

(anos)
(2.-t!).2) x l0l

(3.{0!).07) x 103

(5.3 + 1.8).r l0l
(9+l)\10:

({.0+0.6)x 103

(1.7t0,2)¡!0r.
(7.7 !l.l) x l0l
(l.l +0.2)x l0r
(6.6+1.0)xl0l
(3.3+0.3)\103
(7.5+0.7)s l0l
{.755+950) x l0ì
1.2+0.1)xl0'l
(6..ì+0.-l)sl0l

I

F|-POLI.2"
FT-S/AJ
Ff-S/AJ

FT.LINEAR
FT-POLI+'

FT-S/AJ
F|-POLI-2'
DA.POLI-2"
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AMoSiRA ri
I-t+

t-t7

r- l8

I-l 9

I-20

I-21 0.5 m
I-21 l.5nt
I-21-3rn 

.

t-23
t-21

SAQ 3.-tOnt

SAQ 3.95nt

UMB.
s-l

s-:ì

S{
. s:5

s-7

s-8

s- lit -
s-12

s- l3

s-l-r
B-l
B-5

B-7

s-2

B-8

B-15

'---"; - "' -- - -'

METODO E

.AJUSTE
F.T-S/AJ

DA-POLI-2'
F-|-POLI-3"
DA-POLI-+"

FT.S/AJ
DA-POLI-2"
FT.POLI-2'
DA-POLI-2'
FT-POLI-3"
DA.POLI.2'

FT-S/AJ
FT-POLI-:ì"

FT.LINEAR
DA-POLI-2'
FT-POLI-2"
DA.POLI+"

Fr:POLI-:ì',.
FI-LINEAR

FT.S/AJ
F|-POLI.2"
F|-POLI.3'
FT-POLI-:ì'
FT.POLI-3'

.DA-POLI.2'
FT-POLI-3'
DA-POLI.2'
F|-LINEAR
_DA:tÐl-t-2'
FT-POLI.3'

-.{t:191I:21
FI-POLt-j"
DA-POLI-2"
F|-POLI-2O

._D_A:PO. L¡..I
FT-POLI-2'
DA.POLI.2"
Ft-POLt-2"
DA-POLI-:ì"
F|-POLI-2'
DA-POLI.2"
F|:POLI:20
FT-LINEAR
FT-LINEAR
DA-POLI-3"
F|-POLI.2"
DA-POLI-3"

. ll,_0 |!).2 .

"1.00 + 0.0+
-1.33 + 0.09

¡2.7 + 0.3

17.0 + 0.3

2.29 + 0.05

2.+3 + 0.2
3:.38 ..

{.8{ + 0.05
1-75

26.1 + 0.5

,. ?l,i
2.68 + 0.03

..... .1,¡ I qr
2.00 + 0.02

3.55
2.73 + 0.03

5.i6 + 0.05
5.57

l+.0 + 0.1

I 1.53

3.{3 t 0 03
9.9 + 0.2

2-39

DOSE ACUM.
(Gr)

13.3 + 0.1

8.7+

1.8 + 0.0-t

2.38
+.8 + 0.1

3.35

26.+ + 0.3
19.57

10.032
8.0

7.37 + 0.07
8.03

2.29 + 0.02
2-57

2.96 + 0.06
2.88

_-tjt 1_-q.r9+

l.l9 + 0.01

2.15 + 0.02
1.70

3.16 + 0.03
2.79

Tabela l{- Método usado na datação. tipo de ajustc- dose acumulada. dose anual de radiaçâo c idade TL obtida

prra cada amostra. FT= Foto es'aziamento total: DA:Dose aditiva: POLI= ajuste polinomial

DöSE ñüÀi
.... .pG¡{a4o ...

956 + "19

970 + 78

120-t + 8-l

958 + 67

?i9 rÉ? .

738 + 52

1366 + 17

120+ + 8+

120.1+ 8+

120.t t 60

1l${ + 60

_ P_qf r qq

120+ + 8{
120{ t 8+

ll83 + 12

ll83+12
ll38+83
958 + 67

es8 1ei;t

958 + 67

ll93 +60

¡21,6¡ + 62

1216 + 87

P16 t q7.

958 + 67

958 + +8

958 + 67

953 + 67

588

({.5 + 0.{).r 103

(1.2+0.9)sl0'l

(2.9+0.2)xlOi
(8.2+0.6)s l0r
(e,qt!),.r1)¡ l_Qr

(3.3 f).3) x l0l
(3.6+0.3)x103

(1.07+0.03)xl0{
(l -$-t t 0.0.1) x l0l
(1.9+0.2)x lOi
(2.5+0.2)x103

(j.otoiri ioï

(2.7+0.3)sl0{

iz.at ô.t * ìor
(z-Q t fl e) r t_Q¡_

(2.7+0.2)x103

(2.0+0.09)x 103

IDADE TL
(anos)

ir.illo.oejxlo'

(1.8+0.2)x 103

({.0t 0.{) :i 103

(6.2+0.-t)s103

(1.8+0.1)x 103

(2.-t $.2) x 103

.. G,Z t u,3)..1tQl 
.

( 1.2 + 0.1) s 103

(2.2t0.1)x103

(3.3+0.2)x103

(2.8+0.2)sl0-t

(1.05 1{).09) x l0{
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Dose acumulada:

a) Método das doses aditivas (DA)

Observando-se as curvas de calibração, na maioria das amostras verifica-se um

crescimento polinomial da intensidade de TL, como por exemplo, na amostra TL l-21-1,5 da

figura 53 (TL-I-21-1,5, curva de calibração). As curvas obedeceram a comport¿rmentos que

variaram desde o polinômio de grau 4 até o de grau l, isto é. comportamento linear. Estas cun'as

são semelhantes às obtidas por Chawla et al. (1992).

Neste método. para encontrar a dose acumulada deve-se necessariamente prolongar a

curva até o valor da intensidade de TL igual a zero. A extrapolação é feita ajustando-se os pontos

experimentais e a dose é encontrada levando-se em conta também a intensidade de TL residual,

como se vê na figura 54a (TL-P-2, curva de calibração (a) e fotoesvaziamento total (b)). Os

valores das doses acumuladas estão na tabela 14.

b) Método do fotoesvaziamento total (FT)

Este método permite a observação do comportamento da TL no intervalo de doses baixas.

isto é, a região com doses da TLn até um pouco acima da TI-"t. A figura 55 mostra os três tipos

de crescimento encontrados no quartzo: l- supralinear,2- linear e,3- sublinear

Devido aos diferentes comportamentos observados, os dois métodos loram empregados

simultaneamente em 20 amostras. O método de fotoesvaziamento total forneceu doses

acumuladas maiores que as obtidas pelo método das doses aditivas, fato verificado em 65% das

amostras. Tal situação pode ter ocorrido devido ao comportamento supralinear da TL em doses

baixas, conforme exemplo da figura 54b. Outras amostras, pelo método de fotoesvaziamento

total, forneceram doses acumuladas menores que as obtidas pelo método das doses aditivas, fato

que pode ser explicado pelo comportamento sublinear da amostra a baixas doses. A figura 56

exemplifica o caso (TL-S-8 curva de calibração (a) e fotoesvaziamento total (b)). Algumas

amostras forneceram por sua vez, valores de doses acumuladas próximas, neste caso a

sensibilidade TL não mudou drasticamente, apresentando a amostra comportamento linear, como

no caso da amostra TL-S-2 da figura 57 (TL-S-2, métodos doses aditivas (a) e fotoesvaziamento

total (b)), onde se tem um comportamento polinomial de grau 2 para os dois métodos. Mas estes

casos ocorreram em menor número.
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Figura 55 - Tipos de crescimento encontrados no quartzo: I- supralinear. 2- linear c. 3- sublinear

Usando-se apenas os dados experimentais obtidos pelo método das doses aditivas nem sempre é

possível definir o comportamento da intensidade TL na região de baixas doses, onde se encontram

os valores das doses acumuladas. Assim, a extrapolação necessária no método das doses aditivas

(DA) poderá gerar uma grande margem de erro no valor da dose acumulada. Por esta razão, o

método do fotoesvaziamento total foi o utilizado para a determinação das idades neste trabalho.

Os valores da dose acumulada encontrados pelos dois métodos, estão também listados na tabela

14

Dose anual

Embora os sedimentos datados sejam relativamente homogêneos em termos de suas

composições mineralógicas, os valores obtidos para a dose anual de radiação variaram de 578 a

1.366 p Gy Este fato sugere a importância da determinação desta dose para cada amostra que se

queira datar. Aparentemente estes valores estão relacionados diretamente aos teores de minerais

pesados de feldspato do sedimento. Portanto, quanto maiores as porcentagens de feldspato e de

certos minerais pesados na amostra, mais altos serão os teores de U Th e K. Segundo Deer el

al.(1965) fontes importantes de U e Th são os minerais zircão e epídoto, e de K os feldspatos,

turmalinas e anfibólios. Os valores observados na tabela 14 foram determinados a partir das

concentração de urânio, tório e potássio apresentados na tabela 15.

As amostras datados apresentaram valores de doses anuais relativamente baixos, quando

comparadas com de outras regiões. Provavelmente isso deve ocorrer devido aos baixos teores de

feldspato e minerais pesados contidos nos sedimentos, tendo sido os valores de dose anual,

l2_5
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relativamente mais altos da á.'rea, encontrados naquelas amostras que possuem maiores

porcentagens de feldspato ou de minerais pesados em relação a amostra total.

AMOSTRA Th (ppm) u (ppn) K (%)

P-2 6.51 1 1"' 0.328

P{ 0.95 3.5 0

P-5 2.7t 2.26 0

P-8 1.28 2.07 0

P-17 +.5 l.+5 0.329

P-20 3.75 2.2<) ()

P-21 2.39 06 0.280

P-23 2.+8 0.99 0

s-¡ 108 t.57 0.290

s-7 2.70 0 {ft 0.230

s-8 {.93 2.0+ 0.:ì55

s-10 2.06 2.t3 0.300

s-12 370 2.t2 0.230

B-5 1.95 t.7t 0.310

sAQ-3,{0 2.73 t.71 0.630

t-2t 3.26 t.ó8 0.330

IS 3. l5 0.tt7 0 329

I-l{ 3.00 0.81 0.329

t-17 0.9.1 0.5{ 0.180

Tabela 15 Teores totais de U. Th e K nos sedimentos datados

10.4.1. Confronto entre as idades TL, características geomorfológicas,
sedimentológicas, e idades C-14

A tabela 16 sumaria as idades TL e C-14 com as características geomorfológicas e

sedimentológicas dos depósitos sedimentares aqui estudados e a figura 58 mostra as idades TL

obtidas na área. As idades C-14 foram obtidas de fragmentos de carvão retirados da dunas e de

turfas desenvolvidas em drenagens interiores ao mar de areia.
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N" ârn
TL

Profund
coleta
lcml

Grau de
afeiçoamento e '

dc intemnerismo

Domín.
gcomorf

Cor Diam.
Médio

N" de
classes

tert

of/o
Finos

Idade TL Idade
c-1{

B-l 30-50 Suave ond - fraco 2 l(h'r 6/2 AF .l l. l8 1.200
B-5 30-50 Suave ond - fraco 2 l(h'r 6/2 AF + l 13 2.200
s-r 30-50 Suave ond - fraco .) l(h'r 6/6 AM 3 2.500
s-2 30-50 Moder ond - fraco -t l0vr 7/{ AF J 5 000
s-3 150 Suave ond - Af

c.\posto por erosio
do S. Francisco

3 5t'r 712 AF 5 1.98 27.000

S+ 30-50 Suave ond - fraco 3 l0r'r 6/6 AF J 2 800
s-8 30-50 Forte ond - fr¿co 3 lOvr 6/6 AF 5 t.23 2.000
s-10 30-50 moder ond - fraco 3 lOvr 8/6 AF -t 0.88 6.200
s-r3 30-50 Forte ond - fraco 3 l0r'r 6/fi AF + 1.28 2..t00
s-r.r 30-50 Forte ond - fraco t l0rr 7/{ AM 3 o.26 3.700
P-t 30-50 Suave ond - fraco + 5ro8l2 AM 3 2..t00
P-2 30-50 Suare ond - fraco + 5m 8/2 AM J 3.{00
P-+ 30-50 Suave ond - mod .t l(hr 7/-t AM .t 5 300
P-5 30-50 Forte ond - fraco .t l0r'r 8/2 AM { 900
P-9 30-50 Fortc ond - mod .t lOvr 6/2 AF 3 { 000
P-t0 30-50 Forte ond - fraco .t lÛvr 612 AF 3 1.700
P-t I 30-50 Suave ond -mod .l Itvr 6/2 AF 3 0.6.1 7.700
P-t2 30-50 Suave ond - mod { l(h'r f¡l2 AF 3 0..t8 I1.000
P-l{ 30-50 moder ond - fraco .t 5rr 6/.1 AF 3 1.0 6.600
P-17 30-50 Suare ond - mod 4 l0r'r 7/-l AF { 1.39 3.300
P-18 30-50 Suave ond - mod { 5tr 5/2 AF 3 0.6 7 500

