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Geodiversidade do Estado da Paraíba é um produto 
concebido para oferecer aos diversos segmentos 
da sociedade paraibana uma tradução do atual 
conhecimento geocientífico da região, com vistas ao 
planejamento, aplicação, gestão e uso adequado do 
território. Destina-se a um público-alvo variado, desde 
empresas de mineração, passando pela comunidade 
acadêmica, gestores públicos estaduais e municipais, 
sociedade civil e ONGs.

Dotado de uma linguagem voltada para múltiplos 
usuários, o mapa compartimenta o território paraibano 
em unidades geológico-ambientais, destacando suas 
limitações e potencialidades frente a agricultura, 
obras civis, utilização dos recursos hídricos, fontes 
poluidoras, potencial mineral e geoturístico.

Nesse sentido, com foco em fatores estratégicos 
para a região, são destacadas Áreas de Relevante 
Interesse Mineral (ARIM), Potenciais Hidrogeológico 
e Geoturístico, Riscos Geológicos aos Futuros 
Empreendimentos, dentre outros temas do meio físico, 
representando rico acervo de dados e informações 
atualizadas e constituindo valioso subsídio para a 
tomada de decisão sobre o uso racional e sustentável 
do território nacional.
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LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE

Geodiversidade é o estudo do meio físico constituído por ambientes 
diversos e rochas variadas que, submetidos a fenômenos naturais 
e processos geológicos, dão origem às paisagens, ao relevo, outras 
rochas e minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 
superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo 
como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, 
o educativo e o turístico, parâmetros necessários à preservação 
responsável e ao desenvolvimento sustentável.
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O O Programa Geodiversidade do Brasil, em desenvolvimento desde 2006, consiste 

em uma ferramenta consagrada que o Serviço Geológico do Brasil - CPRM, em parceria 
com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de 
Minas e Energia, coloca à disposição daqueles que buscam ganhar tempo e certeza nas 
decisões voltadas à gestão e ordenamento territorial. Este estudo do substrato terrestre, 
com modelagem espacial de cobertura nacional, considera uma reunião de informações 
contemplando a dimensão física, dentro do âmbito dos objetivos institucionais deste 
Serviço Geológico (p.e. as drenagens, o relevo, os tipos de solos etc.) em combinação 
com temas geológicos, ambientais, sociais e econômicos. Aborda o levantamento sobre 
a geodiversidade dos estados brasileiros, com informações sobre o meio físico, elaborada 
em ambiente de Sistema de Informações Geográficas. Representa uma tradução dos 
geossistemas formadores do território brasileiro voltados para as mais diversas aplicações, 
como: obras de engenharia, agricultura, recursos hídricos, fontes poluidoras, mineração, 
geoturismo e planejamento e gestão territorial. Agrega informações contemplando a 
dimensão física, dentro do âmbito dos objetivos institucionais deste Serviço Geológico 

do Brasil, cuja missão é a de gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico 
necessário para o desenvolvimento sustentável do Brasil. As representações simplificadas e 
agregadas dos muitos temas são tratadas através de convenções cartográficas e geológicas, 
sempre classificatórias, e os produtos oferecidos permitem a todos os usuários entender sua 
forma narrativa dos resultados, além de permitir, gerar e testar cenários sem comprometer os 
métodos e a representação espacial das variáveis utilizadas. Nestes aspectos, o Programa é 
pioneiro e, a um só tempo, aperfeiçoado. Trata-se de um poderoso instrumento de planejamento 
territorial calcado na avaliação das aptidões e restrições intrínsecas do meio físico elaborada 
a partir da análise integrada dessas informações. Aos planejadores, sugerimos que a partir 
das informações de Geodiversidade sejam gerados projetos especiais, políticas públicas, além 
da tomada de decisões. Considerando a escala do produto apresentado verifica-se o enorme 
potencial para continuar o desenvolvimento de novas fases. Esperamos ainda neste produto: 
(i) aumentar os ganhos de eficiência e redução dos riscos de insucesso na interpretação; (ii) 
aperfeiçoar a inter-relação da multidisciplinariedade e da transdisciplinariedade; também 
acreditamos que estamos contribuindo com a redução de impactos ambientais dado o resumo 
do conhecimento geoambiental disponibilizado, e numa melhor adequação da infraestrutura, 
do licenciamento de atividades produtivas, na mitigação e avaliação de impactos ambientais, e 
na identificação dos riscos geológicos e da paisagem, dentre outras. As informações técnicas 
produzidas pelo levantamento da Geodiversidade Estadual – na forma de mapa, SIG e texto 
explicativo – encontram-se disponíveis no portal da CPRM/SGB (<http://www.cprm.gov.br>) 
para pesquisa e download, por meio do GEOBANK, o sistema de bancos de dados geológicos 
corporativo da Empresa.
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GEODIVERSIDADE

O planeta Terra se comporta como um sistema vivo, 
por meio de um conjunto de grandes engrenagens que se 
movimenta, modifica, acolhe e sustenta uma imensidade 
de seres vivos em sua superfície. A sua “vida” se expressa 
pelo movimento do planeta no entorno do Sol e de seu 
eixo de rotação e no movimento interno por meio das 
correntes de convecção que se desenvolvem abaixo da 
crosta terrestre. Em decorrência, tem-se, em superfície, 
a deriva dos continentes, vulcões e terremotos, além do 
movimento dos ventos e diversos agentes climáticos que 
atuam na modelagem das paisagens.

Embora seja o sustentáculo para o desenvolvimento da 
vida na superfície terrestre, o substrato tem recebido menos 
atenção e estudo que os seres que se assentam sobre ele. 
Partindo dessa afirmação, são mais antigos e conhecidos 
o termo e o conceito de biodiversidade que os referentes 
à geodiversidade.

O termo “geodiversidade” foi empregado pela pri-
meira vez em 1993, na Conferência de Malvern (Reino 
Unido) sobre “Conservação Geológica e Paisagística”. 
Inicialmente, o vocábulo foi aplicado para gestão de 
áreas de proteção ambiental, como contraponto a “bio-
diversidade”, já que havia necessidade de um termo que 
englobasse os elementos não-bióticos do meio natural 
(SERRANO e RUIZ FLAÑO, 2007). Todavia, essa expressão 
havia sido empregada, na década de 1940, pelo geógrafo 
argentino Federico Alberto Daus, para diferenciar áreas 
da superfície terrestre, com uma conotação de Geogra-
fia Cultural (ROJAS citado por SERRANO e RUIZ FLAÑO, 
2007, p. 81).

Em 1997, Eberhard (citado por SILVA et al, 2008a, p. 
12) definiu geodiversidade como a diversidade natural entre 
aspectos geológicos, do relevo e dos solos.

O primeiro livro dedicado exclusivamente à temá-
tica da geodiversidade foi lançado em 2004. Trata-se 
da obra de Murray Gray (professor do Departamento 
de Geografia da Universidade de Londres) intitulada 
“Geodiversity: Valuying and Conserving Abiotic Nature”. 
Sua definição de geodiversidade é bastante similar à 
de Eberhard.

Owen et al. (2005), em seu livro “Gloucestershire 
Cotswolds: Geodiversity Audit & Local Geodiversity Action 
Plan”, consideram que:

Geodiversidade é a variação natural (diversidade) da 
geologia (rochas minerais, fósseis, estruturas), geomor-
fologia (formas e processos) e solos. Essa variedade de 
ambientes geológicos, fenômenos e processos fazem com 
que essas rochas, minerais, fósseis e solos sejam o substrato 
para a vida na Terra. Isso inclui suas relações, propriedades, 
interpretações e sistemas que se interrelacionam com a 
paisagem, as pessoas e culturas.

Em 2007, Galopim de Carvalho, em seu artigo “Na-
tureza: Biodiversidade e Geodiversidade”, assume esta 
definição:

Biodiversidade é uma forma de dizer, numa só pala-
vra, diversidade biológica, ou seja, o conjunto dos seres 
vivos. É, para muitos, a parte mais visível da natureza, 
mas não é, seguramente, a mais importante. Outra parte, 
com idêntica importância, é a geodiversidade, sendo esta 
entendida como o conjunto das rochas, dos minerais e das 
suas expressões no subsolo e nas paisagens. No meu tempo 
de escola ainda se aprendia que a natureza abarcava três 
reinos: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. 
A biodiversidade abrange os dois primeiros e a geodiver-
sidade, o terceiro.

Geodiversidade, para Brilha et al. (2008), é a variedade 
de ambientes geológicos, fenômenos e processos activos 
que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos 
e outros depósitos superficiais que são o suporte para a 
vida na Terra.

No Brasil, os conceitos de geodiversidade se desenvol-
veram praticamente de forma simultânea ao pensamento 
internacional, entretanto, com foco direcionado para o 
planejamento territorial, embora os estudos voltados para 
geoconservação não sejam desconsiderados (SILVA et al., 
2008a).

Na opinião de Veiga (2002), a geodiversidade expressa 
as particularidades do meio físico, abrangendo rochas, 
relevo, clima, solos e águas, subterrâneas e superficiais.

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/
Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB) define geodiver-
sidade como:

O estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída 
por uma variedade de ambientes, composição, fenômenos e 
processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, 
minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 
superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na 
Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, 
o econômico, o científico, o educativo e o turístico (CPRM, 
2006).

Já autores como Xavier da Silva e Carvalho Filho (cita-
dos por SILVA et al., 2008a, p. 12) apresentam definições 
diferentes da maioria dos autores nacionais e internacionais, 
definindo geodiversidade a partir da variabilidade das carac-
terísticas ambientais de uma determinada área geográfica.

Embora os conceitos de geodiversidade sejam menos 
conhecidos do grande público que os de biodiversidade, 
esta é dependente daquela, conforme afirmam Silva et al. 
(2008a, p. 12):

A biodiversidade está assentada sobre a geodiversida-
de e, por conseguinte, é dependente direta desta, pois as 
rochas, quando intemperizadas, juntamente com o relevo 
e o clima, contribuem para a formação dos solos, disponi-
bilizando, assim, nutrientes e micronutrientes, os quais são 
absorvidos pelas plantas, sustentando e desenvolvendo a 
vida no planeta Terra. Em síntese, pode-se considerar que 
o conceito de geodiversidade abrange a porção abiótica do 
geossistema (o qual é constituído pelo tripé que envolve a 
análise integrada de fatores abióticos, bióticos e antrópicos) 
(Figura 1.1).
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Figura 1.2 - Principais aplicações da geodiversidade.
Fonte: SILVA et al. (2008b, p. 182).

Figura 1.1 - Relação de interdependência entre os meios físico, 
biótico e a sociedade.

APLICAÇÕES

O conhecimento da geodiversidade nos leva a identi-
ficar, de maneira mais segura, as aptidões e restrições de 
uso do meio físico de uma área, bem como os impactos 
advindos de seu uso inadequado. Além disso, ampliam-se 
as possibilidades de melhor conhecer os recursos minerais, 
os riscos geológicos e as paisagens naturais inerentes a 
uma determinada região composta por tipos específicos 
de rochas, relevo, solos e clima. Dessa forma, obtém-se um 

Figura 1.3 - Jazida de rocha pegmatítica, localizada no Seridó (PB). Fotografia: Maria Angélica Batista e André Spisila.

diagnóstico do meio físico e de sua capacidade de suporte 
para subsidiar atividades produtivas sustentáveis (Figura 1.2).

Exemplos práticos da importância do conhecimento 
da geodiversidade de uma região para subsidiar o aprovei-
tamento e a gestão do meio físico são ilustrados a seguir.

Em uma determinada região, formada por rochas 
cristalinas, relevo ondulado, solos pouco espessos, clima 
seco e com poucos cursos d’água perenes, o que seria 
possível fazer para promover o seu aproveitamento eco-
nômico (Figura 1.3).

O conhecimento da geodiversidade de uma região im-
plica o conhecimento de suas rochas, portanto, nesse caso 
específico, a rocha, constituindo-se em um sienito ou gra-
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Figura 1.4 - Vista de enchente no centro de João Pessoa, PB.
Imagem Sam Arruda. 19-06-12. 

Fonte: De Olho No Tempo – Meteorologia.

Figura 1.5 - Tráfego de veículos lento devido ao alagamento em 
João Pessoa, PB. Fonte: http://www.clickpb.com.br.

nito, mostraria aptidões para aproveitamento do material 
como rocha ornamental ou brita para construção civil em 
áreas próximas. O relevo ondulado e a pouca espessura do 
solo seriam outros fatores para auxiliar no desenvolvimento 
dessa atividade. A escassez de água (clima seco, poucos cur-
sos d’água perenes e aquíferos do tipo fraturado) tornaria 
a área pouco propícia, ou com restrições, à instalação de 
atividades agrícolas ou assentamentos urbanos.

Em outro exemplo, tem-se uma área plana (planície 
de inundação de um rio) cujo terreno é constituído por 
areias e argilas, com possível presença de turfas e argi-
las moles. Nessa situação, os espessos pacotes de areia 
viabilizam a explotação desse material para construção 
civil; as argilas moles e turfas, além da suscetibilidade a 
inundações periódicas, tornam a área inadequada para 
ocupação urbana ou industrial; a presença de solos mais 
férteis torna a área propícia à agricultura de ciclo curto. 
Observa-se, entretanto, que justamente em várzeas e 
planícies de inundação é que se instalou a maior parte das 
cidades no Brasil, cuja população sofre periodicamente os 
danos das cheias dos rios.

Observa-se, nas Figuras 1.4 e 1.5, uma planície fluvio-
lagunar instalada sobre rochas sedimentares recobertas por 
sedimentos arenosos e argilosos. Este é um exemplo de es-
trutura urbana em que não se considerou a suscetibilidade 
do meio físico local a inundações periódicas, evidenciando 
mau uso e ocupação de solo.

Um grande problema que se instala por áreas áridas e 
semiáridas do planeta é a desertificação, causada pelo uso 
inadequado do solo. O conhecimento das características 
dos materiais geológicos formadores do substrato de uma 
região auxilia na indicação de aptidões e restrições de uso 
desses materiais, assim como aponta formas de prevenção, 
ou pelo menos, de mitigação da instalação dos processos 
que levam à desertificação (Figura 1.6).

Figura 1.6 - Área em processo de desertificação no Estado da 
Paraíba. Fonte: <http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br/2008/07/.

Grandes projetos nacionais na área de infraestrutura 
já se utilizam do conhecimento sobre a geodiversidade 
da área proposta para sua implantação. Como exemplo, 
o levantamento ao longo do percurso planejado para as 
ferrovias Transnordestina, Este-Oeste e Norte-Sul, onde 
o conhecimento das características da geodiversidade da 
região se faz importante para escolha não só dos métodos 
construtivos do empreendimento, como também para o 
aproveitamento econômico das regiões no entorno desses 
projetos.

Convém ressaltar que o conhecimento da geodiver-
sidade implica o conhecimento do meio físico no tocante 
às suas limitações e potencialidades, possibilitando a 
planejadores e administradores uma melhor visão do tipo 
de aproveitamento e do uso mais adequado para uma 
determinada área ou região.
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INTRODUÇÃO

A geologia do Estado da Paraíba é composta dominan-
temente por rochas pré-cambrianas, as quais ocupam mais 
de 80% do seu território, sendo complementadas por bacias 
sedimentares e rochas de origem vulcânica, geradas no perío-
do Cretáceo, coberturas plataformais paleógenas / neógenas 
e formações de rochas superficiais neógenas (Figura 2.1 e 
Tabela 2.1). As descrições dos principais traços geológicos, 
estruturais e metalogenéticos, a seguir expostos, relativas 
às sequências pré-cambrianas, foram fundamentalmente 
baseadas ou parcialmente compiladas de Santos (2002), 
com o acréscimo de informações e figuras de outras fontes.

Baseando-se na idade das rochas obtidas através 
de datações (Geocronologia por U-Pb e por Sm-Nd), 
alguns autores (Van Schmus et al., 1995; Brito Neves et 
al, 2000) têm proposto uma subdivisão geológica de 
âmbito tectônico resultando nos denominados terrenos 
tectono-estratigráficos (ou simplesmente terrenos), que são 
porções da crosta terrestre limitadas por falhas ou zonas 
de cisalhamento, com estratigrafia e evolução tectônica 
definidas e distintas mesmo para terrenos vizinhos.

Cada unidade de terreno tectono-estratigráfico tem suas 
características estruturais próprias, geralmente regulares e ho-
mogêneas, e seus limites são sempre definidos por profundas 
descontinuidades, consistindo basicamente de quatro tipos 
diferentes, cujas denominações técnicas são dadas abaixo:

Falhas importantes conhecidas ou interpretadas;
Empurrões sub-horizontais;
Falhas inversas de alto ângulo; 
Falhas de rejeito direcional.

Em alguns estudos realizados, as falhas longitudinais 
são consideradas como uma quinta característica estru-
tural para os casos de orogêneses formadas por colagem 
tectônica.

Alguns trabalhos publicados possibilitam a identi-
ficação da trajetória evolutiva da Província Borborema 
composta por ciclos durante os quais os denominados 
terrenos teriam sido adicionados, colididos e/ou afasta-
dos entre si. As diferenças entre os domínios e terrenos 
envolvem, sobretudo, a diversidade dos episódios de 
acreção (materiais pétreos adicionados ao conjunto), de-
posição de sedimentos, vulcanismo e plutonismo anterior 
ao Evento Brasiliano (Tabela 2.2). Vale ressaltar que os 
eventos de deformação e geração de corpos graníticos 
brasilianos não servem como diferenciais, pois afetaram 
todos os segmentos, domínios e terrenos. Nos trabalhos 
de Santos (1996; 1999), foram reconhecidos os Domínios 
(ou Superterrenos): Externo, Transversal, Rio Grande do 
Norte, Cearense e Médio Coreaú, separados entre si por 
lineamentos crustais brasilianos. 

