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Eixo: Paisagens semiáridas: estrutura, dinâmica e adaptação
Resumo
O presente trabalho conta com a aplicação de parâmetros morfométricos como ferramentas importantes para a
análise geomorfológica da paisagem. O índice de Hack (IH), e posteriormente o índice de Sinuosidade de Frente
de Escarpa, foram aplicados à bacia do rio Mundaú com intuito de verificar a atuação de tetônica recente como
controladora importante da estruturação do relevo. Foi verificado que em menor escala temos valores de médios
para altos, pois os setores são mais generalizados. Quando aumentamos a escala encontramos o detalhe e é
possível melhor setorizar a aplicação do índice, evidenciando maior influência dos esforços erosivodenudacionais e/ou tectônicos.
Palavras chave: Patamares de Relevo; Morfometria; Borborema.

1. INTRODUÇÃO
Os estudos geomorfológicos têm contado, desde 1970 com uma série de parâmetros que
auxiliam no estudo da paisagem, abrindo possibilidade de esclarecer o funcionamento de grandes
unidades do modelado, sendo estas compreendidas como produtos de diversos processos atuantes em
variadas escalas temporais. Estas técnicas, entre elas as morfométricas, têm contribuído enormemente
para a análise objetiva das formas do modelado por serem de fácil aplicação, de baixo custo e
apresentarem resultados reais, passíveis de comparação, além da adaptação a diferentes contextos
climáticos e estruturais. O presente trabalho busca aplicar o índice de Sinuosidade de Frente de
Escarpa (Smf – Sinousity Mountain Front) na área da bacia do Rio Mundaú. As escarpas apresentamse como importantes formas, talvez as principais, para os estudos evolutivos do relevo, já que estas são
produtos da intensa relação entre forças endógenas e processos erosivos de superfície. São indicativas
do grau de evolução da paisagem, além de evidenciar os processos atuantes mais intensos na produção
das formas. Ver Penck (1924). O Índice de Sinuosidade de Frente de Escarpa, proposto por Bull e
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McFadden (1997) relaciona a morfologia com os processos erosivos e/ou soerguimentos ao longo da
frente de uma escarpa, apresentando valores que podem ser comparados com outros setores, neste
caso, ao longo da Escarpa Oriental da Borborema.

2. METODOLOGIA
Para aplicar o índice de Sinuosidade de Frente de Escarpa precedeu-se a definição de
linha de escarpa, sendo esta definida pelo maior valor de anomalia de drenagem encontrada
por Monteiro e Correa et al. (2016). O índice Smf proposto por Bull e McFadden (1997)
busca relacionar o balanço de energia entre as forças erosivas e tectônicas atuantes em uma
escarpa, dessa maneira, é utilizado para evidenciar a atuação de processos tectônicos ao longo
de uma encosta ou escarpa.
O índice Smf é calculado a partir da fórmula:
Smf = Lmf/Ls
onde Smf significa índice de Sinuosidade da Frente de Escarpa; Lmf, comprimento da
linha atual da frente de escarpa; Ls, comprimento de linha reta. Os valores próximos a 1
demonstram a influência de tectônica, os valores maiores que 3 evidenciam maior atuação de
processos erosivos na estruturação do relevo, excluindo, ou reduzindo significativamente a
possibilidade de atuação ou controle tectônico; já aqueles próximos a 2 indicam um estado
intermediário.
Para identificação do índice de sinuosidade a linha de escarpa foi dividida em 2 níveis,
adotando escalas diferentes, onde os trechos iniciais (menor escala) deram lugar a subdivisões
(maior escala), assim, foi possível identificar com precisão mais detalhada a tendência
evolutiva da escarpa estabelecida.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com a identificação das anomalias de drenagem, entendidas como rupturas de patamar
da bacia rio Mundaú, onde foi registrado o maior valor do índice de Hack - isoípsa 400m -, foi
estabelecido a transição encosta – base (MONTEIRO & CORRÊA, 2016). Posteriormente foi
aplicado o índice Smf ao longo de setores da linha de escarpa, seguindo duas escalas distintas
(Figura 1).

Figura 1 – Mapa de localização do Rio Mundaú e Recortes 1 e 2.

Os valores do índice Smf podem ser verificados nas Tabelas 1 e 2.
Tabela I: índice de sinuosidade por recorte- 1
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Tabela II: índice de sinuosidade por recorte- 2

No recorte de menor escala, onde a escarpa foi dividida em sete setores, 1 dos valores
encontrados demonstram haver para o trecho Td influência tectônica recente na estruturação
do relevo, sobressaindo-se aos processos denudacionais, obtendo o índice de 1,838. Já os
demais trechos, em sua maioria, apresentam maior atuação de processos erosivos na
estruturação do relevo. Na divisão estruturada em maior escala, cada setor já traçado ganhou
novas divisões. Estas subdivisões, por sua vez, permitiram a identificação da atuação local de
processos morfoestruturais. Como foi possível identificar, em sua maioria valores se
aproximaram de 1, como os dos trechos Tb2, Tf2 e Tf3, com os valores respectivamente de
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1,594; 1,433; 1,406. Assim, estes valores encontrados apontam para uma maior atuação e
influência de tectônica para o setor da Borborema na bacia do rio Mundaú. Entretanto, para os
demais setores, o Smf indica que os processos erosivo/denudacionais de retração da escarpa
possuem maiores ações.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação do índice de Sinuosidade de Frente de Escarpa mostra-se eficaz para
identificar, ao logo da escarpa, as influências do saldo da balança entre as forças erosivodenudacionais e tectônicas. Desta forma, os resultados das técnicas utilizadas mostram-se de
grande importância, na medida em que podem trazer contribuições para a identificação da
atuação de processos recentes e herdados como condicionantes do relevo regional.
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