P-19 70-90 Suave ond - mod .t lÙvr 612 AF 3 0.5 2.800 t.220
P-23 30-50 Suave ond - mod { lOvr {/2 AF 4 12.000

t-17 70-90 Moder ond - Fraco + 5vr 6/-l AF 3 0.07 1.800 t.600
I-18 80-90 Moder ond - fraco + lOvr 7/{ AF J 0.21 .1.000 1.250

I- l9 80-90 Suave ond - mod 4 l0vr.t/2 AF 4 039 +.500 1.570

t-20 80-90 Suave ond - mod { lOvr 5/{ AF 4 0.75 12.000 850

I2l-0.5 50 Moder ond - fraco + l0vr 5/.1 AF 4 o.37 2.900
12l-1.5 t50 Moder ond - fraco + lù'r 7/.t 8 200 3.310

I-2 I -30 300 Moder ond - fraco { l0vr 7/{ 9.000

t-23 100 Moder ond - fraco .t lOvr 7/{ AF -t 0.96 3 300

t-2+ 200 Moder ond - fraco .t l(hr 7/{ 3.600

SAO 3.$0 Areia basal - rurfa .t 5vr 712 AF 3 0.1 10.700 t0.990

SAQ 390 Areia basal - turfa { 5vr 712 AF t{.{00
UMB 100 Turfa arenosa + 1.900 2.t90
s-5 30-50 Suave ond - .t l(hr 6/6 AF 0.28 7.800
s-7 30-50 Moder ond - fraco + l0r'r 6/6 AF 5 t.l5 2.700
s-r2 30-50 Modcr ond - fraco { lù'r 7/{ AF { 0.37 1.800

B-7 30-50 Forte ond - fraco .t 5vr 8/l AF J 0.{3 3.300
B-8 30-50 Moder ond - mod { lù'r 6/6 AF -t 068 28.000
B-15 30-50 Moder ond - fraco + lOvr 5/-t AM + 0..1 10.500

I -tr 70-90 Suave ond - mod 5 5rr {/2 AF .t 1.3+ 6.300 1.700

I-l{ 80-90 Suave ond - mod J l0r'r 5/{ AF { t.l9 13.900 I.ilO
Tabela 16 Comparação entre informaçõcs geomorfológic¿s. sedimentológicas e de idades TL e C-l{. 5¡'r
{/2=marronr moderado. 5¡'r 6/{ e 6/2=marrom claro. 5¡'r 7/2=cirza amarelado. 5vr 8/l=cinza rosado. 5 rp 8/2=
ros.r pilido. l$'r 5/{=marrom amarelado modarado. l(h'r 6/2=marrom amarelado p:ilido. 101'r (r/6=laranja

amarclado escuro. l0vr 7/{= laranza acinzcntado. l0 r'r 8/2= laranja muito palido.
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10.4.1.1. Interpretação das idades TL em função da Geomorfologia e do grau
de intemperismo

De modo geral, as idades menores foram encontradas em dunas com a morfologia eólica

melhor preservada e com menor densidade de cobertura vegetal. Contrariamente, às formas

eólicas menos preservadas forneceram idades maiores. Porém, esta não é a regra geral, pois

existem outros fatores que interferem na relação entre idade e grau de preservação da forma

eólica e assim, dentro dos domínios dunares onde o relevo residual apresenta-se suavemente

ondulado, encontram-se idades variáveis entre 2.400 a l3 900 anos. Este fato pode ser explicado

pela presença de drenagens instaladas nas proximidades das dunas, além de possiveis variações do

substrato das dunas e do nível do lençol freático dentro do mar de areia, interlerindo na

implantação mais ou menos rápida da vegetação. Portanto, os fatores locais vão interferir na

relação idade e grau de preservação da forma eólica.

No relevo fortemente ondulado do domínio 3, foram encontradas idades entre 900 a 2.000

anos, sendo as idades mais antigas encontradas onde não existia a interferência de drenagens,

próximas às formas eólicas, e com vegetação de caatinga arbustiva.

Quanto aos graus de intemperismo ou pedogênese observados no topo das dunas,

verificou-se que eram incipientes ou fracos a moderados (fotografias 9 e l0). As dunas com areias

mais compactadas e mais densamente vegetadas, conseqüentemente com maior quantidade de

raizes recentes apresentam idades mais antigas que 2.800 anos. ocorrem algumas dunas com

idade em torno de 10.000 anos ainda com formação de solo incipiente. Altas relações

quartzo/feldspato, baixos teores de minerais pesados e os altos indices de ZTR devem, ao lado do

clima da årea" favorecer a lenta pedogênese dos depósitos dunares. É importante lembrar também

que essas observações sobre solo foram feitas no topo da duna e, provavelmente, nas porções

mais basais ou nos braços das formas parabólicas o aspecto geral deve ser diferente.

l0.4.l.2.Idade TL em função das cores e granulometrias

Na área de estudo a cor das areias eólicas variam entre branca, vários tons de cinza, vários

tons de amarelo, laranja até castanho. Observa-se uma maior freqüência de areias brancas na

l:ì I



Fotografia 9- Poço abefto em duna com idade TL de 3.300 anos (TL-l'23). As

areias extrernarnente brancas sâo completa¡neute soltas e exibern

raízes de án'ores recerìtes. principalmente no primeiro tuetio urais

suPerficial.

s Í;,e

Å1"r&
.,?,

Fotografia l0- Poço aberto em dulra coül ici¿cie TL de 7.'i00 alos (Aienas. i993).

I\ota-se a estrutura iuaciça. ra2es de arvores receilies ctc rii¿ior polle

e a$ ai'eias niais contpactacias que na lbtogfafia 9. A i-oto$afia loi
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porção norte da área e areias amarelas junto ao rio São Francisco, enquanto no restante da área

predominam os variados tons de cinza dados pelas variações dos teores de matéria orgânica.

A cor dos sedimentos eólicos tem sido utilizada por alguns autores para estabelecer

diferenças cronológicas entre gerações de dunas, principalmente em regiões costeiras. No entanto,

de acordo com Walker (apud McKee, 1979') a coloração dos sedimentos em desertos arenosos

varia em função de diversos fatores, sendo o tempo apenas uma variável entre várias outras, como

por exemplo a disponibilidade de minerais que contêm ferro no sedimento, quantidade e tipo de

argilas presentes nos intersticios dos grãos de areia, quantidade de umidade disponivel, tamanho e

forma dos grãos, tempo e distância do transporte e porcentagem de grãos derivados de antigos

sedimentos j á avermelhados.

De modo geral, as areias de cores mais claras como brancas, cinza claro e amarelo pálido

apresentaram idades de no máximo até I1.000. Não foi observado relação direta entre a cor da

areia de duna com a idade obtida para todo o mqr de areia porém, considerando-se as variações

locais como por exemplo, junto ao rio São Francisco, foi possível obter certa relação entre

aquelas areias com cores apresentando variações de tons amarelo. Sempre as amostras com tons

mais escuros, apresentaram maiores idades do que aquelas de tons mais claros de localidades

próximas, tendo variado a idade entre 2.000 anos (amarela clara) a 7.000 anos (castanha clara).

No restante da área, os tons de cinza mais escuros algumas vezes, foram encontrados nas

amostras relativamente mais antigas.

Quanto a granulometria" de acordo com os dados obtidos neste trabalho, não parece

existir relação direta com a idade .

10.4.1.3. Idades TL e C-14

Dois conjuntos de amostras foram datadas pelo método do radiocarbono: carvões vegetais

encontrados nas areias de dunas e turfas. As amostras de carvão vegetal foram coletadas nas

mesmas localidades das amostras TL P-19, I-8, I-14, I-17, I-18, [-19, I-20, porém em menores

profundidades do que as amostras coletadas para TL (veja tabela, l6). Em todos esses casos as

idades TL obtidas foram mais antigas que as idades C-14 O mais comum foi a ocorrência de

grande diferença entre as idades TL e C-14, fato que poderia ser explicado por processos

l:i3



condicionantes à presença e preservação do carvão nas dunas. E possível que as diferenças de

idades encontradas representem um hiato na sedimentação eólic4 quando poderiam ter surgido

condições favoráveis a implantação da vegetação, que posteriorrnente foi destruída por incêndios,

e parcialmente preservada nas dunas. A amostra TL l-21-0,5, coletada a 50 cm de profundidade

apresentou idade mais nova do que a do carvão coletado entre 80-120 cm, indicando coerência

entre os resultados de datação C-14 e TL.

As idades obtidas para as amostras de turfas, apresentaram notáveis concordâncias de

idade pelos dois métodos. A porção basal da turfeira do Saquinho (3,29m), localizada no rio

lcatu, apresentou idade de 10.990 anos AP pelo C-14, enquanto que as areias eólicas situadas

imediatamente abaixo (TL-SAQ-3,40m), apresentaram idade TL de 10.700 anos. As idades são

próximas e a diferença situa-se no âmbito da margem de erro dos métodos. Essas idades próximas

sugerem que tenha ocorrido uma mudança brusca do padrão de sedimentação, talvez como

reflexo de brusca variação climática.

Fato ainda mais interessante na comparação de idades TL e C-14 foi constado na turfeira

da Umburana, localizada na vereda da Umburana no rio Icatu (TL-UMB) que. em lm de

profundidade, apresentou a idade de 2.190 anos pelo método do radiocarbono. Como esta turtà é

bastante arenosa" uma amostra do mesmo nível pode ser datada também pela TL, fornecendo uma

idade de 1.900 anos, novamente com uma diferença de idade situada dentro dos limites de erro

dos métodos.

Por estas r¿Lzões, o método de datação TL mostrou-se confiável, tendo sido de grande

importância para a compreensão dos processos atuantes e interpretação paleoambiental da área de

estudo.

10.5. Interpretações paleoambientais em função das idades TL

De acordo com as idades obtidas, é possivel observar que, pelo menos desde 28.000 anos.

existia na área condições propicias ao desenvolvimento de dunas, caracterizadas por clima árido

ou semi-árido e ventos relativamente fortes, associados a abundante suprimento de areia

disponivel para o transporte eólico. É lícito concluir também que a idade mencionada acima trata-

se provavelmente de um valor bastante inferior aos que teriam sido encontrados caso tivessem

li+



sido feitas datações em niveis mais profundos, pois sabe-se que, pelo menos em algumas porções

do mar tle areia, a espessura das areias chega a cerca de l50m e como as amostras coletadas. na

sua maiori4 estavam localizadas entre 30 e 50 cm de profundidade, a idade citada deve

corresponder a uma fase bem posterior ao início da sedimentação eólica na área de estudo.

Como as idades obtidas pelo método da TL devem representar os tempos decorridos após

a última exposição ao sol das areias quartzosas, dentro dos domínios dunares, idades

relativamente próximas podem ser interpretadas como representativas de fases mais importantes

de atividade eólica. Neste sentido, agrupando-se as 4l idades obtidas nos dominios 3,4 e 5,

encontram-se os seguintes resultados (figura 59):

- 22oÂ (9 amostras) das idades TL encontradas situam-se no intervalo entre 28.000 e 10.500 anos,

sendo queTSYo destas situam-se entre 14.400 e 10.500 anos.

-Não loram encontradas ¿rmostras com idades entre 10.500 e 9.000 anos.

-5% (2 amostras) apresentaram idades entre 9.000 e 8.200 anos, evidenciando a retomada de

atividades eólicas na área.

-7% (3 amostras) apresentaram idades entre 7.800 e 7.500 anos.

-7% (3 íìmostras) continham idades entre 6.600e 6.200 anos

-5% (2 amostras) apresentar¿rm idades entre 5.300 e 5.000 anos.

-l2yo (5 amostras) situaram-se entre as idades de 4.500 e 4.000 anos.

-l5oÁ (6 amostras) entre 3.600e 3.300 anos.

-l9o/o (8 amostras) entre 2.900 e 2.000 anos

-l}yo (4 amostras) apresentou idade entre 1900 e 1.700 anos.

-2% (l amostra) corresponde a idade de 900 anos.

l:ì5



IDADES OBTIDAS PELO MÊTODO DA TL EM AREIAS EÓUCAS
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Figura 59 - Reprcscntação gnifrca do nú¡nero de amostras datadas em funçâo da id.rdc TL

Foram datadas um relativo gtande número de amostras para que as idades obtidas

pudessem ter alguma representatividade regional, para conhecer melhor as possíveis idades de

retrabalhamento eólico nos últimos milhares de anos e inferir variações regionais, e embora

levando-se em conta as limitações impostas pela amostragem (localização e profundidade da

coleta, por exemplo) podem-se fazer algumas considerações paleoclimáticas:

A ausôncia de amostras com idades no inten'alo entre 10.500 e 9.000 anos pode sugerir,

que nesta fase não tenha ocorrido atividade eólica importante na á.rea. Esta época corresponde ao

início do Holoceno, quando se processou melhoria climática generalizada, devido ao término do

último episódio glacial mais importante no hemisfério norte.

No Holoceno. entre 9.000 a 900, anos parecem ter ocorrido atividades eólicas bastante

significativas na área, com retrabalhamento parcial das areias mais antigas. verificando-se

aumento percentual e gradativo das idades obtidas entre 9.000 a 2.000 anos, o que pode sugerir-

para este intervalo, que as condições favoráveis à atividade eólica foram se acentuando. podendo-

se se invocar o aumento da intensidade dos ventos, a diminuição do índice de precipitação ou o
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aumento da temperatura. Após 2.000 anos a atividade eólica

diminuição de intensidade.

na região parece sofrer uma nova

O grande número de amostras com idades entre 4.500 e 1.700 anos pode sugerir um

aumento da atividade eólica nesse período, estando diretamente relacionado com aumento de

aridez ou aumento da intensidade eólica.