No Estado da Paraíba, são reconhecidas diversas 
divisões dos Domínios Cearense, Rio Grande do Norte e 
Transversal. Tais divisões são conhecidas por Subprovíncias 
ou Superterrenos. Uma importante feição é o Lineamento 
Patos, que praticamente divide o Estado em dois Super-
terrenos: sendo um ao norte, envolvendo uma pequena 
porção do Domínio Cearense e o Domínio Rio Grande do 
Norte, e outro ao sul, envolvendo os terrenos do Domínio 
Transversal. A crosta do Superterreno Norte é densa e mag-
nética, sugerindo a existência de um amplo embasamento 
(rochas formadoras da porção externa da crosta continen-

Figura 2.1 - Mapa Geológico do Estado da Paraíba. Fonte: Santos (2002).
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Tabela 2.1- Unidades Geológicas do Estado da Paraíba.

IDADE UNIDADE LITOLOGIA

NEÓGENO
Qa Aluviões e Sedimentos de Praia.
Ql Coberturas Lateríticas
Qe Cobertura Elúvio-Coluviais

PALEÓGENO / NEÓGENO
ENb Grupo Barreiras
ENcn Formação Campos Novos
ENβ Basalto Boa Vista

PALEÓGENO Esm Formação Serra do Martins

CRETÁCEO

Ki Rocha vulcânica félsica Itaporanga (Ki?)
Kr Formação Rio Piranhas
Ks Formação Souza
Ka Formação Antenor Navarro
Kg Formação Gramame
Kbi Formação Beberibe/Itamaracá

SILURO-DEVONIANO SDm Formação Mauriti

NEOPROTEROZOICO

 Enxames / sets de diques

Nγ3 Suíte granítica subalcalina e/ou alcalina
Nυ Rochas ultramáficas tardi à pós-tectônicas (?)
Nγ2c Suíte granítica transicional shoshonítica-alcalina
Nγ2b Suíte granítica shoshonítica-ultrapotássica
Nγ2a Suíte granítica calcialcalina com alto potássio
Nγ1d Suíte leucogranítica peraluminosa
Nγ1c Suíte granítica de afinidade trondjemítica
Nγ1b Suíte granítica calcialcalina
Nγ1a Suíte granítica calcialcalina de médio a alto potássio
Nγi Granitóide de quimismo indiscriminado
Nδ Suíte máfica precoce

Ns / Nsi Formação Seridó e Grupo Seridó Indiscriminado
Nj Formação Jucurutu

Nsq Formação Serra dos Quintos
Ne Formação Equador
Nsg Formação Santana dos Garrotes
Noa Formação Serra do Olho d’Água
Ncs Formação Caroalina-Surubim

MESO-NEOPROTEROZOICO MNp Complexo Piancó

MESOPROTEROZOICO

Mγ2c Suíte granítica Camalaú
Mγ2b Metagranitóides tipo Riacho do Forno
Mγ2a Metagranitóide tipo Recanto
Mrg Complexo Riacho Gravatá
Mct Complexo São Caetano
Mve Complexo Vertentes

PALEO/MESOPROTEROZOICO

PMsj Grupo Serra de São José
PMsd Suíte granítica Serra do Deserto
PMδ Metanortosito Boqueirão
PMγ Ortognaisse e Migmatitos Serra de Jabitacá
PMs Complexo Sumé

PALEOPROTEROZOICO

Ppc Suíte Magmática poço da Cruz
Pst Complexo Sertânia

Pgm/Pγ Complexo Gnáissico-Migmatítico
Pca Complexo Caicó
Pj Complexo Jaguaretama

Psc Complexo Santa Cruz
Psp Complexo Serrinha-Pedro Velho

ARQUEANO / PALEOPROTEROZOICO APγ Ortognaisse granodiorítico-granítico

ARQUEANO Aγ Ortognaisse TTG

Fonte: Modificada de Santos, 2002.



EVOLUÇÃO GEOLÓGICA DO ESTADO DA PARAÍBA

19

tal). Inversamente, ao sul predomina uma cros-
ta leve, menos densa e magnética, sugerindo 
uma predominância de rochas depositadas 
sobre a crosta (supracrustais) e granitos, com 
restritas exposições de embasamento.

A porção preservada do domínio Cearen-
se corresponde à Faixa Orós-Jaguaribe (FOJ), 
que preserva características geradas durante 
o rifteamento, passando a uma margem 
passiva, gerada no final do Paleoproterozoi-
co. O limite dessa faixa com o Domínio Rio 
Grande do Norte é a Zona de Cisalhamento 
Portalegre.

O Terreno Rio Grande do Norte com-
preende uma faixa plataformal turbidítica de 
idade neoproterozoica, denominada Faixa 
Seridó (FSE), além do embasamento repre-
sentado pelos terrenos Rio Piranhas (TRP), 
Granjeiro (TGJ) e São José do Campestre (TJC), 
datados do arqueano/paleoproterozoico. O 
limite do Domínio Rio Grande do Norte com 
o Domínio Transversal é o Lineamento Patos, formado por 
um feixe de zonas de cisalhamento dúctil, onde as rochas 
são plasticamente deformadas, de extensão superior a 900 
km, que continua no continente africano (Castaign et al., 
1994). Atualmente, a classificação mais aceita das rochas 
ígneas relacionadas à composição percentual de quartzo 
e feldspatos/feldspatóides é apresentada pelo Diagrama 
QFAP (Figura 2.2).

O Domínio Transversal abrange de oeste para leste:
(1) a Faixa Piancó-Alto Brígida (FPB) (Cachoeirinha-

Salgueiro);
(2) Terreno Alto Pajeú (TAP);
(3) Terreno Alto Moxotó (TAM);
(4) Terreno Rio Capibaribe (TRC).
Esses itens são organizados em uma grande estrutura 

com porções dispostas similarmente a peças de dominó 
enfileiradas (permitindo-lhe a denominação “Megaes-
trutura em Dominó”), cujos limites representam zonas de 
cisalhamento iniciadas no Brasiliano ou formadas através 
do retrabalhamento de zonas de cisalhamento geradas no 

Figura 2.2 - Diagrama QFAP da Sistemática da IUGS para classificação de rochas 
ígneas com índice de Cor (M) < 90. Q - quartzo; F - feldspatóide; A - feldspato 

alcalino; P - plagioclásio. Fonte: Modificado de TEIXEIRA et al., 2000.

Tabela 2.2 - Descrição dos eventos geotectônicos na Província Borborema.

EVENTO IDADE DESCRIÇÃO

Ciclo Brasiliano
Neoproterozoico a Eopaleozoico 
(640 - 450 Ma)

Evento que gerou corpos plutônicos na Província Borborema e afetou 
boa parte das litologias pré-existentes.

Cariris Velhos Mesoproterozoico (1100 - 950 Ma)*
Parte dos autores o considera apenas como um evento de rifteamento, 
enquanto outros o consideram uma orogênese (gerador de corpos 
magmáticos).

Transamazônico Paleoproterozoico (~ 2,1-2,0 Ga)
Principal evento de criação de crosta continental da Província 
Borborema, tendo gerado boa parte do embasamento.

Ma – 106 anos          Ga – 109 anos
*Atualmente a tendência é posicionar o Evento Cariris Velhos como pertencente ao Toniano (Neoproterozoico I) (Santos et al, 2010).

Evento Cariris Velhos (Tabela 2.2). A FPB (1) engloba uma 
estrutura denominada nappe de Piancó (de idade meso/
neoproterozóica), a faixa turbidítica datada do Neoprotero-
zoico, denominada Cachoeirinha e a Faixa Riacho Gravatá, 
do Evento Cariris Velhos (Tabela 2.2). O TAP é uma faixa 
de dobramento (datada do Cariris Velhos), de natureza 
vulcano-sedimentar empilhada com metagranitóides. O 
TAM é um terreno de alto grau de metamorfismo formado 
por rochas metassedimentares (supracrustais), complexos 
plutônicos/vulcânicos metamorfizados datados do paleo/
mesoproterozoico e maciços rochosos datados do arque-
ano/paleoproterozoico. O Terreno Rio Capibaribe constitui 
uma sucessão de nappes cristalinas (não sedimentares) e 
turbidíticas (de origem sedimentar) possivelmente perten-
centes ao Cariris Velhos e blocos de idades paleoprotero-
zoicas, deformados pelo Evento  Brasiliano. 

As coberturas sedimentares estão preservadas prin-
cipalmente em: 

(1) ambientes que sofreram extensões (sítios ex-
tensionais) concomitantemente à abertura do Oceano 
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Atlântico, de idades cretácicas (são bacias restritas a um 
pulso vulcânico);

(2) sequências sedimentares e vulcano-sedimentares 
continentais de idades paleógeno-neógenas;

(3) formações superficiais neógenas.
A comparação entre rochas magmáticas extrusivas e 

intrusivas, relativa ao seu conteúdo de minerais máficos, é 
indicada na Tabela 2.3. 

Figura 2.3 - Ortognaisse exibindo vênulas félsicas deformadas 
próximo à cidade de Itaporanga. Fotografia: Vanja Alcantara, 

2006.

Figura 2.4 - Granito metamorfizado exibindo intrusões de 
pegmatito e de leucogranito. Fotografia: Vanja Alcantara, 2006.

ARQUEANO

A unidade Aγ é formada por rochas originalmente 
graníticas que sofreram metamorfismo (ortognaisses), de 
coloração cinza, do tipo TTG (tonalítica trondhjemítica-
granodiorítica), sendo trondjemito um tipo de tonalito 
cujo percentual de minerais máficos é menor do que 
10% (Figura 2.2). Frequentemente apresentam bandas 
escuras (denominadas máficas) ricas em hornblenda e/
ou biotita. Em alguns locais, esses ortognaisses englobam 
porções de outras rochas (tais porções recebem o nome de 
xenólitos) máficas e ultramáficas, todas metamorfizadas, 
pertencentes ao Complexo Granjeiro.

ARQUEANO / PALEOPROTEROZOICO

Na unidade Apγ, observam-se ortognaisses de 
composição granodiorítica-granítica (Figura 2.3), subor-
dinadamente tonalítica e migmatitos. Devido ao seu posi-
cionamento em zona de alto esforço gerando deformação, 
entre os lineamentos Patos e Malta, tem-se com frequência 
a ocorrência de faixas miloníticas, sendo, portanto, rochas 
bastante distendidas.

PALEOPROTEROZOICO

No Complexo Serrinha-Pedro Velho (Psp), distinguem-
se três associações de rochas (Dantas, 1997):

(1) Granito metamorfizado com bandamento, conten-
do biotita (Psp3) (Figura 2.4);

Tabela 2.3 - Correlação entre as Rochas Vulcânicas e Plutônicas.

Vulcânica 
Extrusiva) Intermediária Plutônica (Intru-

siva)

Traquito Sienito

Riolito Granito

Riodacito Granodiorito

Dacito Tonalito

Andesito Diorito

Basalto Diabásio Gabro

Komatiíto Peridotito

Fonte: Modificado de Streckeisen, 1976 e 1979.
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migmatização), com intercalações de rochas escuras (máfi-
cas) e rochas metassedimentares (supracrustais) altamente 
metamorfizadas. Constitui a unidade dominante no Terreno 
Rio Piranhas, normalmente referida como um “Complexo 
gnáissico-migmatítico”. A presença das supracrustais nes-
se Complexo o torna similar ao Grupo Seridó, causando 
dificuldade na distinção entre ambos.

Algumas estreitas faixas de rochas sedimentares defor-
madas (paragnaisses) com biotita ocorrem na zona oeste 
do Terreno e estas foram classificadas como pertencentes 
ao Complexo Caicó (Pca1). A área dominante (indicada na 
carta geológica como Pca2) é formada principalmente por 
ortognaisses parcialmente migmatizados, incluindo calcário 
cristalino (mármore) e anfibolito.

Na Serra dos Cariris Novos, localizada na divisa entre os 
Estados de Pernambuco e Paraíba, ocorrem exposições de 
ortognaisses de composições tonalíticas a granodioríticas de 
idades supostamente paleoproterozoicas. Essas rochas são 
usualmente referidas como Complexo Gnáissico-migmatíti-
co (Pgm/PƔ) e fazem o papel de substrato rochoso (emba-
samento), apresentando-se como uma grande e complexa 
estrutura, formada e deformada durante os Eventos Cariris 
Velhos (Mesoproterozoico) e Brasiliano (Neoproterozoico). 
No primeiro evento mencionado, juntamente com deforma-
ções (contrações), chegaram a sofrer fusão parcial – o que 
resultou na sua classificação como migmatitos.

O Complexo Sertânia (Pst) é composto por rochas 
sedimentares metamorfizadas (metassedimen-
tares), com contribuição de rochas vulcânicas 
metamorfizadas, mais escuras (metavulcânica 
máfica), características do Terreno Alto Moxotó. 
Este complexo já foi conhecido por Sequência 
Sertânia, e é composta por rochas de granulação 
fina, rica em micas (metapelitos). Sofreu meta-
morfismo de grau médio a forte, gerando fusão 
parcial, o que a tornou extremamente mig-
matizada. Na região de Camalaú, a sequência 
inclui mármores (calcário cristalino), passando, 
portanto, a incluir carbonatos em sua compo-
sição. Ocorrem ainda algumas intercalações de 
rocha calcissilicática (formada basicamente de 
carbonatos e silicatos de cálcio), rochas escuras 
denominadas metamáficas e raramente rochas 
bastante ricas em ferro (formação ferrífera).

Figura 2.5 - Ortognaisse com enclaves reliquiares dioríticos (Psp2). 
Fotografia: Vanja Alcantara, 2006.

(2) Fusão parcial e posterior recristalização (migmati-
zação) sobre rocha contendo biotita e hornblenda (Psp2). 
Das três diferentes porções que compõem um migmatito, a 
intermediária (mesossoma) tem composição de ortognais-
se tonalítico-granítico (Figura 2.2) com diques de rochas 
compostas predominantemente por anfibólios (Figura 2.5);

(3) Granitos que sofreram deformações e têm compo-
sições (a) trondhjemítica (contendo biotita), (b) tonalítica 
(contendo granada e rocha calcissilicática - Psp1) junta-
mente com rochas graníticas de cores claras (leucogranito, 
granito félsico). Dados cronológicos sugerem que parte 
desta unidade Serrinha - Pedro Velho possa pertencer ao 
Complexo Santa Cruz. A idade concentra-se em torno de 
2,3 milhões de anos, mas algumas amostras da unidade 
Pedro Velho são mais antigas (Dantas, 1997).

O Complexo Santa Cruz (Psc) ocorre em duas pequenas 
áreas a leste da cidade de Picuí, e corresponde a uma unidade 
litoestratigráfica melhor representada no Estado do Rio Gran-
de do Norte. Contém ortognaisses, mas compreende desde 
tipos rochosos mais básicos (escuros) até félsicos (claros), em 
função do conteúdo de minerais máficos em sua composi-
ção (Tabela 2.4). Estudos indicam que se trata de material 
retrabalhado de uma fonte crustal arqueana (Dantas, 1997). 

O Complexo Jaguaretama (Pj) é composto por rochas 
de origem ígnea que foram metamorfizadas (submetidas a 
variações de temperatura (T) e/ou pressão (P)), apresentan-
do-se, por isso, bandadas (ortognaisses), e rochas origina-
das a partir de fusões parciais, também devido a variações 
de T e/ou P (migmatitos). Tais rochas apresentam composi-
ção granodiorítica-tonalítica e granítica, com intercalação 
de bandas de rochas compostas predominantemente por 
anfibólios (anfibolitos), xistos ricos em anfibólios, augen 
gnaisses (a textura augen implica em grãos feldspáticos 
com forma de olhos) e raramente rochas calcissilicáticas.

O Complexo Caicó (Pca) é composto por ortognaisses 
(citado no parágrafo acima) apresentando bandamentos 
com tonalidades distintas, implicando em diferentes 
composições félsico-máficas (Tabela 2.4), sendo alguns 
maciços, outros que foram parcialmente fundidos (sofreram 

Tabela 2.4 - Classificação de acordo com o percentual de minerais  
máficos (M) contidos nas rochas. Fonte: Wernick, 2004.

% minerais Classificação

M ≥ 90% Ultramáfica ou Ultramelanocrática

65 < M < 90% Máfica ou Melanocrática

35 < M < 65% Mesocrática

≤ 35% Félsica ou Leucocrática

M < 10% Hololeucocrática

Fonte: Wernick, 2004.
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A Suíte Magmática Poço da Cruz (Ppc) inclui rochas 
da família de granitos metamorfizadas (metagranitóides), 
geralmente de textura augen, de composição granítica a 
quartzo-monzonítica (Figura 2.2) e outros. Ocorrem fre-
quentemente na parte leste do terreno, como intrusões 
alongadas irregulares, que acompanham as direções dos 
eventos de contração que afetaram grande parte dos 
complexos São Vicente e Caicó na área.

PALEO / MESOPROTEROZOICO

As rochas desta idade estão representadas pelo Com-
plexo Sumé (PMs), constituído por uma associação de rochas 
graníticas e sedimentares que sofreram metamorfismo de 
alto grau (gerando com isso ortognaisses e paragnaisses, 
respectivamente), inclusive localmente tendo chegado à 
fusão parcial (gerando migmatitos). Estas litologias principais 
encontram-se intercaladas com uma grande variedade de 
rochas de diferentes composições e origens, também meta-
morfizadas (metabasitos, metagabros com e sem granadas, 
metassienitos, calcários cristalinos, skarns, raras formações 
ferríferas, granulitos, metapiroxenitos e prováveis retroeclo-
gitos). Os skarns são localmente mineralizados em apatita; 
Os supostos retroeclogitos e granulitos são indicativos de 
metamorfismo de alta pressão no limite entre os terrenos 
Alto Pajeú e Alto Moxotó (Medeiros e Torres, 1999).

