
Dinâmica e Evolução das Vertentes 

em Regiões Tropicais 





Formação de 

Manto de alteração: Espesso/profundo Predomínio de: 

Quartzo (min. primário) 

Caulinita, 

Oxi-hidróxidos de Fe e de Al 



Regiões tropicais 

↓ 

Pluviosidade alta 

↓ 

Escoamento superficial 

↓ 

Erosão pluvial  ? 

MÍNIMA 
COBERTURA VEGETAL 

Inibe a erosão pluvial 

COBERTURA VEGETAL Ausente (removida) 



Cobertura vegetal 

↓ 

infiltração 

Aumenta o peso do 

manto de alteração (regolito) 

↓ 

Movimentos 

de massa 

↓ 



Rastejamento (gravitacional) 

Ângulo de declividade maior: 

Maior quantidade de detrítos removidos 

=        convexidade 

Componente tangencial gravitacional maior: 

Superfície 

Frente de alteração 

intempérica 



Convexidade Implicações: relação solo - relevo 

Circulação hídrica 

Sistema de transformação lateral dos solos superficial             subsuperficial 



Deslizamento 



Conjunto de processos  demonstra a dinâmica das vertentes  

Evolução:  

vertentes arredondadas 

e suavizadas 

Formas: 

convexo-côncavas 

Ruputras (topo-vertente) 

convexas: 

Ação do intemperismo +  

rastejamento + erosão 

pluvial mínima 

Ruputras (vertente-base) 

côncavas: 

Movimentos de massa; 

acumulação detrítica na 

base da vertente 



Balanço morfogenético Sistema morfogenético 

Intemperismo: 

 

Aumenta a espes- 

sura do regolito 

Escoamento, 

Movimentos de 

massa: 

 

Diminui a espes- 

sura do regolito e rebaixamento do 

modelado 

Entrada e saída de 

matéria e energia 

Fonte de energia: 

gravidade e 

radiação solar 

Fonte de matéria: 

precipitação, rocha 

subjacente e vege- 

tação 

Vertente: 

Intemperismo  

formação do regolito, erosão pluvial, 

movimentos de massa, colúvio na 

base = transferência de matéria 

Rio (sistema fluvial): 

Entrada de detrítos – saída do sistema vertente 

Equilíbrio, embora haja desgaste e rebaixamento do modelado 



Modelos gerais: 

W. M. Davis (Ciclo Geográfico) 

Problemas: 

 

Morfologia   idade (?) 

 

Estabilidade muito longa 

(jamais se chegaria a senilidade) 

 

Não considera variações climáticas 



W. Penk 

Problemas: 

 

Não considera variações climáticas 

Soerguimento contínuo 

 

Variação da velocidade de soerguimento 

Jogo de forças 

 

Soerguimento (endógeno) 

 

X 

 

Entalhamento, rebaixamento 

(exógeno) 



L. King 

Evolução lateral (recuo paralelo) 

Rebaixamento do relevo 

por redução da 

declividade 

Rebaixamento do relevo 

por recuo paralelo da 

vertente 



pedimento pedimento 

Pediplano: supefície aplainada resultante 

da coalescência dos pedimentos 

Inselberg 

(montanha ilha) 

Pedimentação (recuo paralelo): 

 

Morfogênese ligada aos climas 

árido e semi-áridos 



Sistema morfogenético  (Gilbert e Hack) 

As formas se conservam (equilíbrio dinâmico) 

 

Mudança das formas: alteração das variáveis e/ou fatores... ...até novo equilíbrio 



Bigarella e Ab’Saber 

Mudanças climáticas quaternárias: 

 

Períodos secos (semi-áridos): recuo paralelo (pedimentação) 

Períodos úmidos: intemperismo, convexidade 