As duas amostras que forneceram idades de 28.000 e 29.000 anos, podem sugerir, para a

área de estudo. que, mesmo antes do derradeiro pleniglacial do último período glacial, já

ocorreram condições climáticas tàvoráveis à fixação parcial de algumas dunas, principalmente

junto a serra do Estreito. no domínio geomorlológico 5, como no caso da amostras I-14, de

I 3.900 anos.

O dominio geomorfblógico 4 forneccu idades bastante variáveis entre 28.000 e 900 anos-

implicando em tendência generalizada ao retrabalhamento parcial dos sedimentos mais antigos por

atividades eólicas mais ou menos importantes ao longo do Holoceno principalmente na porção

norte deste dominio que apresenta-se com maior tendência ao retrabalhamento eólico mais

recente, enquanto a porção sul apresenta as idades mais antigas e formas eólica ¡ncnos

preservadas.

No dominio geomorfiológico 3, predominam dunas com morfologia mais preservada, que

fbrneceram idades entre 6.200 a 2.000 anos. A idade de 27.000 (TL-S-3) anos foi obtida em

amostra coletada em sedimento eólico que foi exposto e está sendo erodido pelo São Francisco.

No dominio geomorlológico 2, correspondente aos lençóis de areia, as idades TL obtidas

são relativamente novas e sugerem que as areias eólicas tenham sofrido retrabalhamentos pluvial

ou tluvial, com posterior cobertura entre I .200 (TL-B- I ) e 2.200 anos (TL-B-5).
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I l. pROVÁVntS VARIAÇÕBS CLttuÁUCAS HOLOCÍiI,{IC.AS

EVIDENCIADAS POR CAR!'ÃO VEGETAL

A presença de fragmentos de carvão em diferentes ambientes sedimentares e regiões do

Brasil tem sido descrita com certa freqüência: em solos, (Soubiés et al.. 1980: Sanford el

a1.,1985: Servant el al., 1989; Vernet el ul., 1994, Scheel el al., 1995); em lagos (Absy el

a/., 1980; Cordeiro, 1995); e em turfas (Barberi-Ribeiro. 1994). Em geral, eles têm sido atribuídos

a incêndios naturais da vegetação local, podendo ter havido maior ou menor contribuição

antrópica.

A ocorrência de carvão em dunas arenosas no Nordeste do Brasil, provavelmente foi

descrita pela primeiravezpor Barreto et al. (1995). O carvão foi encontrado, em doze sitios. em

área com cerca de 2.900 km2, na região mais central do mar de areia (figura 60). As areias foram

submetidas a peneiramento para concentração dos fragmentos de carvão (dimensões de algtrns

milimetros a l,5cm), que foram escolhidos e coletados manualmente. Os fragmentos foram

encontrados entre 50-150 cm de profundidade. sendo mais freqüentes entre 60-80 cm.

As areias que continham o carvão, como no restante da área, exibiam estrutura maciça e

freqüentemente estavam associadas a raízes de árvores recentes. Foi usado um intervalo maior de

amostragem, quando as particulas de carvão eram mais escassas. O pequeno tamanho e o padrão

de distribuição dos fragmentos de carvão sugerem que eles tenham sido transportados

principalmente pelo vento e incorporados às areias de dunas.

ll.l. Significatlo climático do carvão em depósitos holocênicos

Episódios de perturbação climática no Holoceno, com incêndios em florestas. são

provavelmente conseqüência da interação entre períodos de clima seco e ocupação humana.

Entretanto, evidências de incêndios em florestas durante o Holoceno médio, relacionadas à

presença de fragmentos de carvão não são exclusivas de locais previamente ocupados pelo

homem, pois partículas de carvão vegetal também têm sido encontradas em solos desenvolvidos

sob vários tipos de florestas primárias (Sanford et u|..1985)
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AMOSTRA NUMERO
LABORATÓruO

PROFTJNDIDADE

(cm)

IDADE

c-r{
c-r +91 50{,5 1.700 + lr0 AP

c-2 {25 50-80 l..ll0 + 60 AP

c-3 .128 50-70 t.600 + 80 AP

c-+ 129 50-70 1.250 + (¡0 AP

c--; 121 50-80 1.570 + lt) AP

C{' -t:ì I 50-70 850 + lr) AP

c-7 .tt5 90-120 3.310 + 70 AP

c-8 .t2:i 50-80 950 + 60 AP

c-9 .t32 50-80 t.360 + 70 AP

cl0 +21 50-80 870 + 60 AP

c-l r +30 50-70 1.220 +60 AP

c-12 {18 90-1 50 +.860 +70 AP

Tabela l7- Idadcs obtidas pelo radiocarbono das doze amostras de can'ão do sistema de dunas lixadas do médio rio

Embora não se possa descartar completamente uma origem antropogênica para a ocorrência das

partículas de carvão na área estudada, nota-se a coincidência das idades obtidas pelo '*C

apresentados na tabela 17, com periodos de clima seco propostos por vários autores em muitas

regiões do Brasil.

Na figura 61, tem-se a comparação das idades obtidas para os fragmentos de carvão das

dunas do rio São Francisco e em outras regiões do Brasil. E na figura 62, são confrontadas as

idades dos fragmentos de carvão do São Francisco e as informações sobre episódios climáticos do

tipo [/ Nittt¡.

Sâo Francisco. As arnostras foram datad¡s pelo laboratório dc radiocarbono do CENA/USP.

A idade mais antiga de 4.860 anos AP encontrada nos lragmentos de carvão, pode ser

correlacionada com a encontrada por Soubiès (1980) em carvões de solo, na região de Santarém-

Cuiabá e por Cordeiro (1995) e Absy et al. (1991), em depósitos lacustres na Serra dos Carajás,

Amazônia. A idade de 3.310 anos AP coincide aproximadamente com a de particulas de carvão

datadas por Soubiès (1980), Sanford et al. (1985), e as obtidas por Cordeiro (1995). As demais

idades obtidas para os carvões das dunas situaram-se entre 1.700 e 850 anos AP, sugerindo que a

l+0



(t)o)u)
-ol:o) L
ClâOke3vcl

o'àEe4¡o.c

too)
@Coo,o)
-ol:o)q)ËEg

966d
rri ã c',gXc,;
4¡ePõ
=¿íoocro=xlpoo u, ln Ø u,Y B.P

.31

,;]

,.u-l

.ol

ï1
o.ul

uoJ

u.uJ

H
Figura 6l - Compnração das idades obtidas dos fragmentos de carvão nas

dunas com âs de outras regiões do Brasil.

A

AIA



This poper
(Chorcools)

Rio Chiro

Rio Xingu

Corojds

LokeTticoco

Rio Doce

Noteworthy
dotes

y B.PxI,OOO

I
rm
l4-L-t

n

El Niño-like conditions 2

Severol occurrences of El Niño-like conditions

Normol conditio ns

No informotion

Figura ó2 -Confronto entre as idades dos carvões das dunas com informações
de episódios climáticos do tipo El Niño.



ocorrência de fogo, durante muitos desses eventos, parece ter sido generalizada em várias regiões

do Brasil.

Todos os trabalhos acima mencionados, que descreveram a presença de fragmentos de

carvão em solos. lagos ou turfas. foram realizadas em regiões caracterizadas por clima úmido e

com vegetação de floresta tropical, apresentando aspectos geográficos e climáticos bastante

diversos da á'rea estudada. que é caracterizada por clima semi-árido, com cobertura vegetal do

tipo caatinga e, por isso mesmo, fortemente sensível às condições mais secas que lacilmente

reduziriam os indices de precipitação e conduziriam a área a condições áridas.

No entanto, a sincronia das idades encontradas para as partículas de can'ão nas diferentes

regiões sugere que, no Holoceno, pode ter existido periodos caracterizados por recrudescimento

de incêndios em florestas com dimensões regionais.

11.2. Conclusões parciais

Supondo-se que os lragmentos de carvão encontrados nas dunas fìxadas do médio rio São

Francisco tenham sido originados de vegetação do tipo caatinga arbórea e arbustiva, talvez

representando espécies desenvolvidas nas dunas parabólicas mesmo durante época de atividade

eólica, uma vez que essas dunas são peculiares a regiões com alguma cobertura vegetal e que as

idades, obtidas pelo radiocarbono, representem idades médias para os carvões é possível concluir

que antes de 4.800 anos AP, o clima na área estudada não tenha sido favorável ao

desenvolvimento d; vegetação mais expressiva nas dunas.

A partir de 4.860 anos quando houve melhores condições para o desenvolvimento de

vegetação sobre as dunas começou também a ser relativamente freqüente a ocorrência de fogos.

antropogênicos ou não, fato que pode ser constatado pela grande extensão (cerca de 2.900 kmr)

da área de ocorrência de carvão vegetal nas dunas.

Entre L700 e 850 anos AP as queimadas foram bem mais comuns na área e depois de 850

anos AP a vegetação de caatinga arbórea e arbustiva. teria passado por tendência à maior

estabilização.
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12. PALINOLOGIA, PALEOVEGETAÇÃO E PALEOCLIMAS NO

HOLOCENO DO SISTEMA DE DUNAS FIXADAS DO MÉDIO RIO SAO

FRANCISCO

12.1 Introdução

A paleovegetação e os paleoclimas do Holoceno e Pleistoceno tardio da região do

nordeste do Brasileiro permanecem desconhecidos, apesar do grande avanço dos estudos de

paleoecologia do Quaternário do Brasil, ocorrido na última década. Um dos obstáculos principais

ao desenvolvimento dessa área de estudos paleoecológicos tem sido a dificuldade de se encontrar

lagos permanentes ou turfeiras com sedimentos não oxidados e com suficiente material

paleobotânico, dentro da zona semi-árida coberta principalmente pela vegetação de caatinga. A

elucidação das mudanças paleoclimáticas e de possíveis alterações da cobertura vegetal da região

do Nordeste do Brasil é fundamental para o teste de várias hipóteses biogeográficas como a

Hipótese dos Refirgios Florestais do Quaternário Tardio (Haffer 1969, 1990; Prance 1982) e de

hipóteses climáticas que sugerem um aumento da aridez na região tropical durante o último

máximo glacial (Hueck 1957; Ab'Saber 1982). Eventos climáticos relacionados à possíveis

fenômenos do tipo El Niño (Kousky et al. 1984; Martin el. al. 1995) também poderão ser

analisados na região do noroeste da Bahia através dados palinológicos dessa região.

Os resultados de trabalhos palinológicos na região de cerrado de Minas Gerais (De

Oliveira l99l,Ledru lggl,lggz), Brasil Central (Barberi-Ribeiro 1994; Ferraz-Vicentini 1993);

Amazônia (Colinvaux et al. 1996; De Oliveira 1996) mostraram que algumas hipóteses

paleoclimáticas e biogeográfrcas, amplamente difundidas na literatura científica, mostraram-se

incorretas. por exemplo, os perfis palinológicos de sedimentos lacustres e de turfeiras do

Triângulo Mineiro (De Oliveira 1992; Ledru 1991, 1992) indicam que essa região teve

temperaturas mais baixas e maior taxa de umidade simultaneamente com uma intensificação da

Frente polar Atlântica durante o máximo glacial. Fases de expansão da Floresta de A¡'aucaria

alternaram-se com periodos de expansão da Floresta Estacional Semidecidua. Atualmente, essa

região é coberta por cerrados, cerradões e Floresta Semidecidua. A Hipótese dos Refugios previa.

para essa região, um aumento da aridez com consequente expansão de caatingas e cerrados

(Ab'Saber l9S2). Altas umidades e temperaturas mais baixas foram também registradas no Brasil
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Central por Ferraz-Vicentini (1993) e Barberi-Ribeiro (1994). Estudos paleoecológicos na Serra

dos Carajás (Absy et al. l99l) sugerem alguns periodos secos durante o último ciclo glacial na

região sudeste da Amazônia- enquanto que períodos úmidos e mais frios foram encontrados

durante o último máximo glacial no Alto Rio Negro (Colinvaux et al. 1996: De Oliveira 1996).

Segundo Salgado-Labouriau (1993) " a leoña clos refiigios lropicais tem que ser revista ent hase

ao que.ja se conhece xthre o paleoclinru do Otrutenrcirio, tt sttcesscirt e compo.siçãt¡ tk¡.s tiptt.s de

vegelação no passado".

O objetivo principal deste estudo é reconstruir a história da vegetação e do clima do

Pleistoceno tardio/lloloceno da região do sistema de dunas fixadas do Medio São Francisco e

fornecer subsidios à uma reavaliação da Hipótese dos Refugios Tropicais e ao estudo de

Paleoclimas e Paleobiogeografia do Nordeste do Brasil.

12.2. Materiais e Métodos
12.2.1.Técnicas de camPo

Usando-se um amostrador de Livingstone (modificado por Vohnout & Colinvaux segundo

Colinvaux. 1993) fbi testemunhado a turfeira do rio lcatu. na localidade do Saquinho (43"13'W

10o34'S). O testemunho obtido foi coletado em quatro seções de aluminio de lm de comprimento

e 5 cm de diâmetro, perlazendo um total de 3.29 m de sedimentos de turfa. Os sedimentos foranl

vedados no campo e posteriormente transportados para o Departamento de Paleontologia e

Estratigrafia do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo.