As litologias da família dos granitos que foram meta-
morfizadas (e parcialmente fundidas) da Serra de Jabitacá 
(PMγ) são corpos bastante extensos, que ocorrem na Pa-
raíba desde a região a norte de Monteiro, até São João do 
Cariri. A composição varia entre monzonítica-sienogranítica 
(Figura 2.2) e granítica, podendo ocorrer alguns corpos de 
composição tonalítica-grano-diorítica, englobando porções 
de outras litologias.

O Metanortosito Boqueirão (PMδ) (anortosito é 
um tipo de gabro cujo percentual de minerais máficos é 
menor do que 10%; Figura 2.2) é representado por um 
pequeno corpo intrudido em rochas de idades arqueanas 
e paleoproterozóicas do maciço de Cabaceiras, cortando 
a foliação gnáissica dos mesmos. Apresenta estruturas de 
fluxo e cumuláticas (precipitação de cristais), além de uma 
foliação fracamente marcada, sendo cortada por diques 
de composição gabro-diorítica (Figura 2.2), originados no 
mesmo evento, que foram assimilados pela rocha.

Aparentemente trata-se de um evento anorogênico, 
provavelmente posterior ao Evento Transamazônico e an-
terior ao Evento Cariris Velhos (Tabela 2.2).

A Serra do Deserto (PMsd) foi descrita como sendo 
formada por rochas de composição essencialmente granítica, 
com matriz de coloração cinza ou esverdeada onde estão 
imersos cristais de microclina centimétricos com feições de 
augen. Foram gerados em um evento anorogênico que, 
devido à tendência alcalina, pode ser relacionado ao vulca-
nismo félsico do Grupo Orós (Cavalcante, 1999) (Tabela 2.5).

A Tabela 2.5 mostra a classificação das séries mag-
máticas efusivas em função da quantidade percentual de 

SiO2 dentro da sua composição mineralógica.
O Grupo Serra de São José (PMsj) é representado por 

uma sequência de sedimentos metamorfizados, composto 
por seixos de minerais e fragmentos rochosos (clastos) com 
predominância de componentes grossos. Foram encontra-
das rochas ricas em quartzo (quartzito) intercaladas com 
metaconglomerados (conglomerados metamorfizados) e 
outras (gnaisse, xisto, calcário cristalino, anfibolito e rocha 
calcissilicática), envolvendo uma sequência que foi inter-
pretada como de origem vulcano-sedimentar por Jardim 
de Sá et al. (1981) (Tabela 2.6).

A Tabela 2.6 indica os critérios de classificação das 
rochas sedimentares, em função das suas características 
físicas, texturais e de composição mineralógica.

MESOPROTEROZOICO

O Complexo Vertentes (Mve) ocorre nas regiões Sul 
e Sudeste do Estado da Paraíba, na divisa com o Estado 
de Pernambuco, e representa uma unidade destacada do 
antigo Complexo Surubim-Caroalina ou simplesmente 
Complexo Surubim. Apresenta uma unidade metavulcano-
-sedimentar, composta por rochas vulcânicas (máficas, 
intermediárias e vulcanoclásticas), todas metamorfizadas, 
intercaladas em uma sequência de rochas de origem 
sedimentar, também metamorfizadas (paragnaisses pelí-
ticos). Em alguns locais ocorrem gnaisses bandados com 
alternância de material vulcânico máfico-intermediário 
e metapelítico, com uma perfeita regularidade de leitos.

O Complexo São Caetano (Mct)  abrange uma sequência 
de rochas sedimentares metamorfizadas (metassedimentar) 
e rochas vulcânicas compostas de fragmentos rochosos 
(clastos) também metamorfizadas (metavulcanoclástica). 
Os metassedimentos têm composição de pelítica/psamítica 
(rochas de fina granulometria) e grauvacas (arenitos 
impuros, com alto teor de micas, feldspatos e algum 
quartzo, Tabela 2.6) e as metavulcanoclásticas têm uma 
componente predominantemente félsica-intermediária.

O Complexo Riacho Gravatá (Mrg) está dividido em 
cinco unidades (A, B, C, D, E), que se sucedem usualmente 
por complexos contatos tectônicos, descritas abaixo (se-
gundo Bittar, 1998).

A unidade A é formada por rochas vulcânicas básicas, 
intermediárias e ácidas (Tabela 2.7), todas metamorfizadas, 
e xistos ultramáficos (Tabela 2.8 e Figura 2.6).

Tabela 2.5 - Associações de rochas de acordo com 
o seu teor de silica.

Associações 
de rochas típicas

Séries 
Magmáticas %SiO2

Basalto, Andesito, 
Riolito

Cálcica > 61

Cálcio-alcalina 56 < X < 61

Basalto, Traquito, 
Fonolito

Alcalina-cálcica 51 < X < 56

Alcalina < 51

Fonte: Wernick, 2004.
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Tabela 2.7 - Classificação das rochas e tipos de magma de acordo com o teor de SiO2.

% SiO2 Classificação Rochas Tipos de Magma

< 45% Ultrabásica Peridotitos, Komatiitos -

45 < X < 52% Básica Gabros, Diabásios, Basaltos Magma Basálticos

52 < X < 66% Intermediária Andesitos, Dioritos Magma Andesíticos

> 66% Ácida Granitos, Riolitos Magmas Graníticos ou Riolíticos

A Tabela 2.7 exibe a classificação mais aceita para 
rochas ígneas quanto ao percentual de sílica contida e os 
tipos de magma que as geraram.

A unidade B é formada essencialmente por gnaisses, ro-
chas vulcânicas e plutônicas ácidas que foram metamorfizadas.

 A unidade C é formada principalmente por metap-
samitos e metavulcânicas ácidas, ocorrendo em menor 
proporção, rocha muito rica em turmalina (turmalinito) 
bandada, filito e filito carbonático.

A unidade D é constituída por metagrauvacas, meta-
pelitos, metarritmitos psamíticos, metapelitos carbonáticos, 

metavulcânicas básico-intermediárias e metatufos (detritos 
vulcânicos consolidados que foram metamorfizados). 

A Tabela 2.8 mostra a classificação de rochas em 
função do grau metamorfismo a que foram submetidas 
em relação à sua mineralogia e textura.

A unidade E geralmente é de difícil separação da 
unidade D, sendo formada por filito, quartzito (rochas 
metamórficas cuja composição aproximada é de 90% 
quartzo), xisto e raramente anfibolito. 

As deformações sofridas pelas rochas originais geram 
foliações e bandamentos a partir de um metamorfismo 

Tabela 2.6 - Sumário das classificações das rochas sedimentares.

Tipo de 
rocha

Caráter do 
Critério Critério Termos

Siliciclástica

Textural

Granulação

Rudito (psefito)

Arenito (psamito)

Lutito (pelito)

Proporção da Matriz

“Arenite”, ortoconglomerado

“Wacke”, (arenito argiloso) paraconglomerado

Lamito

Arredondamento
Conglomerado

Brecha

Mineralógico

Proporção QFL 
(quartzo, feldspato, liticos)

Quartzo rudito, quartzo arenito / “wacke”

Rudito feldspático, arenito / “wacke” feldspático (arcósio)

Rudito lítico, arenito / “wacke” lítico

Diversidade ou pureza composicional
Conglomerado oligomítico, conglomerado polimítico

Folhelho, marga, folhelho calcífero, silicoso, porcelanito

Outros
Fissilidade Folhelho

Ritmicidade Ritmito

Carbonática
Textural

Granulação

Calcirrudito (dolorrudito)

Calcarenito (doloarenito)

Calcilutito (dololutito)

Tipos de grão / tipo de material 
intersticial

Ooesparito, oomicrito

Intraesparito, intramicrito

Bioesparito, biomicrito

Pelmicrito, pelsparito

Mineralógico Relação Calcita / Dolomita Calcário, dolomito

Fonte: Modificado de TEIXEIRA et al., 2000.
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(1) conjunto de rochas ígneas metamorfizadas (or-
tognaisses) de composição tonalítica com intercalações 
de anfibolitos (MNp1);

(2) conjunto de rochas que difere do anterior devido 
às intercalações serem de cordierita xistos (MNp2), supos-
tamente rochas mais recentes, posteriores (supracrustais) 
relocadas por deformações;

(3) unidade de cordierita-sillimanita xistos (MNp3), uma 
fatia de supracrustais, de idade indeterminada.

NEOPROTEROZOICO

O Complexo Caroalina-Surubim (Ncs) é for-
mado por uma associação de quartzitos na base 
da sequência, tendo seção estratigráfica seme-
lhante à da Formação Caroalina, do Terreno Alto 
Moxotó. A idade inferida é do neoproterozoico.

A Formação Serra do Olho d Á́gua (Noa) 
foi definida como uma porção conglomerática 
polimíctica, com espessura aparente de cerca de 
1.200m, e uma porção arenosa a areno-pelítica 
(rica em sedimentos finos tais como argilas e micas) 
e grauváquica, com espessura aparente de 400 m.

 A Formação Santana dos Garrotes (Nsg) é 
constituída predominantemente por metarritmi-
tos pelíticos e psamíticos, com metagrauvacas 
e/ou metarenitos ricos em fragmentos rochosos 
(líticos), sedimentos ferríferos gerados por pre-
cipitação química (e que posteriormente foram 

metamorfizados), metaconglomerados, rocha metavulcâni-
cas básicas a ácidas e rochas metapiroclásticas (fragmentos de 
rochas gerados a partir de explosões vulcânicas que sofreram 
metamorfismo). As rochas metaclásticas são dominantes.

A Formação Equador (Ne) aflora na porção norte do Esta-
do da Paraíba, próximo à cidade Junco do Seridó. Predominam 
os quartzitos ricos em muscovita, com granulações variadas 
(grossas, finas e médias) e foliação bem desenvolvida. Ocorre 
de modo quase contínuo acima do embasamento paleopro-
terozico (Jardim de Sá & Salim, 1981); Jardim de Sá, 1994).

Figura 2.6 - Rochas originadas a partir de um metamorfismo regional 
(colisão). Fonte: http://www.ige.unicamp.br/site/aulas/202/GM_420_

Rochas_metamorficas.pdf

Tabela 2.8 - Caracterização de algumas rochas metamórficas, geradas em função da intensidade do grau metamórfico e da rocha 
original. Fonte: Winkler, 1977.

Rocha Gnaisse Xistos Filito Ardósia

Granulação
Granulação média a 
grosseira, minerais 

identificáveis a olho nu.

Granulação média a 
grosseira, minerais 

identificáveis a olho nu.

Granulação fina, minerais 
não identificáveis a olho nu.

Granulação fina, minerais 
não identificáveis a olho nu.

Bandamento

Pode conter bandamento 
(faixas com diferentes 
composições, gerando 

diferentes cores).

Contém xistosidade 
(textura em folhas, planos).

Xistosidade (textura em 
folhas, planos) mais fina do 

que os xistos.

Finas folhas / lamelas, 
que recebem o nome de 

clivagem ardosiana.

Observação
Geralmente feldspato 

corresponde a >20% da 
rocha.

Geralmente feldspato 
corresponde a <20% da 

rocha.
Brilho sedoso.

Brilho sedoso; planos são 
quebradiços.

Fonte: Winkler, 1977. 

MESO / NEOPROTEROZOICO

O Complexo Piancó (MNp) ocorre na parte oeste do 
Estado da Paraíba e corresponde a um conjunto de rochas 
tanto de origem ígnea quanto de origem sedimentar. 
Subdivide-se, segundo Silva Filho et al. (1985), em:

regional provocado pela colisão de placas tectônicas, tal 
como é observado na Figura 2.6.

Os metagranitóides Mγ2a apresentam uma estrutu-
ra tipo augen e composição monzogranítica. Há ainda 
leucogranitos Mγ2b, mais ricos em mica branca (musco-
vita) e mais pobres em mica preta (biotita) e os granitos 
metamorfizados parcialmente fundidos (migmatitos). A 
Suíte Granítica Camalaú (Mγ2c) é formada por dezenas de 
intrusões, algumas com quilômetros de superfície expostas 
(stocks), algumas tabulares, incluindo granitóides tonalíti-
cos e trondhjemíticos (Medeiros & Torres, 1999).
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A Formação Serra dos Quintos (Nsq) é restrita à região 
Centro-Norte do Estado, compreendendo um conjunto 
de tipos de rochas originalmente sedimentares que sofreu 
metamorfismo (metassedimentares), grauváquicas, carbo-
nática-calcissilicáticas (rochas compostas por carbonatos 
e silicatos de cálcio), subordinadamente quartzíticas (Foto 
2.7), formações ferríferas e rochas metamáfica-ultramáficas 
(Ferreira, 1997).

A Formação Jucurutu (Nj), de modo geral, é repre-
sentada por uma sequência também metassedimentar, 
com pequena contribuição de rochas vulcânicas escuras 
(máficas) (Jardim de Sá & Salim, 1981). Os paragnaisses 
têm aspecto maciço e bastante feldspato (características 
de metagrauvaca, de forma que possivelmente foram as 
rochas originais). Apresentam níveis e nódulos ricos em 
carbonatos e silicatos (rochas calcissilicáticas).

A Formação Seridó (Ns) e o Grupo Seridó indiscrimi-
nado (Nsi) constituem a principal unidade da Faixa Seridó, 
sendo representados por um espesso pacote de metapelitos 
(Figuras 2.8, 2.9 e 2.10) que sofreram metamorfismo em 
grau anfibolito (pressão entre 3,5 e 10Kbar e temperatura 

Figura 2.7 - Quartzito Equador na Serra de Santa Luzia.
Fotografia: Vanja Alcantara, 2006.

Figura 2.9 - Xisto Seridó próximo à cidade de Patos. 
Fotografia: Vanja Alcantara, 2006.

Figura 2.8 - Xisto Seridó próximo ao contato com a Suíte 
Granítica Camalaú, entre as cidades de Piancó e Itaporanga. 

Fotografia: Vanja Alcantara, 2006.
Figura 2.10 - Exposição do Xisto Seridó exibindo bandamento 

composicional. Fotografia: Vanja Alcantara, 2006.

entre 440 a 700°C), exibe raras intercalações de calcários 
metamorfizados, rochas calcissilicáticas e outras compostas 
predominantemente por anfibólios, denominadas anfibo-
litos (Jardim de Sá, 1994).
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Figura 2.11 - Diorito cortado por leucogranito, a sudoeste de 
Casserengue. Fotografia: Vanja Alcantara, 2006.

Figura 2.13 - Plúton Dona Inês, cortado por diques félsicos, 
utilizado para extração de paralelepípedos, a sudoeste de 

Casserengue. Fotografia: Vanja Alcantara, 2006.

Figura 2.12 - Granito Itaporanga, exibindo grandes cristais de 
feldspato potássico na cidade de Itaporanga. Fonte: http://www.

cprm.gov.br/geoecoturismo/geoparques/serido/marmitascarnauba.
html.

Os granitóides que foram gerados antes e durante os 
eventos tectônicos são representados pela suíte diorítica 
tonalítica (Nδ) (Figura 2.11) na Faixa Seridó. Esta suíte foi 
datada de 763 Ma (Leterrier et al., 1990).

Alguns corpos granitóides não têm dados químicos 
suficientes para melhor enquadramento, sendo descritos 
como granitóides de quimismo indiscriminado (Nγi).

A suíte Nγ1a é caracterizada por granitóides de grãos 
grossos de composição monzonítica, sienogranítica e gra-
nodiorítica, conhecidos como tipo Itaporanga (Almeida et 
al., 1967). Esta suíte é formada principalmente por granito 
com enormes cristais de feldspato potássico, ocorrendo 
juntamente com um diorito, havendo localmente mistura 
entre eles (Mariano & Sial, 1990), como observado na 
Figura 2.12. 

A suíte Nγ1b corresponde aos granodioritos tipo 
Conceição (Almeida et al., 1967), cuja composição varia 
de Tonalito (Tabelas 2.2 e 2.3) a Granodiorito, com fases 
menores de Diorito e Gabro, principalmente na Faixa 
Piancó-Alto Brígida. Possui típicos enclaves máficos e 
porções ricas em actinolita.
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Os Granitóides Nγ1c, tipo Serrita, têm ocorrência res-
trita, variando de tonalito a granodiorito. Contém biotita 
e epidoto.

A Suíte Leucogranítica Peraluminosa (Nγ1d ) (Tabela 2.9) 
ocorre na Faixa Seridó, sendo representada por granitos 
ricos em ilmenita e granitos claros (leucogranitos) com 
biotita, muscovita, granada, exibindo comumente feições 
de fusão parcial (Jardim, de Sá, 1994) (Figura 2.13). Esses 
tipos podem ter sido fonte de depósitos de tungstênio (W) 
(embora alguns autores associem a formação de scheelita 
a processos de metarmorfismo regional com zonas de 
cisalhamento) e da geração dos pegmatitos (ricos em Be, 
Li, Ta, Nb e Sn) da Faixa Seridó. Alguns desses são granitos 
de granulações centimétricas a decimétricas (pegmatóides), 
provavelmente formados no final do tectonismo ou pos-
teriormente (tardi a postectônicos), compostos essencial-
mente por quartzo, feldspato, muscovita e granada, estes 
dois últimos minerais muitas vezes formando concentrações 
ricas em alumínio (Tabela 2.9).

pela Zona de Cisalhamento Afogados da Ingazeira. O Plúton 
de Prata é formado por sienogranitos, oriundos do mesmo 
magma de Basaltos e Dacitos.

