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A literatura sobre a gênese e evolução geomorfológica do Brasil apóia-se nos 
conhecidos “clássicos” das décadas 50 a 70. os estudos de cunho regional e 
setrial mais recentes estão representados principalmente pelos trabalhos de 
Mebesoone e Castro e do RADAMBRASIL. Vale entretanto sinalizar que em 
todos esses estudos a evolução do nordeste de bahía aparece englobada na 
considerações gerais a por conseqüência o mesmo acontece com a bacia da 
Vaza- Barris. Assium sendo o trabalho que ora apresentamos constitui-se 
numa contribuição á discussão sobre evolução geomorfológica do Estado de 
Bahía, tomando como base o modelo teórico da análise integrada da paisagem 
emprendidos no Cursos superior do Vaza- Barris. A bacia do Vaza- Barris 
estende-se entre 9º 30’ a 11ºS e 37º A 39º 45’ W e esta situada nos Estados de 
Bahia e Seguirpe. O Curso Superior desta bacia situa-se na parte baiana e 
presente como marco da intervenção governamental o açude de Cocoróbo. O 
estudo das relações entre os sistemas ambientais do Curso Superior do Vaza- 
Barris permitiu estabelecer uma clasificação das paisagens naturais  aí 
existentes. A combinação de uma grande complexidade morfoestructural com 
os componentes bio-pedológicos locais criaram um verdadeiro mosaico de 
paisagens onde se destacam três unidades geomorfológicas distintas quais 
sobresaem modelados e formas de relevo característica (LAGE, C. S., 1986) 
Tornase importante enfatizar que uma característica comum se destaca  nesse 
conjunto regional em todas as unidades dominam modelados planos. Esta 
semelhança global das formas fez-nos pensar imediatamente em superfícies 
de aplainamento recortando estruturas heterogêneas. Quais são estas 
superfícies? Em que períodos elas se desenvolveram? Quals forma os 
processos que lhes deram a configuração atual? São as questões  que 
noerteiam este trabalho. Buscando compreender as etapas da morfogênese  
do Alto Vale do Vaza- Barris, analisa-se  num primeiro momento, os estudos 
regionais efetuados a esse respeito, estabelecendo-se uma síntese da historia 
geomorfológica da Região Nordeste. A partir cesse substrato teórico e da 
análise da dinâmica das paisagens locais, na carta Geomorfológica da Serra 
das Araras, concluindo-se o trabalho com a explicação da Evolução 
Geomorfológica do Curso Superior do Vaza- Barris. 
 
 