12.2.2.T écnicas de Laboratório

Os tubos de alumínio foram abertos lateralmente com uma sefra elétrica circular'

perrnanecendo os sedimentos, intactos durante esta operação. As superlìcies dos sedimentos

foram limpas com uma espátula e em segunda foram sub-amostrados para análise palinológica. em

intervalos de 10 cm. Seis amostras de sedimentos foram coletadas e enviadas para datação Cr{.

pela Beta Anal¡ic tnc. (Coral Gables, Florida, EUA). A técnica palinológica empregada seguiu os

padrões de Faegri & Iversen 1989; Moore et al. 1991, Salgado-Labouriau 1973 e De Oliveira

1992. remoção de silicatos e outros componentes minerais das amostras com ácido fluoridrico

(HF), Hidróxido de Potássio (l}o KOH) para a remoção de ácidos húmicos e dispersão da

matéria orgânica, acetólise (9 partes de Anidrido Acético: 1 parte de Ácido Sulfr¡rico) para a
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remoção da matéria orgânica contida no interior dos grãos de pólen e dispersa na amostra. A

acetólise também causa um escurecimento da exina (parede celular exterior dos grãos de pólen. e

outros palinomorfos facilitando assim a visualização de suas ornamentações. Centrifugação das

amostras foi feita entre todas as etapas do processo químico dos sedimentos, para garantir a

retenção de grãos delicados e pequenos no residuo final. À cada amostra foram adicionadas 2-3

pilulas de esporos de l¡'coptxlium clm,atum (Stockmarr l97l) para a determinação da

concentração de pólen. esporos e outros palinomorfos. Ao residuo final de cada amostra foram

adicionadas duas gotas de solução de safranina alcóolica 2o/o para corar os palinomorfos. As

lâminas para o exame microscópico foram montadas em glicerina.

12.3. Resultados
12.3.1. Datações C-14

As datações C-14 da turfeira do Saquinho encontram-se na Tabela 18. Duas amostras, da

seção basal da sequência sedimentar, tiveram datações que se enquadram nas proximidades da

transição PleistocenoÆIoloceno. Com exceção das amostras obtidas nas profundidades 264.5-

269.5 e279.5-284.5, aturfeira teve sedimentação praticamente constante até os dias atuais.

Número de
Laboratório

Localidade Profundidade
(cm)

Idade
Medida

razao
ct3lctz

Idade
corrigida
(anos AP)

Beta 89265 T.Umburana 95 0-100 0 2.190+100 -28.4 0lO0 2.190+100

Beta97254 T. Saquinho r43 5-148 5 4240+70 -25 00 4.240170

Beta97255 T. Saquinho 2t4.5-2t5.5 6790+80 -25 00 6 790+80

Beta97256 T. Saouinho 264.5-269 5 89lGr80 -25 00 8.910+80

Beta97257 T. Saquinho 279.5-284.5 892Gr120 -25 00 8.920+120

Beta 97258 T. Sacruinho 3 16.5-321.5 1054Gr80 -25 00 10.540+80

Beta 89265 T. Saquinho 324.0-329.0 I l04cr80 -25 00 10.990+80

Tabela t & Datações p"lo método do Crr das Turfeiras do Saquinho e Umburana (turfa arenosa,

estéril para pólens, datada pela TL)

12.3.2. Resultados Palinológicos

Os sedimentos analisados mostraram conter pólen em bom estado de preservação, embora

os niveis 98.5 cm. 113.5 cm. 133.5 cm, 199.5 cm. 209.5 cm, 304.5 cm, i09.5 cm. 314.5 cm-

pobres em pólen. os continham em quantidades não suficientes para análises estatísticas.
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Partículas carbonizadas, de várias dimensões. ocorreram em todas as amostras analisadas.

Particulas carbonizadas maiores que 20 ¡rm foram quantificadas em cada amostra usando-se da

razão Número Contaclo de Pólen/Número Contado de panículas Carbonizødas (Berglund

1986). Diagramas de Porcentagem e Concentração de pólen foram feitos pelo Programa Tilia e

Tilia Graph, usando-se a soma total de pólen, excluindo-se esporos de pteridófitas e algas e

outros palinomorfos presentes nas amostras. As Figuras 63 e 64 mostram os perfis palinológicos

dos elementos pertencentes às formações de floresta tropical, caatinga e cerrado,

respectivamente. A Figura 65 mostra os perñs de elementos botânicos de ampla distribuição

ecológic4 l.e. que ocorrem em mais de um tipo de formação vegetal. A Figura 66 mostra os

perfis paleocológicos dos elementos encontrados em formações vegetais montanas. de plantas

herbáceas, indeterminados, esporos de pteridófìtas (samambaias) e a soma total dos tipos

arbóreos, herbáceos, esporos e indeterminados. A Figura 67 mostra um diagrama resumo dos

valores de porcentagem de elementos restritos à caatinga, caatinga/cerrado, floresta e vegetação

montana, seguidos do perfil de concentração da soma total de pólen, tazão particulas

carbonizadas > 20 pm/ pólen e número de datações TL encontradas no espaço de tempo

delimitado pelas zonas polínicas. Um total de 7 zonas polínicas foram identificadas. Cada zona

polínica é descrita a seguir.

Zona SAI (10990-10540 anos AP)

Zona com os mais altos valores de concentração polínica, chegando acima de 900.000

grãos de pólen por cmt de sedimento. É caracterizada pela ausência de Mouritia viniÍera e pela

presença de elementos tipicos de florestas tropicais úmidas e.¡¡. Palmae (<5Yo), Alchonrca (cct.

5Yo), Cecropia (<5Yo), Itex (5-9o/o), Melastomaceae (4-l2%o\, Mimosaceae. Myrtaceae (4-l l%).

Alguns elementos arbóreos presentes atualmente em florestas da Amazônia e costa Atlântica e.g.

Symphonia e Simarouóa (Lorenzi 1992) estão restritas à esta zona polínica. ocorrendo com

valores < 50 enquanto que Rapanea vana de 5 a 2?o/o. Encaceae, Hed¡'osmilm. Humiria ocorrem

em porcentagens < 5yo. Esses taxons são atualmente encontrados em regiões elevadas da

Amazônia, Sudeste e Sul do Brasil (Colinvaux et al. 1996; Ledru et al. 1996, Oliveira 1992;

Oliveira 1996). Rapanea, Ilex e Hed¡,osmurn são elementos botânicos comuns em espectros

polínicos de idade glacial (Colinvaux el a/. 1996: De Oliveira 1992. De Oliveira 1996. Ledm

lggZ). Zanrhorylum foi encontrado com valores < 5%o nesta zona. Este gênero de espécies
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arbóreas da floresta pluvial Atlântica/floresta latifoliada" tem uma espécie encontrada em florestas

semidecíduas de altitude (Lorenzi 1gg2\. Como Zanthox¡,ltm esta restrito à esta e à próxima

zona, é possível que a espécie produtora desse tipo polínico esteja associada 'a formações

vegetais alto-montanas. Os elementos de caatinga, Arrahi¿lea, Bromelia, Cereus (Cactaceae),

Caryocar, Chamaesr-ce, Cuphea, Eriocaulon, Jaffopha e Mimo.sa embora presentes, possuem

valores

arborescentes (samambaia xaxim) e à familia Lycopodiaceae. Esta zona é caracterizada por baixo

número de particulas carbonizadas. Duas datações por Termoluminescência (TL) (10'500 e

10.700 anos) dos campos de dunas coincidem com o intervalo de tempo de SAl '

Zona SA2 (10540-cn.8910 anos AP)

Caracterizada inicialmente pelo declinio do pólen de plantas arbóreas montanas, e dos

taxons arbóreos de distribuição Amazônica. Ocorre um aumento significativo de Anacardiaceae

atingindo co.35o/o. A sequência estratigráfica de SA2 é interrompida, na sua metade, por alguns

niveis sedimentares destituídos de pólen. A fase final de SA2 registra o aparecimento pela

primeira vez de Mattritict tinifet'a, acompanhado de um aumento na porcentagem de elementos

arbóreos e.g. Alchorlea, Plerocarpr.ç, Urticaceae/lVforaceae e do aparecimento, em porcentagens

variáveis. de vários taxons de distribuição na caatinga e cerrado e.g. Byrsonimo, (-hamaesyce,

Crtphea. Cttrqtella, Mimo.sa e Ouratea. O pólen de Gramineae (Poaceae) e Cyperaceae, somados

aos outros elementos herbáceos perlazem mais de 6OYo da soma total de pólen' A fase final de

SA2 mostra um pequeno aumento da porcentagem de elementos da caatinga e cerrado, uma

diminuição dos elementos florestais e um aumento relativo do número de particulas carbonizadas'

Duas datações de TL (10500,9000 anos) dos campos de dunas coincidem com o intervalo de

tempo de SA2.

Zona SA3 (8920-8910 anos AP)

Zona diferenciada da anterior pelo grande aumento na porcentagem de //e-r, seguido de

Mattritia,tinifera. Embora represente 20 cm de deposição de sedimentos de turfa, as datações e

os espectros polínicos obtidos sugerem uma alta taxa de sedimentação instantânea, provavelmente

sob condições de clima úmido e quente.
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Zona SA4 (cz. 8910-6790 anos AP)

Esta zona mostra duas fases distintas. A fase inicial marcada por um declinio acentuado de

Mauritia vinifera, Melastomataceae, elementos de floresta e soma total de pólen arbóreo. A fase

final é caracterizada por um aumento acentuado no pólen de Cuphea. que chega até ca. 200,6,

enquanto que Mimosa varia de 5 a lOVo. Os elementos de floresta entram em declínio

progressivo, acompanhado de um aumento simétrico nas porcentagens de elementos da caatinga e

cerrados (Fig. 67). O número de partículas carbonizadas deste periodo mantém-se estável. São 4

as datações por TL (7500, 7700,7800 anos) do campo de dunas, coincidentes com o periodo

compreendido por SA4.

Zona SAS (6790-ca.6236 anos AP)

Zona desprovida de pólen. A data de seu término loi extrapolada assumindo-se uma taxa

de sedimentação constante para o periodo.

Zona 5A6 (c4.6236-4240 anos AP)

Sua fase inicial indica uma nova expansão fìorestal acompanhada de um declínio nos

elementos de caatinga e cerrado devido principalmente à diminuição nos valores de ('uphcu e

Mimosa. O máximo arbóreo é conferido pelo aumento significativo de Mcutritia em 163 cm.

seguido por um aumento progressivo dos elementos de caatinga e cerrado. As datações por TL

do campo de dunas para este intervalo são 6200, 5300, 5000, 4389 anos AP.

Zona SA7 (4240 anos AP-Presente)

Esta zona polínica registra o inicio das condições atuais de clima e vegetação encontradas

na região estudada. Sua fase inicial é caracterizada pela presença de sedimentos pobres em pólen

em alguns niveis (133.5 cm, I13.5 cm e 98 cm). Esses niveis estão intercalados por niveis ricos

em pólen indicando um declinio progressivo de Mauritia, Mimosa e niveis estáveis de ('uphea (5-

lO%). A fase fìnal de SA7 inicia-se em 90 cm, quando (uphea passa a dominar os espectros

polinicos com valores entre 25 e 45o/o. Outros elementos característicos do término de SA7 são.

(-¿Í.r:sia. 1/ex, Melastomataceae. Mtrtaceae, Mitttosa, Blrsoninru. A,lase final desta zona mostra

uma clara tendência à uma expansão da vegetação de caatinga e cerrado em detrimento da

vegetação de floresta (Fig. 67). Um aumento significativo do número de particulas carbonizadas e
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aumento acentuado de datações por TL coincidentes com o intervalo de tempo de SA7 são outras

caracteristicas dessa zona. Com exceção da categoria de elementos de florestas. as categorias de

vegetação estão bem representadas em SA7 o que confere a esta zona a maior paleodiversidade

de toda a história da turleira do Saquinho.

12.4. Interpretação e Discussão

A idade de 10990*80 anos AP na parte basal dos sedimentos orgânicos de turfa em contato com

areia eólica sugere que o atual sistema de drenagem só pôde ser instalado na paisagem depois do

término da fase glacial. que aparentemente poderia ter sido caracterizada localmente por um clima

mais lrio e seco que o atual. Contudo, a ausência de sedimentos orgânicos e a inexistência de

dados paleobotânicos com idade do ultimo máximo glacial não deve ser usada para quaisquer

afirmações sobre a vegetação das dunas durante o tempo e avanço das geleiras no hemisfério

norte e nas grandes elevações do hemisfërio sul.