As rochas ultramáficas (NƲ) são representadas por 
duas pequenas intrusões de composições predominante-
mente serpentiníticas (ricas em serpentina, mineral resul-
tante de alteração da olivina) e mineralizadas em níquel, 
e ocorrem na parte sudeste da Faixa Piancó-Alto Brígida 
(Farina, 1969).

As últimas intrusões ocorrem como conjuntos de 
diques (também conhecidos por enxames de diques). As 
intrusões predominantes são:

(1) Sienitos com elevado teor de potássio nas proxi-
midades da cidade de Triunfo/PE (Nρ), conhecidos como 
enxame de diques de Manaíra-Princesa Isabel;

(2) Diques de Granodioritos e Dacitos de granulações 
grossas, próximos às cidades de Sumé e Serra Branca (Nγ, 
Suíte Sucuru);

(3) Diques máficos alcalinos (Nλ), a sudeste de Monteiro.

SILURO-DEVONIANO

Este período é representado pela Formação Mauriti 
(SDm) que compreende os sedimentos terrígenos deposi-
tados discordantemente (de forma não alinhada) sobre o 
embasamento pré-cambriano, formando a base sedimentar 
da Bacia do Araripe.

Esta Formação ocorre de forma restrita na região a 
sudoeste de Bonito de Santa Fé, no limite com o Estado do 
Ceará. Ela é constituída por conglomerado de granulação 
grossa e/ou arenito grosso arcoseano amarelado, interca-
lado com conglomerado. Apresenta nítida predominância 
dos arenitos médios a grossos de origem fluvial sobre os 
arenitos finos eólicos (Ponte, 1992).

Figura 2.14 - Rochas graníticas formando bolders ou matacões, 
expostas à superfície do Planalto da Borborema, localizadas no 

Lagedo Pai Mateus, município de Cabaceiras. 
Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011.

Tabela 2.9 - Grau de saturação de Alumina (Al2O3) 
nas rochas plutônicas.

Rocha Al2O3 / (CaO + 
Na2O + K2O)

Al2O3 / (Na2O + 
K2O)

Peraluminosa > 1 -

Subaluminosa = 1 -

Metaluminosa < 1 > 1

Peralcalina < 1 < 1

A Tabela 2.9 mostra a classificação das rochas em 
função da razão da quantidade de alumina (Al2O3) em 
relação à quantidade de óxidos de Ca (metal alcalino 
terroso), Na e K (metais alcalinos) contida nos compo-
nentes minerais.

A composição da suíte Nγ2a varia de monzonito a 
monzogranito. O granito típico é o Batólito de Esperança, 
na parte leste do Terreno Alto Pajeú. A suíte referida como 
Nγ2b é composta por rochas vulcânicas e plutônicas com 
elevado teor de potássio, recebendo a denominação de 
suíte shoshonítica-ultrapotássica. Sua principal ocorrência 
é a imponente cadeia plutônica, localizada ao longo da 
Zona de Cisalhamento Fernandes Vieira, no limite Piancó - 
Alto Brígida - Alto Pajeú, também conhecida por Syenitoid 
Line (Sial, 1987).

 A Suíte Nγ2b é formada por sienitos e granitos álcali-
feldspáticos, geralmente contendo os minerais aegirina-
augita e anfibólio sódico (Figura 2.14).

A Suíte Nγ2c é composta por Leucogranodioritos, 
Quartzo Monzonitos e Granodioritos.

A Suíte Nγ3 é formada pelo Batólito de Prata e por 
grandes intrusões expostas (stocks) e diques controlados 
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CRETÁCEO

Neste período geológico, encontram-se a bacia se-
dimentar costeira Paraíba, representada pelas Formações 
Beberibe e Gramame e a bacia interior Rio do Peixe, que 
inclui as Formações Antenor Navarro, Souza e Rio Piranhas.

A Bacia Paraíba, estende-se desde a cidade de Recife, 
limitada pelo Lineamento Pernambuco, até o vale do rio 
Camaratuba, ao norte de João Pessoa- PB, estando sepa-
rada da Bacia Potiguar pela falha de Pirpirituba (Gomes, 
2001), ou falha de Mamanguape segundo Lima Filho (1998) 
e Barbosa (2007). Trata-se de uma feição geológica gerada 
durante os mesmos processos tectônicos que originaram 
a Bacia Pernambuco, no Eocretáceo, sendo a última por-
ção do continente unida à África (Françolin & Szatmari, 
1987). Mabesoone & Alheiros (1991) registram que a Bacia 
Paraíba possui como característica estrutural um padrão 
homoclinal, com largura média de 25 km, onde a espessura 
máxima do pacote sedimentar pode atingir 400 m, sendo 
constituído pelo Grupo Paraíba, dividido nas Formações 
Beberibe/Itamaracá, Gramame e Maria Farinha.

A Formação Beberibe/Itamaracá (Kbi) engloba atual-
mente toda a sequência clástica (fragmentos rochosos) da 
base do Grupo Paraíba (Kegel, 1957), sendo atualmente refe-
rida como Beberibe/Itamaracá (Kbi) (Santos, 2002). Trata-se 
de uma sequência essencialmente arenosa, com espessura 
média de 200 m, em geral sem fósseis, constituída de arenitos 
friáveis (facilmente desagregáveis), de cores cinza a creme, 
com diferentes graus de arredondamento e com componente 
argiloso. Na base, podem ocorrer níveis conglomeráticos e 
intercalações de níveis argilosos. No topo, predominam os 
arenitos médios a finos, nos quais se intercalam camadas 
compostas por siltitos e argilitos que abrigam restos fossilífe-
ros. Em subsuperfície, observa-se interdigitação (alternância 
local) com um arenito mais duro, com cimento carbonático. 
Foram encontrados (mas não identificados) fragmentos de 
organismos (fósseis). Menos frequentemente ocorre gradação 
entre os dois tipos rochosos (Mabesone e Alheiros, 1991).

A Formação Gramame (Kg) compreende um pacote 
sedimentar com até 55 m de espessura, formado por cal-
cários argilosos cinzentos, com algumas intercalações finas 
de argila e camadas de margas e argilas mais puras. Ainda 
segundo Mabesone e Alheiros (1991), pode ser dividida em 
três fácies: uma fácies basal, formada por calcarenitos e 
calcários arenosos, muito fossilíferos, que se interdigitam 
com uma fácies média formada por fosforitos (rochas ricas 
em fosfato), e é recoberta no topo por uma fácies composta 
de calcários biomicríticos argilosos.

As fácies basais são caracterizadas tanto por calcare-
nitos como por calcários ricos em dolomitas (dolomíticos) 
arenosos de coloração creme, fossilíferos (ex: conchas 
fragmentadas). A fácies fosfática apresenta-se como are-
nitos, calcários argilosos, fosfatizados (enriquecidos em 
fosfatos), rica em fósseis de pequenas dimensões (gastró-
podes, cefalópodes, crustáceos, equinodermas, dentes e 
escamas de peixe).

A Formação Antenor Navarro (Ka) é constituída na 
base por conglomerados e arenitos imaturos (não puros, 
misturados a outros componentes), os quais passam 
gradualmente em direção ao topo a arenitos finos e ricos 
em micas, intercalados com argilitos (rochas compostas 
predominantemente de argilas). Estes sedimentos foram 
depositados diretamente sobre o embasamento cristalino 
e são contemporâneos aos primeiros pulsos tectônicos. 
Sua base de conglomerados foi gerada durante regime 
de corrente (sedimentos grossos trazidos pela força da 
água em torrente) e aluvião, que prevaleceu no início dos 
movimentos tectônicos, passando gradualmente para 
sedimentos mais finos em direção ao topo da formação.

A Formação Sousa (Ks) é constituída por argilitos 
(rochas compostas por argilas) intercaladas com arenitos 
finos e finos níveis carbonáticos, incluindo vários níveis 
fossilíferos e pegadas (impressões) de dinossauros (Figura 
2.15) que permitem a datação da bacia.

A Formação Rio Piranhas (Kr) é constituída por con-
glomerados e arenitos de granulação grossa intercalados 
com arenitos finos e ricos em mica, com matriz argilosa. 
O conjunto correspondente ao assoreamento final do lago 
onde foi depositada a Formação Sousa, representando uma 
retomada da atividade tectônica. Sua extensão geográfica 
é restrita a uma zona próxima à borda sudeste da sub-bacia 
de Sousa e sua espessura máxima é estimada em 320 m 
por Braun (1969).

As rochas Vulcânicas Félsicas Itapororoca (Ki) formam 
uma elevação no relevo, com bordas suaves e contorno 
ligeiramente alongado, com extensão longitudinal de 
aproximadamente sete quilômetros. Na sua superfície 
desenvolve-se um solo castanho escuro bastante argilo-
so, localmente com material pedregoso da própria rocha 
ainda não totalmente decomposta. Há controvérsias sobre 
sua classificação, situando-se entre Tufo de granulação 
grossa parcialmente substituído por sílica, e Riolito ou 
Fonolito.

Figura 2.15 - Registro das pegadas de dinossauros preservados 
em sedimentos finos da Formação Souza, localizadas no 

Vale dos Dinossauros, no município Sousa. 
Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.
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PALEÓGENO / NEÓGENO

Na região de Boa Vista, foram identificadas rochas 
efusivas básicas (Guimarães, 1960 e Caldasso, 1965) e 
duas camadas de rochas basálticas (ENβ), estas ocorri-
das no início e no final da sequência vulcano-sedimentar 
(Petta e Nunes Barbosa, 2001). A unidade vulcânica 
inferior é formada por olivina-basalto, geralmente bas-
tante alterada. No derrame superior, ocorrem materiais 
vulcânicos vítreos (cujo material não chegou a formar 
estruturas cristalinas face à velocidade de resfriamento) 
ou compostos por cristais muito pequenos. Ocorrem 
ainda rochas piroclásticas, com fragmentos angulosos 
de basaltos e exposições de texturas denominadas pillow 
lavas, ou lavas em almofada, designação que se refere ao 
seu formato/textura, que indica a sua cristalização em 
ambiente aquático.

A Formação Campos Novos (ENcn) é formada por 
argilas do tipo montmorilonita (detalhadas por Caldasso, 
1965) de cores verde, creme e roxa, com arenitos grosseiros 
que sofreram incrustação de sílica (silicificação) na base, 
podendo ocorrer arenitos ricos em silte contendo níveis 
argilosos com blocos de calcedônia intercalados. Ocorre 
madeira silicificada e fósseis de gastrópodes com moldes 
perfeitamente conservados.

O Grupo Barreiras (ENb) aflora em uma vasta área na 
porção leste do Estado, principalmente na Bacia Paraíba (Fi-
gura 2.18). Uma das fácies típicas é composta por cascalhos 
e areias grossas a finas, de coloração creme amarelada, com 
intercalações de porções ricas em argila/silte. A fácies de 
leque é constituída por Diamictito (rocha sedimentar com 
tamanhos variados de grãos distribuídos irregularmente) 
de coloração creme a avermelhada, com seixos e grânulos 
subangulosos de quartzo e blocos de argila que sofreram 

Figura 2.18 - Falésias ativas e plataforma de abrasão esculpida em 
sedimentos da Formação Barreiras, com aproximadamente 35m de 

altura, na Praia de Tambaba. Fotografia: Marcelo Dantas, 2012. 

Figura 2.16 - Arenito mosqueado da Formação Serra dos Martins, 
município de Nova Floresta. Fotografia: Marcelo Dantas, 2012.

Figura 2.17 - Cobertura Laterítica sobre da Formação Serra dos 
Martins, município de Nova Floresta. Fotografia: 

Marcelo Dantas, 2012.

PALEÓGENO

A Formação Serra dos Martins (Esm) ocorre na região 
nordeste do Estado, formando chapadas com altitude em 
torno de 800 metros, compondo resquícios de um antigo 
capeamento cuja espessura original foi estimada entre 30m 
e 70m. Sua estratigrafia foi revista por Mabesone (1966). 
Na base da formação, ocorrem arenitos esbranquiçados, 
mal selecionados, localmente conglomeráticos, ricos em 
caulim, homogêneos e facilmente desagregáveis (friáveis), 
com alguns leitos silicificados (Figura 2.16). 

A sua porção média é representada por bancos de 
arenitos argilosos, homogêneos, de coloração amarela a ver-
melha, com grãos de quartzo subangulosos a arredondados. 
O topo da sequência é formado por crosta laterítica de cor 
vermelha a roxa, seixos de quartzo em diferentes graus de 
arredondamento e cimento ferruginoso (Figura 2.17).
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diversos processos de desgaste mecânico, em 
corpos tabulares a lenticulares de até um metro 
de espessura, intercalados com camadas síltico- 
argilosas menos espessas.

NEÓGENO

As Coberturas Elúvio-Coluviais Qe (tabela 
2.1) são depósitos texturalmente incoerentes, 
não consolidados, constituídos por fragmentos 
de rochas em parte decompostas e por sedi-
mentos clásticos grosseiros, representados por 
areias de cor esbranquiçada ou creme, de dife-
rentes tamanhos e graus de arredondamento. 
São constituídas por quartzo, feldspato não 
decomposto, palhetas de micas e concentra-
ções de minerais pesados.

No contato com o embasamento ocorrem 
níveis mais heterogêneos e pouco consolidados, 
de coloração amarelo-avermelhada, compos-
to por intercalações de argila e horizontes 
conglomeráticos. Todo o conjunto apresenta 
espessura variando entre 10 m e 15m.

As Coberturas Lateríticas (Ql) ocorrem apenas na 
região sudeste de Teixeira, nos limites com o Estado de 
Pernambuco, compondo relevos em formas de tabuleiros 
e mesas com altitude média de 800 m, com encostas ín-
gremes. Formam um solo oxidado marrom-avermelhado 
a arroxeado, com fragmentos e concreções ricas em ferro 
de diversas dimensões e sedimentos compostos por areia 
e argila e, por vezes, delgados níveis de cascalho. 

Aluviões e Sedimentos de Praia (Qa) são representados 
principalmente pelas aluviões dos rios Piranhas, Piancó, do 
Peixe, Mamanguape, Paraíba e também por dunas e sedi-
mentos de praia que ocorrem na faixa litorânea (Figuras 
2.19 e 2.20).
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INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentadas as diversas etapas 
que envolveram o tratamento digital dos dados no desen-
volvimento do SIG Mapa Geodiversidade do Estado da 
Paraíba, do Programa Geologia do Brasil (PGB) da CPRM/
SGB, integrante do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC 2009), que tem como objetivo a geração de produtos 
voltados para o ordenamento territorial e o planejamento 
dos setores mineral, transportes, agricultura, turismo e 
meio ambiente.

As informações produzidas estão alojadas no Geo-
Bank (sistema de bancos de dados geológicos corpora-
tivo da CPRM/SGB), a partir das informações geológicas 
multiescalares contidas em suas bases Litoestratigrafia e 
Recursos Minerais (CPRM, 2002), além da utilização de 
sensores como o Modelo Digital de Terreno SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission), do Mosaico GeoCover 2000 e 
das informações de estruturas e drenagem (CPRM, 2004; 
RAMOS et al., 2005; THEODOROVICZ et al., 1994, 2001, 
2002, 2005; TRAININI e ORLANDI, 2003; TRAININI et al., 
1998, 2001).

Do mesmo modo que na elaboração do Mapa Geo-
diversidade do Brasil (escala 1:2.500.000), também foram 
utilizadas, para o Mapa Geodiversidade do Estado da 
Paraíba, informações temáticas de infraestrutura, recursos 
minerais, unidades de conservação, terras indígenas e áreas 
de proteção integral e de desenvolvimento sustentável 
estaduais e federais, dados da rede hidrológica e de água 
subterrânea, áreas impactadas (erosão, desertificação), 
áreas oneradas pela mineração, informações da Zona Eco-
nômica Exclusiva da Plataforma Continental (ZEE), gaso-
dutos e oleodutos, dados geoturísticos e paleontológicos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Assim como para o Mapa Geodiversidade do Brasil 
e do SIG Geodiversidade ao Milionésimo, os levantamen-
tos estaduais foram elaborados seguindo as orientações 
contidas em roteiro metodológico preparado para essa 
fase, apoiados em kits digitais personalizados para cada 
estado, que contêm todo o material digital (imagens, 
arquivos vetoriais etc.) necessário ao bom desempenho 
da tarefa.

A sistemática de trabalho adotada permitiu a conti-
nuação da organização dos dados na Base Geodiversidade 
inserida no GeoBank (CPRM/SGB), desde a fase do recorte 
ao milionésimo até os estaduais e, sucessivamente, em 
escalas de maior detalhe (em trabalhos futuros), de forma 
a possibilitar a conexão dos dados vetoriais aos dados 
alfanuméricos. Em uma primeira fase, com auxílio dos 
elementos-chave descritos nas tabelas dos dados vetoriais, 
é possível vincular facilmente mapas digitais ao GeoBank 
(CPRM/SGB), como na montagem de SIGs, em que as 
tabelas das shapefiles (arquivos vetoriais) são produtos da 
consulta sistemática ao banco de dados.

DEFINIÇÃO DOS DOMÍNIOS E UNIDADES 
GEOLÓGICO-AMBIENTAIS

O estabelecimento de domínios geológico-ambientais 
e suas subdivisões para o estado da Paraíba insere-se nos 
critérios adotados para a definição dos domínios e unida-
des geológico-ambientais do Brasil, com o objetivo de se 
agrupar conjuntos estratigráficos de comportamento seme-
lhante frente ao uso e ocupação dos terrenos. Da mesma 
forma, o resultado obtido não foi um mapa geológico ou 
tectônico, mas sim um novo produto, denominado Mapa 
Geodiversidade do Estado da Paraíba, no qual foram in-
seridas informações de cunho ambiental, muito embora a 
matéria-prima para as análises e agrupamentos tenha sido 
proveniente das informações contidas nas bases de dados 
de Litoestratigrafia e Recursos Minerais do GeoBank (CPRM/
SGB), bem como na larga experiência em mapeamento e 
em projetos de ordenamento e gestão do território dos 
profissionais da CPRM/SGB.