Clima e vegetação nofìnal úo Pleistoceno

O amplo registro palinológico da Turfeira do Saquinho indica sete mudanças principais na

vegetação e no clima da região nos últimos I 1.000 anos. O final do Pleistoceno foi caracterizado

por condições climáticas inexistentes atualmente na região estudada. Um aumento expressivo da

umidade e temperaturas mais baixas especialmente nas serras adjacentes (Serra do Estreito)

permitiram a expansão de uma floresta tropical úmida com alta biodiversidade no período de

10990 a 10540 anos AP. Durante essa fase, alguns elementos de distribuição atual na Amazônia e

Floresta Atlântica chegaram à região do Saquinho, provavelmente através de uma rede mais

ampla de floresta de galerias, favorecida pela alta umidade no final do Pleistoceno, possibilitando

uma antiga conexão da área estudada com estes grandes dominios fitogeográfrcos. Afinidades

biogeográficas entre os dominios vegetais da Amazônia e da costa Atlântica sugerem que no

passado muitas espécies de florestas puderam migrar para essas regiões e cruzar outras formações

vegetais através de uma rede dendrítica de florestas de galeria (Oliveira-Filho & Ratter 1995).

Meave et at. (1991) sugerem que florestas de galeria poderiam ter mantido grande parte da

biodiversidade florestal da região tropical sul americana durante condições climáticas adversas do

Pleistoceno.
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O aumento de plantas de regiões mais altas e frias tais como Hedlo.smum, Rapanea e llex

no Saquinho no Pleistoceno final sugere temperaturas mais baixas. especialmente nas regiões mais

elevadas na região da serra do Estreito. Decréscimo de 5"C nas temperaturas médias durante o

Mârimo Glacial foram encontradas por Stute et al. 1995 através do estudo de paleoaqüiferos no

nordeste do Brasil. A alta umidade e decréscimo de temperatura. encontradas nesse periodo no

campo de dunas parecem estar associadas à intensificação da Frente Polar Atlântica observada no

Pleistoceno tardio do Brasil central (Ledru 1991, 1993; Oliveira 1992) e na Amazônia (Colinvaux

et al. 1996; Oliveira 1996).

Clima e vegetação do Holoceno

Elementos de florestas tropicais mantém-se bem representados nos perfis polinicos até o

médio Holoceno. Assim como na região dos campos de dunas. florestas de galeria expandiram-se

entre 7500 a 8810 anos AP no Lago do Pires (Lat. l7"S) no extremo norte da região sudeste

(Behling 1995). A paisagem da região do Saquinho mantém-se dominada por elementos tipicos de

florestas tropicais até 8910 anos. De 8910 a 6790 anos AP, um aumento progressivo da aridez

lavorece o aumento de elementos da caatinga e cerrado na paisagem. No Brasil central, condições

climáticas similares favorecem o desaparecimento de Mailritict tinifera em Cromínia (Ferraz-

Vicentini 1994; Salgado-Labouriau et al. 1996) e desertificação em Águas Emendadas entre 7000

e 7500 anos AP (Barberi-Ribeiro 1994; Salgado-Labouriau et ul. 1996)

O registro palinológico interrompido entre 6790 e a idade extrapolada de ca. 6236 anos

AP, provavelmente associado à um clima mais seco, pode ser correlacionado com o clima da

região do Lago do Pires onde houve um retorno de climas mais secos e aumento de fogos

narurais entre 7500 e 5530 anos AP (Behling 1995). De ca. 6236 a ca. 2904 anos AP. houveram

varias oscilações climáticas na região estudada. Uma alta concentração de Mauritia em ló3.5 cm

(ca.4886 anos AP) indica um retorno da umidade. À partir de 4240 anos AP, torna-se claro uma

tendência à expansão de elementos de caatinga e cerrado que persiste até o presente.
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12.5. Assimetria climática no médio Holoceno entre o sistema de dunas fixadas

do médio rio São Francisco e o sudeste do Brasil

De 11000 até ca. 5000 anos AP, a história da Turfeira do Saquinho encontra-se em

concordância climática com os registros paleoecológicos da região sudeste (De Oliveira 1992,

Ledru 1991,1992); Brasil central (Fenaz-Vicentini 1994; Barberi-Ribeiro 1994; Salgado-

Labouriau eÍ al. 1996). Contudo um padrão climático oposto ao registrado nessas regiões ocorre

depois de 4000 anos AP na região dos campos de dunas. Enquanto ocorre um aumento da aridez

com subsequente expansão dos elementos de cerrado e caatinga na paisagem da turfeira do

Saquinho de 4240 anos AP até o presente. um aumento da umidade prevalece na Lagoa da Serra

Negra (Lat. 18o55'S, Oliveira 1992), Lagoa Campestre (Lat.l9oS, Ledru 1991, 1993, 1996),

Lagoa dos Olhos (Lat.l9o35'S, Oliveira 1992). Essa oposição climática entre a região estudada e

outras áreas do Brasil parece estar fortemente correlacionada à possíveis fenômenos climáticos do

tipo El Niño que ocorreram no Holoceno da região Sudeste (Martin & Suguio 1992) e da

Amazônia (Absy et al. l99l; Colinvaux et al. 1996). Durante episódios climáticos do tipo El Niño

(ENSO:EI Niño Southern Oscillations) a Frente Polar Atlântica é bloqueada na latitude da região

Sudeste, causando assim um aumento da precipitação nessa região e diminuição da precipitação

nas regiões Norte e Nordeste (Sousky et al. 1984). O Holoceno tardio é caracterizado por muitas

mudanças paleoclimáticas atualmente interpretadas como conseqüência dos efeitos de fenômenos

do tipo El Niño. Por exemplo, várias oscilações do nivel de água do Lago Titicaca ocorreram

entre 4000-7000 anos AP. Eventos correlacionados a episódios de ENSO foram registrados em

Carajás Amazônia Oriental (Absy et ql. 1989). Dois eventos (1300 e 2300 anos AP) de ENSO

loram registrados no Vale do Rio Doce (Martin & Suguio, 1992\. Um total de 2l amostras de

areia eólica com datação entre 1000 e 4000 anos AP apoiam a hipótese que um maior

retrabalhamento de dunas ocorreu nesse período na região estudada. O aumento progressivo de

elementos de caatinga e cerrado corroboram com a hipótese de aumento de aridez na região nos

últimos 4000 anos, provavelmente associados a fenômenos climáticos do tipo El Niño

Mais investigações paeloclimáticas são necessárias para a confirmação da hipótese que a

assimetria climática observada no Holoceno médio entre a região do campo de dunas e a região

Sudeste do Brasil é correlacionada com fenômenos climáticos do tipo El Niño.
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12.6. Conclusões

As seguintes conclusões foram obtidas sobre a história do clima e da vegetação da região

estudada:

l. Sete fases distintas de mudanças na vegetação e no clima ocorreram nos últimos I 1000 anos

na re-r¡ião estudada.

2. A datação de 1099ùt80 anos AP para a parte basal da sequência sedimentar analisada sugere

que o atual sistema de drenagem só pode ser instalado na paisagem local depois do término da

fase glacial. Contudo, a ausência de perhs palinológicos mais velhos que 11000 anos não

permitem o reconhecimento da paleovegetação e o paleoclimas prevalecentes no último máximo

glacial. Supõem-se que o clima teria sido mais frio e mais seco, mas ainda não existem evidências

diretas para esta suposição para a região estudada

3. O início do Holoceno foi mais úmido que o atual, e permitiu a expansão de uma floresta úmida

de galeria dentro da planicie da turfeira do Saquinho. Alguns elementos arbóreos dessa floresta

possuem distribuição geográfica atual na Amazônia e na Floresta Atlântica.

4. Embora estivesse pouco representada na paisagem entre 11000 e 8910 anos AP, o resultados

palinológicos indicam que a vegetação de caatinga sempre existiu na região estudada. Sua

representação na paisagem aumentou progressivamente em duas fases. entre 8910 e 6790 anos

AP e entre ca. 6236 e 4240 anos AP.

5. Os padrões atuais de clima semi-árido e vegetação de caatinga ficaram estabelecidos na

paisagem apos 4240 anos AP.

6. Os resultados climáticos da Turfeira do

paleoclimáticos já identificados para as regiões

Pleistoceno até o médio Holoceno.

7. À partir de 5000 anos AP a história climática da região do Saquinho seguiu um padrão

climático oposto ao das regiões Sudeste e Central do Brasil. O grande número de datações por

TL de areias eólicas aparentemente está correlacionado com um aumento da aridez e aumento da

vegetação de caatinga e cerrado nos últimos 4000 anos. Possivelmente essa assimetria climática

está relacionada com os efeitos de fenômenos climáticos do tipo El Niño'

A figura 68 exibe a representação esquemática da evolução da vegetação na Vereda do Saquinho

durante o Holoceno.

Saquinho estão de acordo com os reglstros

Sudeste durante o período que inclui o final do
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11.000 anos AP

Blementos da
Caatinga/Cerrado

4.240 anos AP

Presente

Elementos
Amazônicos/Atlânticos

Floresta de Galeria

O arbustos lt¿ Hervas

Figura 68 - Representação esquemática da evoluçño da vegetação na Vereda do
Saquinho durante o Holoceno
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I3.PALEOMBIENTE

O mar ¿le areia interior do médio rio São Francisco representa importante evidência

geomorfológica e geológica de um longo periodo de acumulação de areia durante o

Quaternário. As dunas expostas na superficie são incipientemente intemperizadas.

apresentando-se com solos pouco profundos e quartzoarenosos. embora o padrão

morlológico de alteração pós-deposicional varie significativamente em resposta aos latores

hidrológicos, permitindo, juntamente com a variação do grau de preservação das dunas e

caracteristicas sedimentológicas, estabelecer a distinção de dominios geomorlológicos.

Pela falta de registro da seqüência estratigrafica completa do mar de areia, as evidências

disponiveis são insuficientes para reconstituir a idade, extensão e causas dos episódios

paleogeográficos e paleoclimáticos que atuaram na área. Um forte indicio de que o inicio da

sedimentação eólica tenha sido mais antiga que a maior idade obtida até o presente é sugerido

principalmente pelas sondagens elétricas verticais que mostrar¿rm espessuras de areias que chegam

até pelo menos l50m de profundidade. Também é de grande importância o fato de que é raro ou

inexistente a exposição do embasamento no mar de areia, exceto nos seus limites, constituindo a

área uma imensa bacia de sedimentação, sugerindo a possível existência de controle

morfoestrutural na acumulação e preservação das areias.

Durante o final do Pleistoceno, o rio São Francisco possivelmente apresentava rede

de drenagem amplamente entrelaçada com volume de água inferior ao atual. As areias das

barras e ilhas, nos periodos de seca, deveriam ficar mais expostas a atividade eólica,

favorecendo o desenvolvimento de dunas. No início do Holoceno, por causa do aumento da

umidade, provavelmente algumas drenagens devem ter se instalado no mar de areia, inclusive

o rio lcatu. Também o rio São Francisco deve ter aumentado seu volume de água e talvez

modificado seu padrão de drenagem. A partir do Holoceno médio as condições climáticas

novamente tenderia a imprimir modificações na area, a diminuição da umidade e o clima

quente e seco tenderiam a favorecer a atividade eólica e expansão da vegetação de caatinga

nas dunas. Quando a vegetação começa a se fixar nas dunas impõe certa dificuldade a

migração das areias, reduzindo a efetividade dos ventos e lavorecendo a fixação delas em

algumas regiões. Os rios novamente tendem a diminuir o volume de água assumindo

caracteristicas de temporários. favorecendo o aporte de areias para a atividade eólica. O São
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Francisco deve ter também diminuído seu volume de água, voltado a formar ilhas como por

exemplo. a llha do Gado Bravo. no sul da área.

As idades disponíveis de termoluminescência sugerem que a atividade eólica ocorreu

pelo menos, desde 28.000 até 900 anos, tendo havido certa diminuição da atividade entre 10.500

e 9.000 anos. Possivelmente, importante atividade eólica esteve associada ao último máximo

glacial. quando as areias desprovidas de vegetação mais densa. devido a clima mais seco

generalizado, foram retrabalhadas continuamente. embora na área já existissem condições

localizadas para a fixação parcial de dunas como é sugerido por algumas idades TL.

Autores como Van der Hammen et al. (1992) reconhecem no último estádio glacial

(Wt¡rm/Wisconsiniano) o Glacial inferior (90.000 a 75.000 anos AP), o Pleniglacial (75.000 a

13.000 anos AP) e o Glacial Tardio ou Tardiglacial (13.000 a 10.000 ano AP). Por outro lado.

esses autores subdividiram o Pleniglacial em inferior (75 000 a 65.000 anos AP), médio (65.000 a

28.000 anos AP) e superior (28.000 a 13.000 anos AP), cada fase caracterizada por mudanças

climáticas. As idades mais antigas encontradas para a atividade eólica na área estariam inseridas

no Pleniglacial superior e no Tardiglacial, sendo o registro do Tardiglacial mais representativo.

No inicio do Holoceno, em cerca de I 1.000 anos AP, o registro geológico, sugere que

ocorreu uma mudança brusca de sedimentação na região do Saquinho (de eólica para fluvial).

Esta mudança pode ter sido apenas local ou pode ter significado regional, podendo ser

interpretada como reflexo de modificação aparentemente brusca do clima que pode ter passado de

seco (sem registro palinológico) para úmido e frio (com registro palinológico). Com a melhoria

climática a atividade eólica cessou ou torna-se mais localizada. Possíveis causas da diminuição da

atividade eólica seriam à expansão da vegetação, levando à redução no suprimento de areia livre.

ou por influência de diminuição da intensidade de ventos. Ambos casos favoreceria o

desenvolvimento de solo nas dunas tendendo a estabilização.

Em torno de 8.900 anos, iniciou-se novamente significante retrabalhamento de areias,

evidenciado pelas idades obtidas pela TL e algumas dunas que já deviam está mais ou menos

fixadas foram novamente reativadas, outras começaram a se formar preferencialmente na parte

norte do mar de areia e na faixa ao longo do rio São Francisco. onde parece existir maior

suprimento de areia desprovido de vegetação, maior índice de aridez. ou talvez também por

influencia dos ventos mais intensos nessa área. A partir de então. novamente a atividade eólica

torna-se importante e as altas porcentagens das idades TL obtidas sugerem um aumento gradativo
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ao longo do Holoceno até 2.000 anos, quando volta a apresentar nova diminuição percentual até

900 anos.

Não obstante entre 9.000 e 900 anos ter ocorrido significante atividade eólica com

tbrmação de dunas, parece também ter havido a fixação de algumas formas, prevalecendo também

na área, condições climáticas para que sincronicamente ocorresse o desenvolvimento de

vegetação, fato claramente evidenciado não só pelo registro palinológico preservado e continuo

até os dias atuais, como pela morfologia dominante das dunas, que são variedades de formas

parabólicas compostas que, embora ocorram em desertos interiores como, por exemplo, no

deserto de Thar na Índia (Verstappen, l9ó9), não são típicas desses ambientes. Levando-se em

conta a idade minima deste mar de areia e sua grande extensão, pode-se imaginar que

possivelmente outras formas dunares possam ter existido antes do Holoceno-

A diversidade de formas parabólicas compostas ocorreram aparentemente devido a

variabilidade direcional dos paleoventos em escala regional, os quais foram aproximadamente

unidirecionais porém com duas modas mais marcantes (NW e W) apresentando dispersão

relativamente alta (53"). A grande extensão das formas eólicas, se comparadas com estudos em

outros mqres tle areias (por exemplo Lancaster, 1988 e Pye, 1993), evidenciam, por sua vez, taxa

anual de transporte de areia relativamente baixa e uma história evolutiva complexa, envolvendo

fases de atividade eólica" estabilização e reativação parcial.

No nivel atual de conhecimentos sobre a are4 é dificil entender em detalhes os

paleoventos ou as diferentes gerações de dunas e assim, os domínios geomorlológicos devem ser

formados por mais de uma geração de dunas porém, algumas considerações são factíveis:

Do Pleistoceno tardio ao presente houve talvez, pelo menos três épocas importantes de

geração de dunas, isto é entre 28.000 e 10.500 anos, quando as principais formas foram as

parabólicas compostas aninhadas com tendência a formas fechadas em "V' e formas parabólicas

simples alongadas, de direção geral dos ventos de SE para NW, refletindo regime de ventos

unimodais com pequena dispersão.

Entre 9.000 e 4.000 anos, dunas parabólicas compostas aninhadas, escalonadas.

superpostas e digitadas com formas predominantemente fechadas em forma de "LJ" foram as mais

comuns, tendo sido a direção geral dos ventos E-W e SE-NW, nesta fase. o regime de ventos

também era unimodal porém com maior dispersão, favorecendo a ocorrência das variedades das

formas parabólicas.
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ANEXO I

MAPA GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO DO SISTEMA DE DUNAS

FIXADAS Do MÉDIO RIo sno pnaNCISCo, BAHIA

(OLHAR NA ULTIMA CAPA)



ANEXO 2

sÍNrnsn Dos RESULTADos nas aNÁLrsES GRANULoTvTÉrnrcAS Dos
oorvr ÍNlos cpoMonno lócrcos



ANEXO 2 SINTESE DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES GRANULOMETRICAS DO
DOMiNIO GEOMORFOLÓGICO 2

Amostra ot

Grânulos
7o Areia 7o Silte +

Argila
% Argila Classes

Texturais
Classificaçitro
de Shepard

fl95{)
B-l 0.0 93.1 1 6.89 t.32 5 A¡eia
B-2 00 91.67 tÌ.33 2.83 5 A¡eia
B-3 0.0 89.35 t 0.6-5 1.67 () Arcia
B{ 0.0 89. l5 10.86 2.85 8 Areia
B-5 0.0 85.87 l.t. t{ 3.8+ 9 Areia
B-6 00 75.83 21.t7 +.6.1 t) Areia
B-7 0.0 88.97 il0{ 3 .t8 6 Areia
B-8 0.52 62.41 37.0-i 18.37 9 Areia Siltica
B-9 0.0 97.41 2.56 0.0 .t Areia

TL-B.I 00 98.82 l. 18 0.0 + A¡eia
B- 0.0 97.71 229 00 .t Areia
B- 2 0.0 98.58 1..t2 0.0 Areia
B. -t 0.0 95.78 +.22 0.0 + A¡eia
B. + 00 99.02 0.91ì 00 I Areia
B- ) 0.0 98.tì0 1.20 00 l Areia
B- (> 0.0 98.78 t.22 0.0 -t Areia
B. 7 0.0 90.81¡ 9.1+ l.:ì2 Areia
B- 8 0.0 97.t5 285 00 ) Areia
B- 9 0.t) 91t.92 I08 o.o I Arcia
B-27 0.0 99.30 0.70 0.0 -) A¡eia

TL.B-5 0.0 98.87 l.13 0.0 "t A¡eia
B-23 0.0 99.59 0-il 0.0 .t Areia
B-2-t 0.0 99.56 0.++ 0.0 + Areia
B-25 00 98.6rì 1.32 0.0 + A¡eia
B-26 ()0 99.3_5 0.65 0.0 -) A¡eia
B-27 o.(l 99.57 0.-t3 0.0 3 Areia
B-:ì8 00 95.78 1.22 ().0 ) A¡cia
B-:ì9 00 98.22 t78 0.0 + Areia
BJO o() 98 _59 t-il 00 .t Areia
B-+ I 0.0 98.82 t. l8 ()o Areia
B-t2 00 99.+9 0.5I oo .t Areie
B{:ì () 98.78 t22 0.0 -t Areia
B{.t 00 92 0:ì 797 5.0 t ) Areia
B-t6 {) 9l (r9 lr.i l ì.82 (¡ Areia
B-l7 0 97.69 230 090 + Areia
BJII ()o 97 90 2.l0 o0 ) A¡eia
B-+9 ().0 98 0:ì 1.97 0.0 + Arcia
B-50 0 911.67 I .3:ì oo + A¡eia
B-,51 {)o 99 07 o93 o.() Areia
B-52 o0 99 t7 o 8:ì ()0 Areia
B-_i.ì 00 99 69 0.:ì I oo Areia
B-5-t 0.o 99.6.1 0 .-) I oo I Arcia
B-55 (¡0 9n.3+ I .t'rti ()0 Arcla
B-57 00 9{ 6l -5.39 0.0 ) A¡eia
B--5tì oo )t l-5 tt 11,5 oo -j Arcia



ANCxo 2 SINTESE DOS RESULTADOS DAS ANALISES GRANULOMETRICAS
DOMiNIO GEOMORFOLÓGICO 2 (Conrinuação)

Amostra ot

Grânulos
7" Areia 7o Silte +

Argila
% Argila Classes

Terturais
Classificaçäo
de Shepard

û95,1)
8-60 0.0 71.08 29.93 12.60 8 A¡eia Siltica
84r 0.0 5{.55 +5.+5 t9 16 I Areia Siltica
B.42 0.0 67.53 32.+7 13.9"t 8 Areia Siltica

-) 0.0 93.60 6.{0 +..t5 6 A¡eia
-t 0.0 9 t.55 8.{s 5.21 6 Areia
) 0.36 fì3.81 15.83 632 9 A¡eia
6 0.27 87 28 12..15 5.77 7 A¡eia
7 010 85.53 l{.37 2. l3 l0 A¡eia
8 043 83.37 16.20 1.62 l0 A¡eia
0 0.07 92.17 7.76 2.61 7 Areia

0.2.t 85.5+ l +.21 5.56 8 Areia
2 0.09 89.51 10.40 3.93 I A¡eia
-) 028 87.18 12.55 2.79 6 A¡eia
-t 0.27 9 t.35 8.31r 306 (¡ Areia
) r).0 9l {9 8 5l i.02 7 Areia
(t 0.07 93 35 6.58 +.25 5 Areia
7 00 95.-s0 -t.5 I 2.28 Areia
8 0.0 8l l9 10.82 -5.+2 7 Areia
\) 0.0 93.51 (i .t9 1.27 _5 Areia

2tJ 0.0 93.3+ 665 i 19 (r .A¡eia
2l 0.05 91.{5 8.51 .). JJ 7 A¡eia
22 0.20 9 r..t I 8.38 \.72 6 Areia
21 068 87.5+ il78 -1.35 8 Areia
25 0.82 1ì6.01 13. l7 6.85 8 A¡eia
26 0.0 7l (¡7 28.33 t.67 7 A¡eia Siltica
27 053 rJ5.95 13.53 1.73 l0 A¡eia
28 0 +l 88.92 l0 67 117 7 Areia
29 () +0 87.20 12.-t0 5. t5 7 Areia
68 r)0 99.20 080 00 { A¡cia
70 00 99 25 {).7-i ().0 + Areia
72 () .20 93. tì9 5 9t 196 (, Areia

MEDIA ARITMETICA E DESVIO PADRÀO DOS PARÀMETROS ESTATÍSTICOS DE FOLK&
WARD ( I9.57) DOMÍNIO GEOMORFOLÓGICO 2

Distnbuicão Tolal Distribuicâo areia
Diâmctro nlédio Valor nrédio

Dcsvio Padrâo
2.-t-i

0.{9
2.2+
0. l5

Dcsr io Padrâo Valor médio
Dcs'io Padrâo

1.02

r).55
0.(¡.1

{). I -t

Assimctria Valor midio
Dcsvio Padr¡ìo

0. t9
() lf¡

-{).0+
007

Curtosc \¡alor nrcdio
Dcsvio Padr¿ìo

1.5-t

0 5tt

|.07
0.I0



Anexo 2
A¡¡ÁLIsE DE FREeiJÊNcrA DoMÍNro cnoMoRror,ócrco 2

Distribuicão Total Distribuicão areia
Diåmetrro médio Grânulos 0.0

A¡eia muito sïrssa 0.0 0.0
Areia rrossa 0.0 0.0
Areia média 2.63 3.95
A¡eia fina 89.47 !)6.05

Areia muito fina 3.95 0.0
Silæ e¡o6so 3.95

Silte médio 0.0
Silte ñno 0.0

Silte muitoñno 0.0
Arcila 0.0

Selecão Muito bem selecionado 0.0 0.0
Bem selecionado l3^16 22.37

Mode¡adamente selecionado {2.1 1 77.63
Pobremente selecionado 39.+7 0.0

Muito oobremente selæiona& 5.26 0.0
Estremamente mal selecionado 0.0 0.0

Assimetria Assimetria muito nesatira 0.0 0.0
Assimetria nesativa 0.0 27.63

Anmximadamente simétrica 39.47 69.74
Assimetria positira 38.16 2.63

Assimeuia muito oositira 22.37 0.0

Curtose Muito olaticúrtica 0.0 0.0

Platicúrtica 2.63 5.26

Mesocúrtica 19.7{ 59.21

I-entocúrlica 39..t7 35.53

Muito leotocúrtica 36.8{ 0.0

Estremamente leptocúrtica t.32 0.0

l



ANEXO 2 - SÍNTESE DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES GRANULON,IETPJCAS
DOMÍNIO GEOMORFOLÓGICO 3

Amostra Vo

Areia
% Silte +

Argila
Vo

Argila
Classes

Textur¡is
Classificaçäo
de Shepard

r195r)