Em alguns casos foram agrupadas, em um mesmo 
domínio, unidades estratigráficas com idades diferentes, 
desde que a elas se aplicasse um conjunto de critérios 
classificatórios, como: posicionamento tectônico, nível 
crustal, classe da rocha (ígnea, sedimentar ou metamór-
fica), grau de coesão, textura, composição, tipos e graus 
de deformação, expressividade do corpo rochoso, tipos 
de metamorfismo, expressão geomorfológica ou litotipos 
especiais. Se, por um lado, agruparam-se, por exemplo, 
quartzitos friáveis e arenitos friáveis, por outro foram se-
paradas formações sedimentares muito semelhantes em 
sua composição, estrutura e textura, quando a geometria 
do corpo rochoso apontava no sentido da importância 
em distinguir uma situação de extensa cobertura de uma 
situação de pacote restrito, limitado em riftes.

O principal objetivo para tal compartimentação é 
atender a uma ampla gama de usos e usuários interessa-
dos em conhecer as implicações ambientais decorrentes 
do embasamento geológico. Para a elaboração do Mapa 
Geodiversidade do Brasil (escala 1:2.500.000), analisaram-
-se somente as implicações ambientais provenientes de 
características físico-químicas, geométricas e genéticas 
dos corpos rochosos. Na escala 1:1.000.000, do recorte ao 
milionésimo e dos estados, foram selecionados atributos 
aplicáveis ao planejamento e dos compartimentos de relevo, 
reservando-se para as escalas de maior detalhe o cruza-
mento com informações sobre clima, solo e vegetação.

Como a Base Geodiversidade é fruto da reclassifi-
cação das unidades litoestratigráficas contidas na Base 
multiescalar Litoestratigrafia, compondo conjuntos estra-
tigráficos de comportamento semelhante frente ao uso e 
ocupação, atualmente essa base possui a estruturação em 
domínios e unidades geológico-ambientais apresentada no 
Apêndice I (Unidades Geológico-Ambientais do Território 
Brasileiro). Tal estruturação é dinâmica e, na medida do 
detalhamento das escalas, novos domínios e unidades 
podem ser inseridos.
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ATRIBUTOS DA GEOLOGIA

Desde a etapa do recorte ao milionésimo, para me-
lhor caracterizar as unidades geológico-ambientais, foram 
selecionados atributos da geologia que permitem uma 
série de interpretações na análise ambiental, os quais são 
descritos a seguir.

Deformação

Relacionada à dinâmica interna do planeta. Procede-
-se à sua interpretação a partir da ambiência tectônica, 
litológica e análise de estruturas refletidas nos sistemas de 
relevo e drenagem.

Tectônica: dobramento

 - Ausente: sedimentos inconsolidados (aluviões, du-
nas, terraços etc.).

 - Não-dobrada: sequências sedimentares, vulca-
nossedimentares e rochas ígneas não-dobradas e 
não-metamorfizadas.

 - Pouco a moderadamente dobrada: a exemplo das 
sequências sedimentares ou vulcanossedimentares 
do tipo Bambuí, por exemplo.

 - Intensamente dobrada: a exemplo das sequências 
sedimentares ou vulcanossedimentares complexa 
e intensamente dobradas (por exemplo, grupos 
Açungui, Minas, dentre outros) e das rochas granito-
gnaisse migmatíticas.

 - Moderadamente a intensamente dobrada
 - Pouco a intensamente dobrada

Tectônica: fraturamento (juntas e falhas)/
cisalhamento

 - Não-fraturada: caso das coberturas sedimentares 
inconsolidadas.

 - Pouco a moderadamente fraturada (distribuição 
regular) 

 - Pouco a moderadamente fraturada (distribuição 
irregular)

 - Moderadamente a intensamente fraturada (distri-
buição regular)

 - Moderadamente a intensamente fraturada (distri-
buição irregular)

 - Pouco a intensamente fraturada (distribuição regular)
 - Pouco a intensamente fraturada (distribuição irregular)
 - Intensamente fraturada (distribuição regular)
 - Intensamente fraturada (distribuição irregular) 

Tipo de Deformação

 - Não se aplica
 - Deformação rúptil
 - Deformação dúctil/rúptil

 - Deformação rúptil/dúctil
 - Deformação dúctil

Aspecto

 - Sem estruturas
 - Estratificada/Biogênica
 - Maciça/Vesicular
 - Maciça/Acamadada
 - Maciça/Laminada
 - Maciça
 - Acamadada
 - Acamadada/Filitosa
 - Acamadada/Xistosa
 - Xistosa/Maciça
 - Filitosa/Xistosa
 - Acamadamento Magmático
 - Gnáissica
 - Concrecional
 - Concrecional/Nodular
 - Biogênica
 - Estruturas de Dissolução
 - Estruturas de Colapso

Comportamento Reológico 

De acordo com Oliveira e Brito (1998), as rochas 
podem apresentar as seguintes características reológicas 
(comportamento frente a esforços mecânicos):

A) Comportamento Isotrópico quando as proprie-
dades das rochas são constantes, independentemente da 
direção observada.

B) Comportamento Anisotrópico quando as proprie-
dades variam de acordo com a direção considerada.

As bibliotecas podem ser:
 - Isotrópico – Caso dos Granitos com granulação e 
textura homogênea

 - Anisótropico – Caso das Unidades formadas por 
diversas litologias e/ou deformações heterogêneas.

Resistência ao Intemperismo Físico

Procede-se à dedução a partir da análise da com-
posição mineral da rocha ou das rochas que sustentam a 
unidade geológico-ambiental.

Se for apenas um tipo de litologia que sustenta a 
unidade geológico-ambiental ou se forem complexos 
plutônicos de várias litologias, são definidas as seguintes 
classificações para esse atributo:

Baixa: rochas ricas em minerais ferromagnesianos, 
arenitos, siltitos, metassedimentos argilosos, rochas ígneas 
ricas em micas, calcários, lateritas, rochas ígneas básico-
-ultrabásico-alcalinas efusivas.

Moderada a alta: ortoquartzitos, arenitos silicifica-
dos, leucogranitos e outras rochas pobres em micas e em 
minerais ferromagnesianos, formações ferríferas, quartzitos 
e arenitos impuros.
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Não se aplica: sedimentos inconsolidados.
Se forem várias litologias que sustentam a unidade 

geológico-ambiental, a classificação será:
Baixa a moderada na vertical: caso de coberturas 

pouco a moderadamente consolidadas.
Baixa a alta na vertical: unidades em que o subs-

trato rochoso é formado por empilhamento de camadas 
horizontalizadas, não-dobradas, de litologias de composi-
ção mineral e com grau de consolidação muito diferentes, 
como as intercalações irregulares de calcários, arenitos, 
siltitos, argilitos etc.

Baixa a alta na horizontal e na vertical: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares dobradas e com-
postas de várias litologias; rochas gnáissico-migmatíticas 
e outras que se caracterizam por apresentar grande he-
terogeneidade composicional, textural e deformacional 
lateral e vertical.

Resistência ao Intemperismo Químico

Procede-se à dedução a partir da análise da com-
posição mineral da rocha ou das rochas que sustentam a 
unidade geológico-ambiental. 

Se for só um tipo de litologia que sustenta a unidade 
geológico-ambiental ou se forem complexos plutônicos de 
várias litologias, são definidas as seguintes classificações 
para esse atributo:

Baixa: calcários, rochas básicas, ultrabásicas, alcalinas 
etc.

Moderada a alta: ortoquartzitos, leucogranitos e 
outras rochas pobres em micas e em minerais ferromag-
nesianos, quartzitos e arenitos impuros, granitos ricos em 
minerais ferromagnesianos e micáceos etc.

Não se aplica: aluviões.
Entretanto, se forem várias litologias que sustentam a 

unidade geológico-ambiental, a classificação será:
Baixa a moderada na vertical: unidades em que 

o substrato rochoso é formado por empilhamento de 
camadas horizontalizadas, não-dobradas, de composição 
mineral e grau de consolidação semelhantes a ligeiramente 
diferentes e mesma composição mineralógica. 

Baixa a alta na vertical: unidades em que o substrato 
rochoso é formado por empilhamento de camadas horizon-
talizadas, não-dobradas, de litologias de composição mineral 
e grau de consolidação muito diferentes, como as intercala-
ções irregulares de calcários, arenitos, siltitos, argilitos etc. 

Baixa a alta na horizontal e na vertical: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares dobradas e compostas 
de várias litologias; rochas gnáissico-migmatíticas e outras 
que se caracterizam por apresentar grande heterogeneidade 
composicional, textural e deformacional lateral e vertical.

Grau de Coerência

Refere-se à resistência ao corte e à penetração. Mes-
mo em se tratando de uma única litologia, deve-se prever 
a combinação dos vários tipos de grau de coerência, a 
exemplo dos arenitos e siltitos (Figura 3.1). Para o caso de 
complexos plutônicos com várias litologias, todas podem 
ser enquadradas em um único grau de coerência.

As classificações utilizadas neste atributo são:
 - Muito brandas
 - Brandas
 - Médias
 - Duras
 - Muito brandas a duras

Figura 3.1 - Resistência à compressão uniaxial e classes de alteração para diferentes tipos de rochas.
Fonte: Modificado de Vaz (1996).
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Entretanto, se forem várias litologias, esta será a 
classificação:

 - Variável na horizontal
 - Variável na vertical
 - Variável na horizontal e vertical
 - Não se aplica.

Características do Manto de Alteração 
Potencial (Solo Residual)

Procede-se à dedução a partir da análise da composi-
ção mineral das rochas. Por exemplo, independentemente 
de outras variáveis que influenciam as características do 
solo, como clima, relevo e evolução do solo, o manto de 
alteração de um basalto será argiloso e, o de um granito, 
argilo-síltico-arenoso.

 - Predominantemente arenoso: substrato rochoso 
sustentado por espessos e amplos pacotes de rochas 
predominantemente arenoquartzosas.

 - Predominantemente argiloso: predominância 
de rochas que se alteram para argilominerais, a 
exemplo de derrames basálticos, complexos básico-

ultrabásico-alcalinos, terrenos em que predominam 
rochas calcárias etc.

 - Predominantemente argilossiltoso: siltitos, folhe-
lhos, filitos e xistos.

 - Predominantemente argilo-síltico-arenoso: rochas 
granitoides e gnáissico-migmatíticas ortoderiva-
das.

Variável de arenoso a argilossiltoso: sequências sedi-
mentares e vulcanossedimentares compostas por alternân-
cias irregulares de camadas pouco espessas, interdigitadas 
e de composição mineral muito contrastante, a exemplo 
das sequências em que se alternam, irregularmente, entre 
si, camadas de arenitos quartzosos com pelitos, calcários 
ou rochas vulcânicas.

 - Predominantemente siltoso: siltitos e folhelhos.
 - Não se aplica

Porosidade Primária

Relacionada ao volume de vazios em relação ao vo-
lume total da rocha. O preenchimento deverá seguir os 
procedimentos descritos na Tabela 3.1.

Tabela 3.1 - Tabela de porosidade total dos diversos materiais rochosos.

Material Porosidade Total % m Porosidade Eficaz % me

Obs.
Tipo Descrição Mé-

dia
Normal Extraordinária

Média Máx. Mín.
Máx. Mín. Máx. Mín.

Rochas maciças 
Granitos 0,3 4 0,2 9 0,05 0,5 0,0 A
Calcários maciços 8 15 0,5 20 1 0,0 B
Dolomitos 5 10 2 1 0,0 B

Rochas metamórficas 0,5 5 0,2 2 0,0 A

Rochas vulcânicas

Piroclastos e tufos 30 50 10 60 5 20 0,0 C, E
Escórias 25 80 10 50 1 C, E
Pedras-pomes 85 90 50 20 0,0 D
Basaltos densos,  
fonólitos

2 5 0,1 2 0,1 A

Basaltos vesiculares 12 30 5 10 1 C

Rochas sedimentares 
consolidadas  
(ver rochas maciças)

Argilas sedimentares 5 15 2 30 0,5 5 0,0 E

Arenitos 15 25 3 30 0,5 20 0,0 F
Cretas macias 20 50 10 5 0,2 B
Calcários detríticos 10 30 1,5 20 0,5

Rochas sedimentares 
inconsolidadas

Aluviões 25 40 20 45 15 35 5 E
Dunas 35 40 30 30 10
Cascalhos 30 40 25 40 20 35 15
Loess 45 55 40 10 0,1 E
Areias 35 45 20 35 10
Depósitos glaciais 25 35 15 30 5
Siltes 40 50 25 20 2 E
Argilas 
não-compactadas

45 60 40 85 30 10 0,0 E

Solos superiores 50 60 30 20 1 E

Fonte: Modificado de Custodio e Llamas (1983).
Nota: Alguns dados, em especial os referentes à porosidade eficaz (me), devem ser tomados com precauções, segundo as circunstâncias 
locais. A = Aumenta m e me por meteorização; B = Aumenta m e me por fenômenos de dissolução; C = Diminui m e me com o tempo;  
D = Diminui m e pode aumentar me com o tempo; E = me muito variável segundo as circunstâncias do tempo; F = Varia segundo o grau 
de cimentação e solubilidade.
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Caso seja apenas um tipo de litologia que sustenta 
a unidade geológico-ambiental, observar o campo “Des-
crição”, da Tabela 3.1. Entretanto, se forem complexos 
plutônicos de várias litologias, a porosidade é baixa.

 - Baixa: 0 a 15%
 - Moderada: de 15 a 30%
 - Alta: >30%

Para os casos em que várias litologias sustentam a 
unidade geológico-ambiental, observar o campo “Tipo”, 
da Tabela 3.1.

Variável (0 a >30%): a exemplo das unidades em 
que o substrato rochoso é formado por um empilhamento 
irregular de camadas horizontalizadas porosas e não-
porosas.

Característica da Unidade 
Lito-Hidrogeológica

São utilizadas as seguintes classificações:
 - Granular: dunas, depósitos sedimentares inconso-
lidados, planícies aluviais, coberturas sedimentares 
etc.

 - Fissural
 - Granular/fissural
 - Cárstico
 - Não se aplica

ATRIBUTOS DO RELEVO

Com o objetivo de conferir uma informação geomor-
fológica clara e aplicada ao mapeamento da geodiversidade 
do território brasileiro e dos estados federativos em escalas 
de análise muito reduzidas (1:500.000 a 1:1.000.000), 
procurou-se identificar os grandes conjuntos morfológicos 

passíveis de serem delimitados em tal tipo de escala, sem 
muitas preocupações quanto à gênese e evolução morfodi-
nâmica das unidades em análise, assim como aos processos 
geomorfológicos atuantes. Tais avaliações e controvérsias, 
de âmbito exclusivamente geomorfológico, seriam de pou-
ca valia para atender aos propósitos deste estudo. Portanto, 
termos como: depressão, crista, patamar, platô, cuesta, 
hog-back, pediplano, peneplanos, etchplano, escarpa, serra 
e maciço, dentre tantos outros, foram englobados em um 
reduzido número de conjuntos morfológicos.

Portanto, esta proposta difere, substancialmente, 
das metodologias de mapeamento geomorfológico pre-
sentes na literatura, tais como: a análise integrada entre a 
compartimentação morfológica dos terrenos, a estrutura 
subsuperficial dos terrenos e a fisiologia da paisagem, 
proposta por Ab’Saber (1969); as abordagens descritivas 
em base morfométrica, como as elaboradas por Barbosa 
et al. (1977), para o Projeto RadamBrasil, e Ponçano et al. 
(1979) e Ross e Moroz (1996) para o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT); as abordagens 
sistêmicas, com base na compartimentação topográfica em 
bacias de drenagem (MEIS et al., 1982); ou a reconstituição 
de superfícies regionais de aplainamento (LATRUBESSE et 
al., 1998). 

O mapeamento de padrões de relevo é, essencial-
mente, uma análise morfológica do relevo com base em 
fotointerpretação da textura e rugosidade dos terrenos a 
partir de diversos sensores remotos.

Nesse sentido, é de fundamental importância escla-
recer que não se pretendeu produzir um mapa geomor-
fológico, mas um mapeamento dos padrões de relevo em 
consonância com os objetivos e as necessidades de um 
mapeamento da geodiversidade do território nacional em 
escala continental.

Tabela 3.2 - Atributos e biblioteca de padrões de relevo do território brasileiro.

Símbolo Tipo de Relevo Declividade (graus) Amplitude  
Topográfica (m)

R1a Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 0 a 3 Zero

R1b1 Terraços Fluviais 0 a 3 2 a 20 

R1b2 Terraços Marinhos 0 a 3 2 a 20 

R1b3 Terraços Lagunares 0 a 3 2 a 20 

R1c1 Vertentes recobertas por depósitos de encosta 5 a 45 Variável

R1c2 Leques Aluviais 0 a 3 2 a 20 

R1d Planícies Fluviomarinhas 0 (plano) Zero

R1e Planícies Costeiras 0 a 5 2 a 20 

R1f1 Campos de Dunas 3 a 30 2 a 40 

R1f2 Campos de Loess 0 a 5 2 a 20 

R1g Recifes 0 Zero

R2a1 Tabuleiros 0 a 3 20 a 50 

R2a2 Tabuleiros Dissecados 0 a 3 20 a 50 

R2b1 Baixos Platôs 0 a 5 0 a 20 

R2b2 Baixos Platôs Dissecados 0 a 5 20 a 50 
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Símbolo Tipo de Relevo Declividade (graus) Amplitude  
Topográfica (m)

R2b3 Planaltos 0 a 5 20 a 50 

R2c Chapadas e Platôs 0 a 5 0 a 20 

R3a1 Superfícies Aplainadas Conservadas 0 a 5 0 a 10 

R3a2 Superfícies Aplainadas Degradadas 0 a 5 10 a 30 

R3b Inselbergs 25 a 60 50 a 500 

R4a1 Domínio de Colinas Amplas e Suaves 3 a 10 20 a 50 

R4a2 Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos 5 a 20 30 a 80 

R4a3 Domos em Estrutura Elevada 3 a 10 50 a 200 

R4b Domínio de Morros e de Serras Baixas 15 a 35 80 a 200 

R4c Domínio Montanhoso 25 a 60 300 a 2000 

R4d Escarpas Serranas 25 a 60 300 a 2000 

R4e Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos 10 a 45 50 a 200 

R4f Vales Encaixados 10 a 45 100 a 300 

Fonte: elaborada por Marcelo E. Dantas, 2010.