s-l 96.37 3.63 0.0 .t A¡eia

B-13 990 1.0 0.0 ., A¡eia

t-2 99.88 0. l2 0.0 -) A¡eia

I-3 99.06 0.94 0.0 -t A¡eia

IJ 99.{0 0.60 0.0 + A¡eia

B-ó3 98.63 1.37 0.0 ) A¡eia

B{{ 99.73 0.27 0.0 J A¡eia

8-65 99 6l 0.39 00 + A¡eia

s-r 9.39 0.61 0.0 3 A¡eia

TL-S-7 98.85 l. l5 0.0 Areia

TL-S-8 98.77 t.23 00 Areia

s-l 99.64 0.36 0.0 3 Areia

TL.S-IO 99 l2 0.88 0.0 3 A¡ela

S{, 98.77 t23 0.0 ) Areia

TL-S-I2 99.63 0.37 0.0 + Areia

TL-S-I3 98.72 1.28 o() + A¡eia

TL-S-l-t 99.7+ 026 0.0 .) Areia

120 99.117 0. l3 0.0 { Areia

t2l 99.83 0. l7 00 ) Arcia

TL-S-5 99.72 0.28 0.0 + A¡eia

23 99.62 0.38 0.0 .t Areia

21 98.90 l.l0 0.0 -t Areia

27 98.(rl t.39 0.0 5 Areia

28 99 +9 5l 0.0 -) A¡eia

29 99.8.1 0 l6 0.0 1 Areia

t30 99.-t9 5t 0.0 Areia

32 t)9 79 2l ()0 ) Areia

-t -') 99.90 l0 0.0 .) Areia

TL-S.I 99 87 0. l3 0.0 Areia

135 97 61 2.3fi 00 -5 Areia

l:ì6 99:ì3 0.67 oo + Arcia

P-li7 99.10 0.90 f ) () Arcra

l-t0 99.72 028 o.() A¡eia

l+t 99 96 0.0+ ()0 ) ,Arcia

TL.S-I 99 90 o l0 oo Arera

TL.S.2 99.+3 0.-57 00 Areia

TL.S-] 9ll 02 l.9ri 0 .Arcla

t-5 99 .t9 0.5I 0 + .Arcia

t-7 8 I.ltO t8 20 7.1I tt .\reia

l-9 97.:ì5 2.65 {}.0 + Arela

l-10 97 <)8 2.02 o0 Areia

f -l I 91t 7i t.27 oo Arcia

I -{itt 99.25 0.75 0.0 1 Arela

t{) 99 21 0.76 {)0 -t Areia

B-70 99 5(r 0 +-l 00 Arcia



Anexo 2
VMOIN ARTTN,ÍETICA E DESVIO PADRÃO DOS PARÂMETROS ESTATiSTICoS DE FoLK&

WARD (te57) DOMÍNTO GEOMORFOLÓGrCO 3

ANÁLrsE DE FREeûÊNCrA - DoMÍNro cnoMoRroI,ócrco 3

Distribuicão Total Distribuicâo areia
Diân¡etro médio Valor mtflio

Des,io Padrão
2.16
0.2t

2. l{
0. l8

Dcs'io Padrâo Valor médio
Desvio Padrão

0.5+
0.21

0.51
0.10

Assimetria Valor médio
Desl'io Pad¡ão

0.0+
0.09

0.01
0.07

Curtose Valor médio
Dewio Padrão

l.13
0.13

1.09

0. t0

Distribuicão Total Distribuicâo arcia
Diâmetro málio Grânulos 0.0

A¡eia muito grossa 0.0 0.0
Areia qrossa o o 0.0
A¡eia média lfl.00 20.00
A¡eia fina 82.00 80.00

Arcia muito hna 0.0 00
Silte s.rosso 0.0
Silte médio 0.0
Silte lìno 0.0

Silte muito fino 0.0
Areila 00

Selecâo Muito bem selecionado 6.00 6.00
Bem selecionado 3+.00 .t2.00

Modcradamcntc sclccionado 58 (X) -52 00
Pobremente selecionado 200 0.0

Muito pobrenrente selecionado 0 () 0 0

Extrc¡namcnte ural sclecionado () 0 00
Assi¡uctria Assimetria nruito nceativa o o 0.0

Assinletria ncqativa -t.00 6 (X)

Aprosi nudamentc si nlétric¡ì n+.00 90.00
Assimetria positiva t0.00 -t.00

Assimctria lrruito oositir a 2.00 0.()

Curtose Muito platicúrtica 0.0 0.0

Platicúrtica ().0 200
Mesocúrtica 5-l (x) -58.(X)

Leptocúrtica +.1 00 +0 00
Muito lcptocúrtica 2.00 () ()

E\trcntantentc lcotocti rtica () () {) t)



ANEXO 2 - SINTESE DOS RESULTADOS DAS ANALISES GRANULOMETRICAS -

DOMÍNIO GEOMORFOLÓGICO {

Amostra /o
Areia

7o Silte +
Arpila

oh

Arsila
Classes

Texturais
Classificação de
Shenard (195.1)

B{6 99."t I 0.59 0.0 -t Areia
B47 98.70 1.30 0.0 5 Areia
B{r8 99 62 038 0.0 + A¡eia

B{9 99.60 0.40 0.0 + Areia
-t2 99.0 1.00 0.0 + Areia
-13 98.71 t.29 0.0 + A¡eia
-t4 99.0.1 0.96 0.0 + A¡eia
-15 98.79 t.2l 0.0 ) Areia
l6 98.77 |.23 0.0 ) A¡eia

-17 98.90 t. l0 0.0 + Areia
-18 99.30 070 00 + A¡eia
-22 99.31 0.69 0.0 .) Areia

-23 98.{5 r.55 0.0 -t Areia
-21 98.29 t7l 0.0 ) Areia
-25 98 97 1.03 0 { Areia

-26 98.60 l.-t0 0.0 .t Areia
-27 98.-5+ l.{6 0 -t Areia

17 99 0-t 096 ()0 I Arcia
{fr 99.25 0.7_5 0.0 .) Arcia
{9 99.+6 0.5.t 0 .) Areia

-50 99.70 0.30 .0 ) A¡eia
-51 99.33 0.67 0 { Areia
-52 99 50 050 0 -) Areia

-53 99 (¡5 035 0 -) Areia

-)) 99 9',ì 007 0.0 .1 Areia
-56 99.t+ 0.56 00 .) A¡eia

-57 98 90 t. t0 o0 + Areia

--58 98 tt9 lll {)0 l Areia

-59 98 8t l.l9 {)0 .t Areia

{)0 98..17 l.-i3 0.0 J A¡era

t{)l 99 79 0 2t 0.0 -) Arcia
42 99 6l oi9 () () -t Arcia
{r3 99.79 0 2l ()o + Areia

{r+ 99.7_5 0 2-5 0 + Areia

{,-j 99 6'ì o-ì7 0.0 J Arcia
1>6 99.25 075 00 -l A¡cia
47 99.17 o53 0 + A¡el¡t

B-2IJ 99 l9 0ltl 00 ) A¡cia
B-29 99.52 () -18 ()0 ) Areia

TL-B-7 99.57 ( ).-13 () () Arela

TL.B-II 99.32 0.68 oo I Arela

B-'ì2 99-ìl {} 69 0 Arcla
B-3:ì 9ft 9(r I.0-t 0 -t Arcia
B-3{ 9tr 55 I -t5 () l Areia

B-35 9tt 9tì I 02 0 Arcia



Anexo 2 SINTESE DOS RESULTADOS DAS ANALISES
GRANULOMETRICAS DOMÍNIO GEOMORFOLÓGICO { (Continuaçâo)

Amostra /o
Arcia

7o Silte +
Arpila

/o

Arpila
Classes

Tcxturais
Classificaçäo de
Shenard (1954)

TL-P.I+ 990 1.0 0.0 3 Areia
P-2 98.9s 1.05 0.0 J Areia
P-3 99 13 0.87 0.0 3 A¡eia

TL.P.I7 98.61 1.39 0.0 + Areia
P-5 99.37 0.63 0.0 J A¡eia
P{ 99.20 0.80 0.0 .) Areia
P-7 99.69 0.31 0.0 J A¡eia

30 99. l5 0.85 0.25 + Areia
33 98 {8 t52 0.0 ) Areia

3.t 99.77 0.23 0.0 + Areia

35 99.76 0.2+ 0.0 + Areia

-tt 99.76 02{ 0.0 t Areia
38 99 19 081 0.36 + Areia

TL.P.I 99.60 0.32 012 ) Areia
+0 99.80 020 0o l Areia

{l ()9 75 025 0.0 l Areia
t2 99.89 0.l l r).0 + Areia
{5 99.83 0.17 0.() ,) Areia
-16 99..t5 0.55 0.0 + Arcia
t7 99.95 0.0_5 00 2 Arcia

+lt 99.88 012 00 .) A¡eia

+9 99 68 0.32 00 .) Areia

TL-P-I 99 37 0.63 0.0 + Areia

5+ 99.83 017 0.0 -t A¡eia

TL.P.5 99.9-t 0.06 00 -t Areia

56 99.5 t 0.{9 00 -t Areia

58 9-1.59 5+0 2.+5 -t A¡eia
59 99.71 0 2\) 0.0 + Areia
(f) 99.70 0.30 ().0 + Arcia

TL.P.2 99 71 0.26 o -) Areia

7\ 99.-52 o +tt () + Areia

7t 99.62 0.:ì8 o0 -t Arcia

7(t 99.89 0.1 I 0 1 Areia

77 99 85 05 0 l Arcia

79 99.tt9 ( ll ()0 ) Arcia

TL.P-9 99.+6 5+ 0 Areia

fi7 9fr 9:j 07 o Arcia

TL-P-l{) 99.(tJ 36 0 lì Arcia

TL-P-II 99.3(r () 6-l ().0 .) -) Areia

TL.P.I2 99.52 -ttr 0 A¡eia

9-t 99.7(t 21 0 Arela

95 99.2n 72 0 Arcia

96 99 ì() 70 o Arcit
97 9() 7l 29 o -) Arcra

l0I 99 +i 57 0 Areia

I02 99. i-t 66 o Arcia



Anexo 2 SINTESE DOS RESULTADOS DAS ANALISES
GRANULOMETRICAS DOMÍNIO GEOMORFOLÓGICO { (Conrinuaçâo)

Amostra o/o

Areia
7o Silte +

Arpila

o/o

Ar.l¡iln
Classes

Terturais
Classificaçäo de
Shenard (195{l

I03 99.-10 060 0.0 3 A¡eia
l0{ 99.5-l 0..16 0.0 -t A¡eia

t05 99.3 t 0.69 0.0 3 A¡eia

TL-P-I9 99.50 0.50 0.0 J A¡cia
107 99.26 0.7{ 0.0 3 A¡eia
109 99.0.t 0.96 0.0 J Areia

ll0 97.93 2.07 0.0 { Areia

9l 99.30 0.25 0.0 .t Areia

92 99.59 070 0.0 t Areia

93 99.36 0.4t 0.0 3 Areia

98 99. t8 0.6t 0.0 ) Areia

100 98.28 0.82 0.0 -) Areia

I ll 98.75 1.72 0.0 .t Areia

l12 97.81 1.25 0.0 -t A¡eia

I 13 99.0I 2.t9 0.0 -t Arcia

l15 99 0-l 099 0.0 ) A¡eia

TL-P-23 99.20 0.96 0 + Arcia

il7 9tl .l(r 080 ()0 -) Arcia

l19 99.51 t.5-t )o + Areia

TL-l-2t-l _i 99 -5t 0.+9 )o J Arci¿

TL-SAQ-
-ì.39nr

99.90 0. l0 0.0 .) Arcia

PMOIA ARITMÉTICA E DESVIO PADRÃO DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DE FOLK &
WARD (I957) - DOMÍNIO GEOMORFOLÓGICO 1

Distnbuicào Total Distribuição arcia

Diâmetro nrédio Valor nlódio
Dcsvio Padrão

2.il
0.20

l. l0
t) 20

Des'io Padrâo Valor nrédio
Desvio Padrão

o _52

0.07
0.50
006

Assinlctria Valor nridio
Desvio Pad¡ão

0 ()-5

008

( ).{)l
0.()8

Curtosc Valor médio
Dcsr io Padrão

1.07
0 t2

l0+
o ll



Distribuicão Total Distribuicilo areia
Diâmetro médio Grânulos 0.0

Areia muito grcssa 0.0 0.0
Areia srossa 0.0 0.0
Areia média 28.83 28.83

Areia fina 7t.t7 71.t7
Areia muito fina 0.0 0.0

Silte srosso 0.0

Silte médio 0.0

Silte fino 0.0

Silte muito fino 0.0

A¡eila 0.0

Selecilo Muito bem selecionado 1.80 1.80

Bem selecionado +0.5+ +5.95

Moderadamente selecionado 57.66 52.25

Pobremente selecionado 0.0 0.0

Muito nobremente selecionado 0.0 0.0

Ext¡emamente mal selecionado 0.0 0.0

Assimetria Assimetria muito neeativa 0.0 0.0

Assimetria nesativa 0.90 0.90

Aoroximadamente simétrica 81.98 82.88

Assimetria msitira 15.32 l{.{l
Assimetria muito positiva 1.80 1.80

Curtose Muito platicúrtica 0.0 0.0

Platicúrtica 8.1I 9.01

Mesocúrtica 57.66 6+.86

l,eptocúrtica 3+.23 26.13

Muito leptocúrtica 0.0 0.0

E:itfemanrcnte leptocúrtica 0.0 0.0

ANÁLrsE DE FREeûÊNcrA - DoMÍxro cnoMoRFor,ócrco I

)



ANEXO 2 - SÍNTESE DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES GRANULOMETRICAS DO
DOMÍNIO GEOMORFOLÓGICO 5

Amostra 7o Arei¡ 7o Silte +
Argila

7" Argila Classes
Texturais

Classificação
de Shepard

(l95{)
-19 99.68 032 00 3 Areia
-20 99.03 0.97 0.0 -t Areia
-21 99.08 0.92 0.0 { A¡eia
-28 98.76 1.24 0.0 -t Areia
-29 97.52 2.+8 00 -t A¡eia
-30 97.53 2.+7 oo -t Areia

TL-I-8 98.66 1.3{ 0.0 { A¡eia
-33 98.3+ t66 0.0 + Areia

-3.t 99.3 t 0.69 0.0 J Areia
-35 99.+.t 056 0.0 3 A¡eia
-36 99.73 0.27 0.0 t Areia

-37 99.56 0.{{ 00 3 Areia

{l 96.6-t 3.36 1.0 -) A¡eia

-31 7t.27 28.73 I 1.35 ,3 Areia siltica
-38 97 68 2.32 0.0 { A¡eia
-39 98.5 t t..t9 0.0 + Areia
{0 97 97 2.03 0.0 -t Areia

12 99 75 0.25 0.0 ') Areia

TL-t-l.l 99 til I 19 00 -t Areia

I{+ 99.77 0.23 0.0 A¡cia
IJ5 99 {+ 0.56 0.0 .t Areia

I{f) 99.75 0.25 0.0 -) Arcia

uÉoIn ARITMÉTICA E DESVIO PADRÃO DoS PARAMETROS ESTATÍSTICOS DE FOLK&
WARD ( 1957) DOMiNIO GEOMORFOLOGICO 5

Distribuicào Total Distribuicào arcia

Diâmctro nrédio Valor médio
Dcsvio Padr¿ìo

2.39
0i6

2.30
012

Dcsvio Pad¡:io Valor médio
Deslio Padrão

0.-59

0 -tI
0..t7
0.()-t

Assinrctri¡ Valor nlédio
Dcsvio Pad¡ão

0.09
016

0.02
0.0ó

Cunosc Valor médio
Dcs'io Padrão

l.l-5
0.1 I

l.ll
0.0tt



ANCXO 2 ANALISE DE FREQÛËNCIA DOMÍTVIO CNONTORFOLÓGICO 5

DistnbuiÇão Total Distribuição areia
Diâmetro melio Grânulos 0

Areia muito pross:r o 00
Areia e¡osså 0 0.0
A¡eia média 0 0.0
Areia fina 9t 7t t00 0

Areia muito fina 5.26 0.0
Silte e¡osso 0.0

Silte médio 00
Silte fino 0o

Siltc muito fino 0.0
A¡sila ().0

Seleção Muito bem selecionado 0 0 0.0
Bcm sclccionado l¡.ì. I (> 63. l6

Moderadamente sclecionado 3 l.5ft i6 8{
Pobrementc selccionado o() 00

Muito pobrcmcnte sclcctonado 526 0.0
Estrcmalnente rnal selecionado () () 0.0

Assi¡netria Assinletria nruito ncgativa 0.0 0.0
Assimetria nes,ativa 5.26 5.26

Aprosimadamente simétrica 68.-t2 89..t7
Assimclria nositiva 21 05 5.2(t

Assimetria ntuito positiva 5.26 0 0

Curtose Muito platicúrtica () 0 0.0
Platicúrtica () 0 0.0
Mesr¡cúrtica -12.1 I -5 7. tì9
L€ptocúrtica 57.89 +2 ll

Muito lcptocúrtica () 0 ()0
E\lrcrììanìctìtc lcDlocrtrtrca 0 0 oo



AltExo 3

FREeûÊNCTAS pERcENTUArs, Íxorcns DE zrR E cr.asslrrc¡,ÇÃo nn

MATURTDADE MrNnnnlócrcA Dos MTNERATS pEsADos

TRANSpARENTES xÃo urcÁcros, NAs DUAS rnaÇÕns ANALTSADAS



ANEXO 3

Frequências percentuais, indices de ZTR, e classificação de maturidade mineralógica dos
minerais pesados nas duas frações analisadas

Am-Fr Dom. Zirt Tur. Rutilo Cian. Est Eníd. Anfib ZTR Classif
I3 G 2 l9 5l 6 -) 2l 76 MAT

F 5l t9 8 2l 78 MAT
22 G ) il 67 l .t t2 2 J 79 MAT

F 39 2<) 8 l3 6 -t 76 MAT
J8 G + 28 29 l.t 29 57 SUBM

F 50 l5 t2 23 65 MAT
52 G + t8 33 l0 39 5l SUBM

F 28 29 + l5 24 6l MAT
66 (; .t 20 29 l{ 37 +9 SUBM

F 29 25 2 -t -t0 56 SUBM
70 (ì 2 27 3l ll 3l 58 SUBM

F 5l l6 (¡ 8 l9 73 MAT
TLP.IO G -t l3 JJ -) t7 3+ {9 SUBM

F 17 2:ì l0 l7 73 MAT
92 (; .l l3 25 .ì 8 5l +l STJBM

F -5+ l9 6 7 t.t 79 MAT
9J (ì -t lt 36 6 -l(r -t8 SUBM

F +9 2t 2 -l 23 72 MAT
99 (; -t 27 37 2 7 27 83 MAT

F +l 20 2 30 l¡ll MAT
t05 G { 9 28 l0 53 37 TMAT

F :i5 l9 I 9 29 62 MAT
119 G + l8 20 l5 +6 39 IMAT

F 5{ t7 :) 7 t7 76 MAT
T7' (; l il 2 t6 .t5 ) 17 SUBM

F {o t9 + 3l I f¡{ MAT
127 (ì .) lt i2 2 { _jl "t5 SUBM

F -t'Ì I8 9 l0 l6 + 70 MAT
IJO G l t2 29 (t (¡ 39 ) (¡ 17 SUBM

F ):) l6 6 l0 2 (t 77 MAT
B.I G ) t6 l5 "l l2 ì0 2 5',ì SUBM

F 38 27 + 25 ) I (t() MAT
TLB-s G ) 20 I8 I l0 22 9 59 SUBM

F 59 l9 + (¡ l0 t rì2 iVIAT

TLB-7 G + 22 29 il 3+ -5-t SUBM

F (rtl t2 (¡ tì tt:ì MAT
TLB-8 G + 1t) ill I 2 8 ) 88 ÌVIAT

F 82 I -t 5 90 SUPM

B{7 G 2 2(.) 2-5 lo t2 2-l 5-t SUBM

F -il 2n + It 7 lo ) 73 MAT
B-5I G

.,
17 Itr 7 1 t2 ) 72 MAT

F 71 (l + l0 5 I 8-t MAT
B{{ G itl ì0 -t 9 t2 6 72 MAT

F 6l t9 I I li ) 8i MAT



Am-f,'r Dom. Zirt Tur. Rutilo Cian. Est Epítl. Anfib ZTR Classif

B{5 G J 58 2t I t3 + 2 80 MAT

F 68 l+ ) .) 8 2 87 MAT

8-68 G + +3 27 t 7 il 6 3 73 MAT
F 73 l{ 2 I { I ) 90 SIjPM

TLP.T? G -t 20 25 I ,t{ +8 SUBM

F +9 l0 -t 6 3l 63 MAT

P-7 G .t 21 3l -t 8 3l 2 59 SUBM

F' 63 20 -) 2 l2 86 MAT

SAO- G { 39 20 -) 20 l8 62 MAT

F 80 (, .t 9 87 MAT

TLS-3 G .t 23 42 3 -t 23 -) 3 68 MAT

F' 68 t2 (t 6 8 86 MAT

TLS-IO G -t 3"t 32 (t 7 l5 6 72 MAT

F .t4 26 9 9 ll I 79 MAT

S-7 G -) )) .t0 (¡ 2 27 J 68 MAT

F 52 2t 8 2 l-t 2 8l MAT

TLS-I3 G t 22 {9 5 ) l5 3 76 MAT

F "t0 2t tt ) t7 ) 72 MAT

I-5 G ),) 25 -t t2 I 8{ MAT

F 66 t2 6 t0 () 8-t MAT

I-9 G .) 59 2l 5 l0 5 1ì5 MAT

F 73 t2 + ('t ) 89 MAT

TLI-2t-r.s + 38 37 ) l3 9 78 MAT

F 70 l0 (t + 0 86 MAT

TLI-8 G ) -t5 28 I l3 t 71 MAT

F 75 9 I ) 0 85 MAT

I.36 G ) +7 32 ) + 8.1 MAT

F 69 ll 6 -t l0 86 MAT

t12 G ) 5{ 26 ) 1ì 7 85 MAT

F 1r3 2 (¡ (¡ ') 9l SUPM

TLI-I{ G ) 37 +2 ) t3 -t I 82 MAT

F 7l t2 -) ,) ll 86 MAT

I{6 G ) -50 il 8 ft 1l-t MAT

F 78 8 -t 9l SUPM

TLI-I7 G l 35 tlr 6 t5 -t I 79 MAT

F 75 ) -t 7 9 lr+ MAT

t{l G + -t9 2+ + l0 9 77 MAT

F 8l (¡ _) + -5 9o SUPM

TLI-20 G -t 52 12 l 5 (r 89 MAT

F 7(t I0 l (¡ -t 90 SUPM

t{ft G + t7 37 I l-5 It 2 75 MAT

F (t() ti -t 1 It 2 tll¡ MAT

ANEXO 2 Freqüências pcrccntuais. índices de ZTR e classifìcação de ntaturidade ruineralógrca.

G= fraçào grossa (0.2-i0-l) l25mm) F=fraç:io hna (0.125-0.()(r2mml. Critérios adotados para a classifìcaçào

de maturidade nunerulógica(modihcados de Coi¡nbru. 19761:índice de ZTR cntre ()-97o - nluito intaturo: l0-
.ì9%o - imaturo tIMAT): -tO--59% - subnìaturo (SUBM): (r)-tt9% - nìaturo - IMAT): 90-l(X)% - supemraturo

(SUPN,I).
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ANEXO 4

RESULTADOS DAS INTERPRETAÇÕES DAS SONDAGENS ELÉTRICAS

SEV-2 ABfl(m) RES.OBS(ohm.m) RES.CAVohm.m) ERROREL(%)

l0 360 350.98 -2.51

l5 261 249.31 4.48

20 r50 169.98 r 3.32

30 92 88.89 -3.38

40 5l 57.69 13.13

50 37 42.06 t3.69

70 26 27.t4 4.38

t00 25 22.68 -9.27

t50 29 28.37 -2,17

200 -1J 35.99 9.05

.100 -t5 50.00 ll n

ERRO RELATM MEDTO = 9.ülYo

PARAMETROS DO MODELO

CAMADA R.ESISTIV (ohm.m) ESPESSURA(m) PROFUITIDID(m)

I .r50 8 8

) l6 2 l0

.1 l-10 8 t8

.l l0 ti 63

:(x)



SEV-3 ABÍl (m) RX,S.OBS.(ohm.m) RES.CALC (ohm.m) ERROREL(%)

70 2.10 231.23 -.3.6ó

100 155 t 53.68 -0.85

150 84 85.70 2.02

200 60 62.82 .r.70

300 it 52.9 t 3.75

400 53 54.8 t 3.42

500 6.3 6t.32 -2.67

700 75 78.99 5.32

ERRO RELA'|I VO MEDIO = 3.560/o

PARAMETROS IX) MODLLO:

CAMADA RESISïV (otun.m) ESPESSURA (nt) PROFUNDID (m)

I ji5 J.t {4

2 l0 l0 5.1

_l t(x) 57 ut
.l l0 (i0 l7l

) i00

SEV{ AB/2 (m) RES.OBS (ohm.m) RES.CALC (ohm.m) ERRO REL (%)

ìo 500 186.77 -2.65

l5 i20 {9f1.70 -t. l0

2() i30 5 r.1.71 -2.88

30 ii0 iJ7 fì5 -0.39

l() 75 ,i72. l5 -0.50

i0 (r I0 i8.{ 79 -{.t3

70 i75 ill() 5I 096

l(x) rJ0 525.25 -!. t -\

I50 125 ìtì-t.26 -9 i9

l(x) 170 t _i i.97 i.20

.ì(x) Il0 r I 1.93 l.'l('¡

-l(x) 75 t r-ì I8 t_i.76

ERRO RELATryO MEDIO = 5,98 7o

PARAMETROS DO MODELO:

CAMADA RESISTIV (0hm.m) PROFUNDID (m)

-i t{( ) ll ll
) 7(X) 67 8l

J0



SEV-7 ABÍI (m) RES.OBS (ohm.m) RESCALC (ohm.m) ERRO REL(%)

50 250 246.55 -t.38
-10

190 194.29 2.26

100 t08 t2l l3 t2.l6

r50 57 5l .92 -8.92

200 12 29.78 4.94

300 30 28.34 -5.54

500 .t0 {5.00 r2.49

700 60 61.94 3.23

ERRO RELATryO IvIEDIO =7.71"/o

PARAIVÍETROS DO MODELO

CAMADA Rf,SISTIV (ohm.m) ESPESSLJRA (m) PROFUND(m)

I 300 {6 46

2 l0 t05 l5l

-l 1000

SEV{ AB/2 (m) RES.OBS(ohm.m) RES.CALC(ohm.m) ERRO REL (O¿)

to 270 277 77 2.88

l-s 140 r37.05 4.87

20 185 J73.5 t -2.98

l0 .t00 396.51 -0.87

+0 -t00 t76,63 -5.84

50 350 334..t1 --t.46

70 l0(.) 2ll.8.f -22.05

100 ll8 r 19.91 I.6-l

150 Jll 16.2.) 3.56

200 ]5 ].t. I 0 .2.57

ì0() 12 -19.90 -5.01

l(x.) -18 {7.(¡ I .0.8I

:00 i.l i{.02 t.92

700 6l (¡3.79 1.25

l.:RR() Rlll.\l'I\'() \lEDIO : 6.61 o/o

P.Il¿.T.\Iü'I'ROS IX) I IODDI,O

( r.\'\1.\ l).\ RESIS't¡\' (0hm.nr) |ìSPESSI'R.r (m) l'ROFttNDID (nr)

170 .l I

()00 2J 28

I l0 i0 7S

-l l(x)
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