Tabela 3.2 - Atributos e biblioteca de padrões de relevo do território brasileiro. (continuação)

Com esse enfoque, foram selecionados 28 padrões de 
relevo para os terrenos existentes no território brasileiro 
(Tabela 3.2), levando-se, essencialmente, em considera-
ção:

•	Parâmetros morfológicos e morfométricos que pu-
dessem ser avaliados pelo instrumental tecnológico 
disponível nos kits digitais (imagens LandSat Geo-
Cover e Modelo Digital de Terreno (MDT) e Relevo 
Sombreado (SRTM); mapa de classes de hipsometria; 
mapa de classes de declividade).

•	Reinterpretação das informações existentes nos 
mapas geomorfológicos produzidos por institui-
ções diversas, em especial os mapas desenvolvidos 
no âmbito do Projeto RadamBrasil, em escala 
1:1.000.000.

•	Execução de uma série de perfis de campo, com o 
objetivo de aferir a classificação executada.

Para cada um dos atributos de relevo, com suas 
respectivas bibliotecas, há uma legenda explicativa 
(Apêndice II – Biblioteca de Relevo do Território Brasileiro) 
que agrupa características morfológicas e morfométricas 
gerais, assim como informações muito elementares e ge-
neralizadas quanto à sua gênese e vulnerabilidade frente 
aos processos geomorfológicos (intempéricos, erosivos 
e deposicionais).

Evidentemente, considerando-se a vastidão e a enor-
me geodiversidade do território brasileiro, assim como 
seu conjunto diversificado de paisagens bioclimáticas e 
condicionantes geológico-geomorfológicas singulares, as 
informações de amplitude de relevo e declividade, dentre 
outras, devem ser reconhecidas como valores-padrão, não 
aplicáveis indiscriminadamente a todas as regiões. Não se 
descartam sugestões de ajuste e aprimoramento da Tabela 
1.2 e do Apêndice II apresentados nesse modelo, as quais 
serão bem-vindas.

MODELO DIGITAL DE TERRENO – SHUTLLE 
RADAR TOPOGRAPHY MISSION (SRTM)

A utilização do Modelo Digital de Terreno ou Modelo Di-
gital de Elevação ou Modelo Numérico de Terreno, no contexto 
do Mapa Geodiversidade do Estado da Paraíba, justifica-se por 
sua grande utilidade em estudos de análise ambiental.

Um Modelo Digital de Terreno (MDT) é um modelo 
contínuo da superfície terrestre, ao nível do solo, repre-
sentado por uma malha digital de matriz cartográfica 
encadeada, ou raster, onde cada célula da malha retém um 
valor de elevação (altitude) do terreno. Assim, a utilização 
do MDT em estudos geoambientais se torna imprescindível, 
uma vez que esse modelo tem a vantagem de fornecer uma 
visão tridimensional do terreno e suas inter-relações com as 
formas de relevo e da drenagem e seus padrões de forma 
direta. Isso permite a determinação do grau de dissecação 
do relevo, informando também o grau de declividade e 
altimetria, o que auxilia grandemente na análise ambiental, 
como, por exemplo, na determinação de áreas de proteção 
permanente, projetos de estradas e barragens, trabalhos 
de mapeamento de vegetação etc.

A escolha do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 
[missão espacial liderada pela NASA, em parceria com as 
agências espaciais da Alemanha (DLR) e Itália (ASI), realizada 
durante 11 dias do mês de fevereiro de 2000, visando à 
geração de um modelo digital de elevação quase global] 
foi devida ao fato de os MDTs disponibilizados por esse 
sensor já se encontrarem disponíveis para toda a América 
do Sul, com resolução espacial de aproximadamente 90 x 
90 m, apresentando alta acurácia e confiabilidade, além da 
gratuidade (CCRS, 2004 citado por BARROS et al., 2004).

Durante a realização dos trabalhos de levantamento da 
geodiversidade do território brasileiro, apesar de todos os 
pontos positivos apresentados, os dados SRTM, em algumas 
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regiões, acusaram problemas, tais como: valores espúrios 
(positivos e negativos) nas proximidades do mar e áreas onde 
não são encontrados valores. Tais problemas são descritos 
em diversos trabalhos do SRTM (BARROS et al., 2004), sendo 
que essas áreas recebem o valor -32768, indicando que não 
há dado disponível.

A literatura do tema apresenta diversas possibilidades 
de correção desses problemas, desde substituição de tais 
áreas por dados oriundos de outros produtos – o GTOPO30 
aparece como proposta para substituição em diversos 
textos – ao uso de programas que objetivam diminuir tais 
incorreções por meio de edição de dados (BARROS et al., 
2004). Neste estudo, foi utilizado o software ENVI 3.1 para 
solucionar o citado problema.

MOSAICO GEOCOVER 2000

A justificativa para a utilização do Mosaico GeoCover 
2000 é o fato de este se constituir em um mosaico ortorre-
tificado de imagens ETM+ do sensor LandSat 7, resultante 
do sharpening das bandas 7, 4, 2 e 8. Esse processamento 
realiza a transformação RGB-IHS (canais de cores RGB-IHS / 
vermelho, verde e azul – Matiz, Saturação e Intensidade), uti-
lizando as bandas 7, 4 e 2 com resolução espacial de 30 m e, 
posteriormente, a transformação IHS-RGB utilizando a banda 
8 na Intensidade (I) para aproveitar a resolução espacial de 15 
m. Tal procedimento junta as características espaciais da ima-
gem com resolução de 15 m às características espectrais das 
imagens com resolução de 30 m, resultando em uma imagem 
mais “aguçada”. As imagens do Mosaico GeoCover LandSat 
7 foram coletadas no período de 1999/2000 e apresentam 
resolução espacial de 14,25 m.

Além da exatidão cartográfica, o Mosaico GeoCover 
possui outras vantagens, como: facilidade de aquisição 
dos dados sem ônus, âncora de posicionamento, boa 
acurácia e abrangência mundial, o que, juntamente com 
o MDT, torna-o imprescindível aos estudos de análise 
ambiental (ALBUQUERQUE et al., 2005; CREPANI e ME-
DEIROS, 2005).

ANÁLISE DA DRENAGEM

Segundo Guerra e Cunha (2001), o reconhecimento, 
a localização e a quantificação das drenagens de uma 
determinada região são de fundamental importância ao en-
tendimento dos processos geomorfológicos que governam 
as transformações do relevo sob as mais diversas condições 
climáticas e geológicas. Nesse sentido, a utilização das 
informações espaciais extraídas do traçado e da forma das 
drenagens é indispensável na análise geológico-ambiental, 
uma vez que são respostas/resultados das características 
ligadas a aspectos geológicos, estruturais e a processos 
geomorfológicos, os quais atuam como agentes modela-
dores da paisagem e das formas de relevo.

Dessa forma, a integração de atributos ligados às 
redes de drenagem – como tipos de canais de escoamen-

to, hierarquia da rede fluvial e configuração dos padrões 
de drenagem – a outros temas trouxe respostas a várias 
questões relacionadas ao comportamento dos diferentes 
ambientes geológicos e climáticos locais, processos fluviais 
dominantes e disposição de camadas geológicas, dentre 
outros.

KIT DE DADOS DIGITAIS 

Na fase de execução dos mapas de geodiversidade 
estaduais, o kit de dados digitais constou, de acordo com 
o disponível para cada estado, dos seguintes temas:

 - Geodiversidade: arquivo dos domínios e unidades 
geológico-ambientais

 - Estruturas: arquivo das estruturas geológicas
 - Planimetria: cidades, vilas, povoados, rodovias etc.
 - Áreas Restritivas: áreas de parques estaduais e 
federais, terras indígenas, estações ecológicas etc.

 - Hidrografia: drenagens bifilar e unifilar
 - Bacias Hidrográficas: recorte das bacias e sub-bacias 
de drenagem

 - Altimetria: curvas de nível espaçadas de 100 m
 - Campos de Óleo: campos de óleo e gás
 - Gasodutos e Oleodutos: arquivos de gasodutos, 
refinarias etc.

 - Pontos Geoturísticos: sítios geológicos, paleonto-
lógicos etc.

 - Quilombolas: áreas de quilombolas
 - Recursos Minerais: dados de recursos minerais
 - Assentamento: arquivo das áreas de assentamento 
agrícola

 - Áreas de Desertificação: arquivo das áreas de de-
sertificação

 - Paleontologia: dados de paleontologia
 - Poços: dados de poços cadastrados pelo Sistema 
de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) 
criado pela CPRM/SGB

 - ZEE (Zona Econômica Exclusiva da Plataforma Con-
tinental): recursos minerais e feições da ZEE

 - MDT_SRTM: arquivo Grid pelo recorte do estado
 - Declividade: arquivo Grid pelo recorte do estado
 - GeoCover: arquivo Grid pelo recorte do estado
 - Simbologias ESRI: fontes e arquivos *style (arquivo 
de cores e simbologias utilizadas pelo programa 
ArcGis) para implementação das simbologias para 
leiaute – instruções de uso por meio do arquivo 
leia-me.doc, que se encontra dentro da pasta.

As figuras 3.2 a 3.4 ilustram parte dos dados do kit 
digital para o Mapa Geodiversidade do Estado da Paraíba.

Os procedimentos de tratamento digital e processa-
mento das imagens geotiff e MrSid (SRTM e GeoCover, 
respectivamente), dos Grids (declividade e hipsométrico), 
bem como dos recortes e reclass dos arquivos vetoriais 
(litologia, planimetria, curvas de nível, recursos minerais 
etc.) contidos no kit digital foram realizados em ambiente 
SIG, utilizando os softwares ArcGis9 e ENVI 4.4.
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Figura 3.3 - Exemplo de dados do kit digital para o estado da Paraíba: províncias minerais versus áreas protegidas.

Figura 3.4 - Exemplo de dados do kit digital para o estado da Paraíba: modelo digital de elevação  
(SRTM) versus drenagem bifilar.

Figura 3.2- Exemplo de dados do kit digital para o estado da Paraíba: unidades geológico-ambientais versus 
 infraestrutura, planimetria e recursos minerais.
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Trabalhando com o Kit de Dados Digitais 

Na metodologia adotada, a unidade geológico-am-
biental, fruto da reclassificação das unidades geológicas 
(reclass), é a unidade fundamental de análise, na qual foram 
agregadas todas as informações da geologia possíveis de 
serem obtidas a partir dos produtos gerados pela atuali-
zação da cartografia geológica dos estados, pelo SRTM, 
mosaico GeoCover 2000 e drenagem.

Com a utilização dos dados digitais contidos em cada 
DVD-ROM foram estruturados, para cada folha ou mapa 
estadual, um Projeto.mxd (conjunto de shapes e leiaute) 
organizado no software ArcGis9.

No diretório de trabalho, havia um arquivo shapefile, 
denominado geodiversidade_estado.shp, que corres-
pondia ao arquivo da geologia onde deveria ser aplicada 
a reclassificação da geodiversidade.

Após a implantação dos domínios e unidades geoló-
gico-ambientais, procedia-se ao preenchimento dos parâ-
metros da geologia e, posteriormente, ao preenchimento 
dos campos com os atributos do relevo.

As informações do relevo serviram para melhor ca-
racterizar a unidade geológico-ambiental e também para 
subdividi-la. Porém, essa subdivisão, em sua maior parte, 
alcançou o nível de polígonos individuais.

Quando houve necessidade de subdivisão do polígono, 
ou seja, quando as variações fisiográficas eram muito contras-
tantes, evidenciando comportamentos hidrológicos e erosivos 
muito distintos, esse procedimento foi realizado. Nessa etapa, 
considerou-se o relevo como um atributo para subdividir a 
unidade, propiciando novas deduções na análise ambiental.

Assim, a nova unidade geológico-ambiental resultou 
da interação da unidade geológico-ambiental definida na 
primeira etapa com o relevo.

Finalizado o trabalho de implementação dos parâmetros 
da geologia e do relevo pela equipe responsável, o material 
foi enviado para a Coordenação de Geoprocessamento, que 
procedeu à auditagem do arquivo digital da geodiversidade 
para retirada de polígonos espúrios, superposição e vazios, 
gerados durante o processo de edição. Paralelamente, 
iniciou-se a carga dos dados na Base Geodiversidade 
– APLICATIVO GEODIV (VISUAL BASIC), com posterior 
migração dos dados para o GeoBank (CPRM/SGB).

ESTRUTURAÇÃO DA BASE DE DADOS: 
GEOBANK

A implantação dos projetos de levantamento da geodi-
versidade do Brasil teve como objetivo principal oferecer aos 
diversos segmentos da sociedade brasileira uma tradução 
do conhecimento geológico-científíco, com vistas a sua 
aplicação ao uso adequado para o ordenamento territorial e 
planejamento dos setores mineral, transportes, agricultura, 
turismo e meio ambiente, tendo como base as informações 
geológicas presentes no SIG da Carta Geológica do Brasil 
ao Milionésimo (CPRM, 2004).

Com essa premissa, a Coordenação de Geoproces-
samento da Geodiversidade, após uma série de reuniões 
com as Coordenações Temáticas e com as equipes locais da 
CPRM/SGB, estabeleceu normas e procedimentos básicos a 
serem utilizados nas diversas atividades dos levantamentos 
estaduais, com destaque para:

 - Definição dos domínios e unidades geológico-
ambientais com base em parâmetros geológicos 
de interesse na análise ambiental, em escalas 
1:2.500.000, 1:1.000.00 e mapas estaduais.

 - A partir da escala 1:1.000.000, criação de atributos 
geológicos aplicáveis ao planejamento e informa-
ções dos compartimentos do relevo.

 - Acuidade cartográfica compatível com as escalas 
adotadas.

 - Estruturação de um modelo conceitual de base para 
o planejamento, com dados padronizados por meio 
de bibliotecas.

 - Elaboração da legenda para compor os leiautes dos 
mapas de geodiversidade estaduais.

 - Criação de um aplicativo de entrada de dados 
local desenvolvido em Visual Basic 6.0 Aplicativo 
GEODIV.

 - Implementação do modelo de dados no GeoBank 
(Oracle) e migração dos dados do Aplicativo GEODIV 
para a Base Geodiversidade.

 - Entrada de dados de acordo com a escala e fase 
(mapas estaduais).

 - Montagem de SIGs.
 - Disponibilização dos mapas na Internet, por meio do 
módulo Web Map do GeoBank (<http://geobank.
sa.cprm.gov.br>), onde o usuário tem acesso a 
informações relacionadas às unidades geológico-
ambientais (Base Geodiversidade) e suas respectivas 
unidades litológicas (Base Litoestratigrafia).

A necessidade de prover o SIG Geodiversidade com 
tabelas de atributos referentes às unidades geológico-
ambientais, dotadas de informações para o planejamento, 
implicou a modelagem de uma Base Geodiversidade, 
intrinsecamente relacionada à Base Litoestratigrafia, uma 
vez que as unidades geológico-ambientais são produto de 
reclassificação das unidades litoestratigráficas.

Esse modelo de dados foi implantado em um aplicativo 
de entrada de dados local desenvolvido em Visual Basic 6.0, 
denominado GEODIV. O modelo do aplicativo apresenta 
seis telas de entrada de dados armazenados em três tabelas 
de dados e 16 tabelas de bibliotecas. A primeira tela 
recupera, por escala e fase, todas as unidades geológico-
ambientais cadastradas, filtrando, para cada uma delas, 
as letras-símbolos das unidades litoestratigráficas (Base 
Litoestratigrafia) (Figura 3.5).

Posteriormente, de acordo com a escala adotada, o 
usuário cadastra todos os atributos da geologia de interesse 
para o planejamento (Figura 3.6).

Na última tela, o usuário cadastra os compartimentos 
de relevo (Figura 3.7).
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Figura 3.7 - Tela de cadastro dos atributos do relevo 
(aplicativo GEODIV).

Figura 3.6 - Tela de cadastro dos atributos da geologia  
(aplicativo GEODIV).

Figura 3.5 - Tela de cadastro das unidades geológico-ambientais 
para os mapas estaduais de geodiversidade 

(aplicativo GEODIV).

Figura 3.8 - Fluxograma simplificado da base Geodiversidade 
(GeoBank).

Todos os dados foram preenchidos pela equipe da 
Coordenação de Geoprocessamento e inseridos no aplica-
tivo que possibilita o armazenamento das informações no 
GeoBank (Oracle), formando, assim, a Base Geodiversidade 
(Figura 3.8).

O módulo da Base Geodiversidade, suportado por 
bibliotecas, recupera, também por escala e por fase (quadrí-
cula ao milionésimo, mapas estaduais), todas as informações 
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Figura 3.9 - Módulo Web Map de visualização dos arquivos vetoriais/base de dados (GeoBank).

das unidades geológico-ambientais, permitindo a organiza-
ção dos dados no GeoBank de forma a possibilitar a conexão 
dos dados vetoriais com os dados alfanuméricos. Em uma 
primeira fase, com auxílio dos elementos-chave descritos nas 
tabelas, é possível vincular, facilmente, mapas digitais ao 
GeoBank, como na montagem de SIGs, em que as tabelas 
são produtos da consulta sistemática ao banco de dados.

Outra importante ferramenta de visualização dos 
mapas geoambientais é o módulo Web Map do GeoBank, 
onde o usuário tem acesso a informações relacionadas às 
unidades geológico-ambientais (Base Geodiversidade) e suas 
respectivas unidades litológicas (Base Litoestratigrafia), po-
dendo recuperar as informações dos atributos relacionados 
à geologia e ao relevo diretamente no mapa (Figura 3.9).
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ATRIBUTOS DOS CAMPOS DO ARQUIVO 
DAS UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS: 
DICIONÁRIO DE DADOS

São descritos, a seguir, os atributos dos campos 
que constam no arquivo shapefile da unidade geológico-
-ambiental.

COD_DOM (CÓDIGO DO DOMÍNIO GEOLÓGICO-
AMBIENTAL) – Sigla dos domínios geológico-ambientais.

DOM_GEO (DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO GEOLÓ-
GICO-AMBIENTAL) – Reclassificação da geologia pelos 
grandes domínios geológicos.

COD_UNIGEO (CÓDIGO DA UNIDADE GEOLÓGI-
CO-AMBIENTAL) – Sigla da unidade geológico-ambiental.

UNIGEO (DESCRIÇÃO DA UNIDADE GEOLÓGICO-
AMBIENTAL) – As unidades geológico-ambientais foram 
agrupadas com características semelhantes do ponto de 
vista da resposta ambiental a partir da subdivisão dos 
domínios geológico-ambientais e por critérios-chaves 
descritos anteriormente.

DEF_TEC (DEFORMAÇÃO TECTÔNICA/DOBRA-
MENTOS) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas 
que compõe a unidade geológico-ambiental.

CIS_FRAT (TECTÔNICA FRATURAMENTO/CISA-
LHAMENTO) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas 
que compõe a unidade geológico-ambiental.

TIPO_DEF (TIPO DE DEFORMAÇÃO) – Relacionado 
à rocha ou ao grupo de rochas que compõem a Unidade 
Geológico-Ambiental.  

COM_REOL (COMPORTAMENTO REOLÓGICO) – 
Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas que compõem 
a Unidade Geológico-Ambiental.  

ASPECTO (ASPECTOS TEXTURAIS E ESTRUTU-
RAIS) – Relacionado às rochas ígneas e/ou metamórficas 
que compõem a unidade geológico-ambiental.

INTEMP_F (RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO 
FÍSICO) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas sãs 
que compõe a unidade geológico-ambiental.

INTEMP_Q (RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO 
QUÍMICO) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas 
sãs que compõe a unidade geológico-ambiental.

GR_COER (GRAU DE COERÊNCIA DA(S) ROCHA(S) 
FRESCA(S)) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas 
que compõe a unidade geológico-ambiental.

TEXTURA (TEXTURA DO MANTO DE ALTERAÇÃO) 
– Relacionado ao padrão textural de alteração da rocha ou ao 
grupo de rochas que compõe a unidade geológico-ambiental.

PORO_PRI (POROSIDADE PRIMÁRIA) – Relacionado 
à porosidade primária da rocha ou do grupo de rochas que 
compõe a unidade geológico-ambiental.

AQUÍFERO (TIPO DE AQUÍFERO) – Relacionado 
ao tipo de aquífero que compõe a unidade geológico-
ambiental.

COD_REL (CÓDIGO DOS COMPARTIMENTOS DO 
RELEVO) – Siglas para a divisão dos macrocompartimentos 
de relevo.

RELEVO (MACROCOMPARTIMENTOS DO RELEVO) 
– Descrição dos macrocompartimentos de relevo.

GEO_REL (CÓDIGO DA UNIDADE GEOLÓGICO-
AMBIENTAL + CÓDIGO DO RELEVO) – Sigla da nova 
unidade geológico-ambiental, fruto da composição da 
unidade geológica com o relevo. Na escala 1:1.000.000, 
é o campo indexador, que liga a tabela aos polígonos 
do mapa e ao banco de dados (é formada pelo campo 
COD_UNIGEO + COD_REL).

OBS (CAMPO DE OBSERVAÇÕES) – Campo-texto 
onde são descritas todas as observações consideradas 
relevantes na análise da unidade geológico-ambiental.
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INTRODUÇÃO

O Estado da Paraíba é formado por 16 Domínios 
geológico-ambientais, subdivididos em 40 Unidades 
geológico-ambientais com características físicas, aptidões 
e restrições de uso bastante diversificadas. Ainda de acordo 
com as características dos materiais formadores dessas 
unidades, é possível prever qual delas será mais adequada a 
um determinado tipo de uso do solo tais como: explotação 
mineral, agricultura, ocupação urbana etc.

Assim, o objetivo deste trabalho é proporcionar aos 
gestores, dados que possam ser utilizados para um melhor 
planejamento territorial frente ao uso e ocupação do solo. 
Desta forma, a descrição das unidades a seguir procurou 
mostrar essas características da maneira mais completa 
possível, numa linguagem acessível para a população e 
gestores, mostrando as limitações e adequabilidades para 
cada unidade geológico-ambiental.

DOMíNIO DOS SeDIMeNTOS CeNOzóICOS 
INCONSOlIDaDOS OU POUCO 
CONSOlIDaDOS, DePOSITaDOS eM 
aMbIeNTe aqUOSO (DC).

Composto por sedimentos que foram depositados na 
parte litorânea e extremo oeste do estado (Figuras, 4.1 e 
4.2), este domínio contém material de idade holocênica 
(iniciado há 11,5 mil anos até o presente), e exibe camadas 
horizontalizadas com características mineralógicas muito 
diferentes e com baixo grau de coerência. 

São materiais de comportamento geomecânico e hi-
dráulico bastante diferente, com o predomínio de solos mal 

Figura 4.1 - Domínio DC, apresentando as unidades de geodiversidade Dca e DCm.

Figura 4.2 - Litoral do Município Baía da Traição. Fotografia: 
Rogério Ferreira Valença, 2011.

drenados, de baixa capacidade de suporte e de sedimentos 
inconsolidados, onde as edificações podem apresentar 
problemas de trincamentos e abatimentos frequentes.

Estes terrenos de relevos planos a suave ondulados 
apresentam uma suscetibilidade à erosão muito baixa e 
um nulo potencial de movimentos naturais de massas. Na 
maior parte, a transmissividade hidráulica é variada e o 
lençol freático pode ser aflorante ou localizado próximo 
à superfície, resultando uma vulnerabilidade muito alta a 
contaminantes superficiais. Devido à baixa resistência ao 
corte e à penetração, apresenta ambientes favoráveis à ex-
ploração de cascalhos, argila e principalmente areia para fins 
industriais e para o uso na construção civil. Porém, deve-se 
ter o cuidado da presença em excesso de matéria orgânica, 
o que resultaria em substâncias corrosivas podendo com-
prometer os equipamentos e obras, sugerindo a utilização 
de materiais mais seguros e resistentes nessas áreas.
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Unidade DCa

Ambiente de planícies aluvionares recentes, apresen-
tando material inconsolidado e de espessura variável. Da 
base para o topo, é formado por cascalho, areia e argila, 
onde são encontradas as seguintes formas de relevo: Pla-
nícies Fluviais ou Fluvio-lacustres.

Essa unidade apresenta solos profundos com boa fer-
tilidade natural e disponibilidade hídrica, desenvolvido em 
relevo plano, o que favorece atividades agro-industriais em 
algumas áreas (Figura 4.3). Entretanto, nas proximidades 
de cursos d’água o solo é muito suscetível às inundações 
periódicas, apresentando características de hidromorfismo 
no perfil do solo, sendo mais evidentes no período chu-
voso. O excesso de umidade ou deficiência de oxigênio é 
uma das limitações às plantas, sendo, nesse caso, áreas 
indicadas para culturas de ciclo curto que somente o ocupa 
no período seco. 

No Município de Souza, observa-se presença de ver-
tissolo (solo rico em Ca, Mg e K, de muito baixa permeabi-
lidade), são solos expansivos que apresentam estrutura em 
blocos, onde ocorre pouca infiltração da água em períodos 
chuvosos e o fissuramento do mesmo nos períodos de 
seca. (Figura 4.4).

Área com aquíferos do tipo granular, com boas vazões. 
Bastante vulnerável à contaminação, sendo maior essa 
vulnerabilidade na medida em que as camadas de argila 
que recobrem o aquífero sejam mais delgadas.

Nessas áreas não é recomendável a ocupação urba-
na ou por agricultura de ciclo longo, pois as enchentes e 
inundações são constantes.

Nas obras de engenharia, o cascalho é utilizado como 
fonte de material de empréstimo, podendo ser utilizado 
para construção civil ou pavimentação de vias. Quando há 
matéria orgânica em excesso, a qualidade do material fica 
prejudicado devido à liberação de substâncias corrosivas 
que podem danificar os equipamentos e obras.

Figura 4.3 - Atividade agro-industrial: Cultura de cana de açúcar e 
usina ao fundo, no município de Mamanguape. 

Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011.

Figura 4.4 - Vertissolo desenvolvido sobre os argilitos esmectíticos 
da Formação Souza. Solo rico, com permeabilidade baixa, no 
Município de Souza.  Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.5 - Litologia composta por folhelhos vermelhos oxidados 
de planície lamosa e argilitos verdes de fundo lacustres 
no Parque Vale dos Dinossauros, município de Souza. 

Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Na cidade de Souza, essa unidade abriga um impor-
tante atrativo geoturístico: o Sítio Cretácico Fossilífero “Par-
que Vale dos Dinossauros”, um dos raros sítios geológicos 
com Icnofósseis, existente no Brasil, onde são encontrados 
registros de pegadas de várias espécies de dinossauros 
impressos sobre uma litologia composta por folhelhos 
oxidados de planície lamosa, siltitos e argilitos maciços de 
fundo lacustres com microfraturas preenchidas. Nesta área 
observa-se a presença de gretas de dissecação em diversos 
trechos da superfície (Figuras 4.5 e 4.6). 



Geodiversidade: adequabilidades/potencialidades 
e limitações frente ao uso e à ocupação

53

Figura 4.6 - Registro de pegadas de dinossauros (icnofósseis) em 
folhelhos, siltitos e argilitos no Sítio Cretácico Fossilífero 

“Parque Vale dos Dinossauros”, município de Souza. 
Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

mal à adubação, resultando regiões de baixa fertilidade 
natural. 

Devido a sua localização ser na linha de costa, estes 
solos podem apresentar problemas de salinidade elevada 
e as águas subterrâneas podem ser salobras, devido à 
interferência da água do mar.

Como potencial turístico, exibe os estuários e rios sujei-
tos a marés, com mistura de água doce e salgada, porém, 
apresenta limitações para a execução de obras devido à 
possibilidade de existirem argilas orgânicas bastante moles 
e saturadas em água.

DOMíNIO DOS SeDIMeNTOS CeNOzóICOS 
INCONSOlIDaDOS DO TIPO COlUvIÃO e 
TÁlUS (DCICT). 

Esse domínio é composto de apenas uma unidade 
cujas características encontram-se descritas a seguir.

Unidade DCICT

Ambiente com Colúvio e Tálus, contendo materiais 
inconsolidados, de granulometria e composição diversa, 
provenientes do transporte gravitacional, onde são encon-
tradas as seguintes formas de relevo: Tabuleiros, Tabuleiros 
Dissecados, Planaltos, Chapadas e Platôs e Domínio de 
Morros e de Serras Baixas (Figura 4.8).

Esta unidade contém depósitos inconsolidados qua-
ternários formados por uma mistura de solos, blocos e 
matacões, de várias formas e constituídos por diversos 
tipos de rochas, que se desprendem das áreas com declives 
acentuados e, geralmente, são depositados nos sopés e nas 
meias encostas declivosas.

Apresenta comportamento geomecânico e hidráulico 
bastante heterogêneo, onde a sua composição 
depende da constituição litológica das áreas 
fonte dos detritos. Geralmente contém blocos 
e matacões de rochas duras e abrasivas, um 
material problemático de ser escavado e per-
furado com sondas rotativas. 

Este material costuma ser bastante per-
meável e naturalmente instável, o que poten-
cializa as ocorrências de movimentos naturais 
de massas e as desestabilizações de obras 
sobre eles apoiadas ou enterradas e, depen-
dendo do material de origem, são bastante 
erosivos. Desta forma, deve-se ter extrema 
cautela ao se implantar quaisquer obras de 
engenharia e, principalmente, aquelas desti-
nadas ao armazenamento ou à circulação de 
substâncias poluentes.

Os solos são transportados e pouco 
retrabalhados, geralmente pedregosos, apre-
sentam textura bastante heterogênea, desde 
a fração argila até a de blocos e matacões. 
A fertilidade natural depende do material de 

Unidade DCm

Ambiente misto (marinho/continental) com inter-
calações irregulares de sedimentos arenosos, argilosos, 
em geral ricos em matéria orgânica (mangues), onde 
são encontradas as seguintes formas de relevo: Planícies 
Fluvio-marinhas (mangues e brejos), como, por exemplo, 
a planície aluvionar existente no município de Marcação 
mostrada na Figura 4.7 a seguir. 

O solo desta unidade apresenta o predomínio de 
coberturas arenosas friáveis, bastante erosivas e excessi-
vamente permeáveis, o que ocasiona uma rápida perda de 
água, e por serem excessivamente ácidas, apresenta uma 
baixa capacidade de reter e fixar nutrientes e a responder 

Figura 4.7 - Planície Aluvionar no município de Marcação. 
Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011.
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origem e a qualidade agrícola pode variar de muito boa a 
muito ruim. A cidade de Santa Rita é um exemplo de lo-
calidade que apresenta solo excelente para plantio, sendo 
desenvolvida em larga escala a cultura de cana-de-açúcar 
e coco (Figura 4.9).

Os depósitos de granulometria bastante heterogênea, 
com baixo grau de consolidação, são bastante porosos e 
permeáveis, e, onde são espessos, o relevo é favorável à 
retenção das águas das chuvas, podem constituir-se em 
bons aquíferos superficiais.

Estas regiões são áreas potenciais para se explotar 
cascalho, saibro e blocos de rocha para paisagismo, cons-
trução de muros e revestimento de fachadas.

Figura 4.9 - Tabuleiro não dissecado, observado cultivo de cana-
de-açúcar e coco em larga escala, município Santa Rita. 

Fotografia: Marcelo Dantas, 2012.

Figura 4.8 - Domínio DCICT, apresentando a unidade de geodiversidade DCICT.

DOMíNIO DOS SeDIMeNTOS 
INDIFeReNCIaDOS CeNOzóICOS 
RelaCIONaDOS à ReTRabalhaMeNTO 
De OUTRaS ROChaS, geRalMeNTe 
aSSOCIaDOS a SUPeRFíCIeS De 
aPlaINaMeNTO (DCSR).

Engloba as coberturas que existem na zona continen-
tal e representa uma fase de retrabalhamento de outras 
rochas que sofreram pequeno transporte em meio não 
aquoso ou pouco aquoso (Figura 4.10).

Esse domínio é composto de apenas uma unidade 
cujas características encontram-se descritas a seguir.

Unidade DCSR

Relacionado a sedimentos retrabalhados de outras 
rochas - Coberturas areno-conglomeráticas e/ou síltico-
argilosas associadas a superfícies de aplainamento, 
onde são encontradas as seguintes formas de relevo: 
Planaltos.

Esta unidade exibe uma configuração morfoestrutu-
ral favorável a que existam crostas lateríticas. Ela é forma-
da por um empilhamento de camadas horizontalizadas, 
não deformadas, com boa homogeneidade geotécnica e 
hidráulica lateral. Quando apresentam o predomínio de 
sedimentos pouco consistentes, de baixa resistência ao 
corte e à penetração, podem ser escavados com facilidade 
apenas com ferramentas e maquinários leves.

Configuração morfolitoestrutural de relevos suavi-
zados, com o predomínio da pedogênese sobre a mor-
fogênese, e ambientes contendo muitas áreas favoráveis 
à concentração de matéria orgânica e o predomínio de 
litologias que se alteram liberando poucos nutrientes e 
muito alumínio para os solos.
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Figura 4.10 - Domínio DCSR, apresentando a unidade de geodiversidade DCSR.

Onde os solos são residuais de sedimentos síltico-
argilosos, destacam-se como aspectos favoráveis o fato 
de que, por serem argilosos, são bastante porosos, 
armazenam bastante água, mantêm boa disponibilidade 
d’água para as plantas por longo tempo nos períodos 
secos, respondem bem à adubação e apresentam boa 
capacidade de reter e fixar nutrientes e assimilar matéria 
orgânica.

A má qualidade química é compensada pela boa qua-
lidade física, portanto, desde que corretamente manejados 
e as condições topográficas sejam favoráveis, são solos com 
bom potencial agrícola.

Pode haver o predomínio de sedimentos e solos residu-
ais argilosos de baixa permeabilidade e que se alteram para 

solos argilosos muito pouco permeáveis, com potencial 
hidrogeológico baixo e bastante irregular. 

A configuração morfolitoestrutural é favorável a que 
predomine a pedogênese sobre a morfogênese e a que os 
solos sejam pedogeneticamente bem evoluídos e laterizados.

DOMíNIO DOS SeDIMeNTOS CeNOzóCIOS 
eólICOS (DCe). 

Os sedimentos eólicos são formados por areias quart-
zosas finas a médias, bem arredondadas e selecionadas, 
são terrenos altamente instáveis, apresentando elevados 
riscos de desmoronamento e erosão em taludes de corte 
e aterros (Figura 4.11).

Figura 4.11 - Domínio DCE, apresentando a unidade de geodiversidade DCEm.
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São bons aquíferos e, devido a sua alta permeabilidade, 
as dunas funcionam como áreas de recarga para as unida-
des geológicas subjacentes, devendo-se evitar a instalação 
de qualquer fonte potencialmente poluidora. Desta forma, 
são áreas limitativas à expansão urbana e ao sistema viário.

Unidade DCem

Dunas móveis apresentando um material arenoso 
inconsolidado, onde são encontradas as seguintes formas 
de relevo: Planícies Costeiras e Campos de Dunas.

Essa unidade é formada exclusivamente por areia 
quartzosa fina a média, com grãos bem arredondados e 
selecionados, estando sujeita ao fenômeno da liquefação 
(tipo areia movediça).

Pode ser observada de forma restrita no extremo leste 
do estado, como no município de Lucena, onde ocorrem 
cordões litorâneos, apresentando processo de progradação 
(onde ocorre a ampliação das praias), os quais são forma-
dos por camadas superiores de Neossolo Quartzarênico e 
abaixo deste, Espodossolo (Figura 4.12).

Seu relevo é caracterizado por terrenos fortemente ins-
táveis, apresentando elevados riscos de desmoronamento 
e erosão em taludes de corte e aterros.

São potenciais fontes de areia para construção civil 
e industrial (principalmente para vidros), dão origem a 
solos de baixa fertilidade natural, excessivamente ácidos, 
de baixa capacidade hídrica, erosivos e de manejo muito 
difícil devido à constituição arenosa e ao relevo.

Embora a região de ocorrência dessa unidade apresente 
clima semi-árido, com vegetação escassa, a retirada dessa pou-
ca vegetação que recobre as dunas fixas pode torná-las móveis.

Além de serem bons aquíferos, as dunas funcionam 
como áreas de recarga para as unidades geológicas sub-
jacentes.

São áreas limitativas à expansão urbana e do sistema 
viário. A alta permeabilidade e a baixa capacidade de re-
tenção tornam impeditiva a instalação de qualquer fonte 
potencialmente poluidora nessas áreas.

DOMíNIO DOS SeDIMeNTOS CeNOzóICOS 
e/OU MeSOzóICOS POUCO a 
MODeRaDaMeNTe CONSOlIDaDOS, 
aSSOCIaDOS a PeqUeNaS baCIaS 
CONTINeNTaIS DO TIPO rift (DCMR).

Unidade DCMRa 

Predomínio de sedimentos arenosos, onde são encon-
tradas as formas de relevo Tabuleiros e Inselbergs e outros 
Relevos Residuais (Figura 4.13).

São rochas, em geral, de baixa a moderada coerência 
e resistência ao corte e à perfuração, com baixa resistência 
ao intemperismo físico (Foto 4.14). 

Figura 4.12 - Cordões litorâneos onde ocorre processo de 
progradação, com Neossolo Quartzarênico sobrepondo Espodossolo, 

município Lucena. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.13 - Domínio DCMR, apresentando a unidade de geodiversidade DCMRa.
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Figura 4.14 - Afloramento de arenito avermelhado com textura 
homogênea - Formação Antenor Navarro, município de Uiraúna. 

Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.15 - Solo arenoso mostrando diversos blocos de rocha 
dispersos em terreno plano, município de Uiraúna. 

Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.16 - Domínio DCT, apresentando a unidade de geodiversidade DCT.

Dão origem a solos arenosos (Foto 4.15), de baixa 
fertilidade natural e elevado índice de acidez, necessitando 
de adubação e corretivos de ph. São naturalmente erosivos, 
todavia, quando o relevo é plano diminui o potencial à ero-
são hídrica desses solos e favorece a mecanização agrícola. 

Predomínio de sedimentos e solos bastante perme-
áveis e altamente vulneráveis à contaminação das águas 
subterrâneas. Dessa forma, cuidados especiais devem ser 
tomados com a instalação de fontes potencialmente po-
luidoras nessas áreas.

Apresenta grande capacidade transmissora e arma-
zenadora de água subterrânea, resultando em bons aquí-
feros, com potencial de recarga elevado, principalmente 
nas superfícies planas de platôs e topos de chapadas. Em 
algumas áreas, a permeabilidade e porosidade podem ser 
reduzidas devido à silicificação e à diagênese dos arenitos. 

O relevo plano dessa unidade favorece a implan-
tação de obras viárias e urbanas. Nesse segundo caso, 
cuidados especiais devem ser adotados na proteção do 
solo contra erosão e na construção das redes de água e 
esgoto com vistas a preservar os aquíferos subterrâneos 
de contaminação.

DOMíNIO DOS SeDIMeNTOS CeNOzóICOS 
POUCO a MODeRaDaMeNTe 
CONSOlIDaDOS, aSSOCIaDOS a 
TabUleIROS (DCT).

Esse domínio é composto de apenas uma unidade 
cujas características encontram-se descritas a seguir (Fi-
gura 4.16).
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Unidade DCT

Alternância irregular entre camadas de sedimentos 
de composição diversa (arenito, siltito, argilito e casca-
lho), onde são encontradas as seguintes formas de relevo: 
Tabuleiros, Tabuleiros Dissecados, Chapadas e Platôs, Do-
mínio de Morros e de Serras Baixas e Degraus Estruturais 
e Rebordos Erosivos.

Nesta unidade, ocorre o predomínio de sedimentos 
com baixo grau de consolidação e uma grande heteroge-
neidade litológica vertical, que perde a estabilidade e erode 
com facilidade em taludes de corte e se submetidos à con-
centração das águas pluviais. Entretanto, o empilhamento 
de camadas horizontalizadas, e não deformadas, apresenta 
boa homogeneidade geotécnica e hidráulica lateral.

A grande variação litológica vertical faz com que, nas 
áreas de relevo movimentado e onde os desníveis altimétricos 
são acentuados, aflorem sedimentos e ocorram solos residuais 
das mais variadas e contrastantes características geotécnicas.

Apresenta alto potencial para existência de sedimen-
tos síltico-argilosos maciços, rijos, de alta cerosidade e 
excessivamente plásticos, difíceis de serem escavados e 
perfurados com sondas.

As camadas de areia com baixo grau de consolidação 
desestabilizam-se com facilidade em taludes de corte e se 
alteram para solos bastante arenosos e erosivos. Em con-
glomerados contendo seixos, blocos e pequenos matacões 
de quartzo, quartzito e outras rochas duras e abrasivas, 
apresentam comportamento geotécnico bastante hetero-
gêneo, difíceis de serem perfurados com sondas rotativas 
(as brocas desgastam-se rápido).

Em intercalações irregulares de sedimentos que se 
alteram para solos argilosos, argilo-siltosos e arenosos, a 

textura dos solos residuais depende de qual das camadas 
ocorre na superfície (Figura 4.17).

Pode ocorrer a existência de sedimentos síltico-argilosos 
finamente laminados e de sedimentos portadores de argilo-
minerais expansivos que provocam fendilhamento, desagre-
gamento e se desestabilizam com facilidade em taludes de 
corte. São materiais sujeitos ao fenômeno da colapsividade, 
por expansão e contração de argilominerais expansivos.

Nas camadas síltico-argilosas aflorantes, destacam-
-se como aspectos negativos o fato de que se alteram 
para solos argilosos, geralmente contendo excesso de 
alumínio (bastante ácidos), de baixa fertilidade natural, 
compactam-se, impermeabilizam-se e sofrem alta erosão 
hídrica laminar se forem continuamente mecanizados com 
equipamentos pesados ou pisoteados por gado.

Os solos com pedogênese pouco desenvolvida costu-
mam conter argilominerais expansivos e, por isso, tornam-se 
bastante erosivos se ficam desprotegidos de cobertura vege-
tal e se submetidos à alternância dos estados úmido e seco.

Onde as camadas arenosas afloram, os solos residuais 
são naturalmente bastante erosivos, ácidos, de baixa fer-
tilidade natural, bastante permeável, de baixa capacidade 
hídrica, perdem água rápido assim que passam as chuvas, 
respondem mal à adubação, e apresentam baixa capaci-
dade de assimilar matéria orgânica, reter e fixar nutrientes.

Nas intercalações irregulares de sedimentos síltico-
-argilosos, muito pouco permeáveis e de alta capacidade 
de fixar e  baixa capacidade de eliminar poluentes, com 
sedimentos arenosos, de muito baixa capacidade de reter 
e alta capacidade de eliminar poluentes, mostra uma 
vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas 
variável, de muito baixa a muito alta, dependendo de qual 
dos sedimentos ocorre na superfície.

Figura 4.17 - Litologia: Arenito da Formação Serra dos Martins, na BR–104, no município de Nova Floresta: (a) Talude de corte exibindo arenito, 
imaturo, inconsilidado; (b) Detalhe: mosqueamento na porção superior; (c) Detalhe: lateritas na base. Fotografia: Marcelo Dantas, 2012.

b

c
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Figura 4.19 - Relevo de Tabuleiros do Barreiras, pouco dissecadas 
e largamente utilizados no cultivo da cana-de-açúcar, sobre 

Latossolo Amarelo, município de Caaporã. Fotografia: Edlene 
Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.18 - Tradagem em Neossolo Quartzarênico (solo 
arenoso) no canavial, análise da composição do solo, atingindo o 
nível freático (1,5m), município Pedras de Fogo. Fotografia: Edlene 

Pereira da Silva, 2012.

As intercalações irregulares de camadas horizontali-
zadas, de sedimentos de alta e de baixa permeabilidade 
e porosidade, apresentam uma configuração morfolitoes-
trutural favorável à existência de bons depósitos de água 
subterrânea, confinado e semiconfinado. 

Apresenta sedimentos pouco consistentes, com o predo-
mínio de litologias que se alteram liberando poucos nutrientes 
e muito alumínio para os solos, com baixa resistência ao corte 
e à penetração, e que podem ser escavados com facilidade 
com ferramentas e maquinários leves, como constatado 
durante tradagem para reconhecimento do solo em meio 
ao canavial, no município de Pedras de Fogo (Figura 4.18).

Nos solos residuais de sedimentos síltico-argilosos, 
destacam-se como aspectos favoráveis o fato de que, por 
serem argilosos, são bastante porosos, armazenam bastante 
água, mantêm boa disponibilidade d’água para as plantas 
por longo tempo nos períodos secos, apresentam boa capa-
cidade de reter e fixar nutrientes e assimilar matéria orgânica, 
resultando uma boa resposta à adubação. Destaca-se no 
extremo sudeste do estado, na cidade de Caaporã, áreas 
com cultivo de cana-de-açúcar em larga escala (Figura 4.19), 
em meio ao relevo de Tabuleiros do Barreiras.

A configuração morfoestrutural favorável a que existam 
muitas planícies aluviais, onde o lençol freático é bastante 
vulnerável à contaminação. Porém, com o predomínio de se-
dimentos e solos residuais argilosos de baixa permeabilidade e 
que se alteram para solos argilosos muito pouco permeáveis, 
com potencial hidrogeológico baixo e bastante irregular.

As camadas de areia, silte e argila de várias colorações 
existentes (Figura 4.20) são bastante utilizadas no artesa-
nato, com a ocorrência de depósitos de caulim e bauxita. 

Figura 4.20 -(a) Afloramento do Barreiras no município de Pedras de Fogo, apresentando processo de intemperismo com lixiviação do 
ferro do topo para a base. (b) Amostras mostrando os diferentes níveis: formação de caulim no topo e concentação de ferro em direção à 

base. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

ba



Geodiversidade do estado da paraÍba

60

Figura 4.23 - Abrupta falésia ativa dos sedimentos 
do Barreiras, com blocos lateritizados na base, mostrando 
plano de topo de tabuleiro e talude de falésia escarpada. 

Na base, o encontro do Rio Miriri com o mar. 
Fotografia: Edlene Pereira da Silva e Marcelo Dantas, 2012.

Figura 4.21 - Praia de Tambaba, no município de Conde: (a) Falésias ativas e plataforma de abrasão esculpida em sedimentos do Barreiras, 
com aproximadamente 35m de altura; (b) Coqueiro sobre o leixão (relevo residual) e (c) Vegetação e relevos residuais ao longo da Praia. 

Fotografia: Edlene Pereira da Silva e Marcelo Dantas, 2012.

Figura 4.22 - Falésias e pontal da Barra do Rio Gramame. Cenário 
de grande beleza cênica do litoral sul da Paraíba. 

Fotografia: Marcelo Dantas, 2012.

a b
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Em alguns pontos da zona litorânea, as camadas expos-
tas podem formar bonitas falésias compondo assim áreas de 
elevado potencial geoturístico na região, como a praia de 
Tambaba, uma rara praia de naturalismo (nudismo) existente 
no Brasil, de espetacular beleza cênica (Figura 4.21), a praia 

vulnerabilidade à erosão costeira, devido à instalação ina-
dequada da população dentro de uma região de atuação 
dos processos dinâmicos costeiros.

Os sedimentos quase que exclusivamente à base de 
quartzo, irão dar origem a  solos  excessivamente arenosos, 

da Barra do Gramame (Figura 4.22), onde se visualizam 
falésias e o Pontal da Barra do Gramame e, mais a norte, 
no município de Lucena, ocorre o encontro do Rio Miriri 
com o mar (Figura 4.23).

Ainda na zona litorânea pode-se também constatar 
em alguns trechos da costa existência de camadas expostas 
sujeitas à erosão e solapamentos pela ação das ondas do 
mar, na praia de Pitimbu (Figura 4.24). Essa área apresenta 
um sério problema ambiental: trata-se de uma área de alta 
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Figura 4.25 - Domínio DSM, apresentando as unidades de geodiversidade DSMc e DSMqcg.

Figura 4.24 - Praia onde atua severo processo de erosão costeira com enrocamento de pedras (granitos e calcários) para contenção do 
avanço do mar, município de Pitimbu. Fotografia: (a) Marcelo Dantas, (b) Edlene Pereira da Silva, 2012.

a b

taludes de corte, sujeitos ao fenômeno da colapsividade, 
por expansão e contração de argilominerais expansivos.

Os sedimentos argilo-siltosos maciços, rijos e de alta 
cerosidade, contêm uma permeabilidade muito baixa, 
difíceis de serem perfurados com sondas rotativas por 
prenderem e fazer as sondas patinarem. 

Existência de conglomerados contendo seixos, 
blocos e até matacões de rochas duras e abrasivas, com 
um comportamento geotécnico bastante heterogêneo e 
difícil de ser perfurado com sondas rotativas (as brocas 
desgastam-se rapidamente).

Os sedimentos quartzo-arenosos geralmente são 
bastante fraturados e percolativos, que soltam blocos 
com facilidade em taludes de corte e alteram-se para solos 
arenosos bastante erosivos e permeáveis.

Os sedimentos síltico-argilosos e calcários se alteram 
para solos argilosos, com baixa erosividade, bastante poro-
sos, de boa capacidade hídrica, mantêm boa disponibilida-

sujeitos à arenização e à formação de vossorocas, onde 
sua configuração morfoestrutural é favorável à existência 
de solos lateríticos de má qualidade química, bastante 
endurecidos, ou, então, pedregosos.

DOMíNIO DaS SeqUêNCIaS SeDIMeNTaReS 
MeSOzóICaS ClaSTOCaRbONÁTICaS 
CONSOlIDaDaS eM baCIaS De MaRgeNS 
CONTINeNTaIS (rift) (DSM).

Os sedimentos desta unidade depositam-se em cama-
das horizontalizadas com caracteristicas geomecânicas e 
hidraulicas bastante diferentes, o que pode facilitar a sua 
desestabilização em taludes de corte (Figura 4.25).

Com a existência de siltitos, argilitos e folhelhos 
finamente laminados e, geralmente, portadores de ar-
gilominerais expansivos, pode ocorrer fendilhamento, 
desagregamento e a desestabilização com facilidade em 
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de de água para as plantas por longo tempo dos períodos 
secos; não precisam ser frequentemente irrigados; de alta 
capacidade de reter e fixar nutrientes e assimilar matéria 
orgânica, respondem bem à adubação.

A má qualidade química dos solos é compensada 
pela boa qualidade física, consequentemente, desde que 
adequadamente manejados e corrigidos, apresentam bom 
potencial agrícola.

Intercalações irregulares de camadas horizontali-
zadas de sedimentos de rochas calcárias e sedimentos 
síltico-argilosos que se alteram para solos argilosos de boa 
capacidade de reter, fixar e eliminar poluentes. Onde os 
solos residuais são profundos e longe dos cursos d`água, 
o risco de contaminação das águas subterrâneas é baixo.

O potencial turístico é apresentado com a existência 
de rochas, contendo fósseis bem preservados dos mais 
diversos tipos de animais e plantas.

Unidade DSMc

Nessa unidade, há o predomínio de calcários e sedimen-
tos sílticos-argilosos, onde são encontradas as seguintes formas 
de relevo: Tabuleiros e Tabuleiros Dissecados (Figura 4.26).

As áreas formadas por sedimentos síltico-argilosos 
apresentam razoável capacidade de suporte, apresentando 
materiais com baixa resistência ao corte e a penetração. 
Obras viárias merecem atenção devido à grande erodibilida-
de e ao baixo ângulo de atrito dos materiais siltosos respon-
sáveis pela instabilidade de taludes de corte (esse ângulo de 
atrito passa a aumentar na medida em que aumenta o teor 
de argila e, consequentemente, a estabilidade dos taludes). 

Os materiais de empréstimo extraídos dessa unidade, 
geralmente, não são de boa qualidade sendo que esta 
diminui na medida em que aumenta a proporção de silte.

Os aquíferos apresentam pequena vazão e recarga 
efetuada principalmente por fraturas o que pode, algumas 
vezes, gerar vazões um pouco maiores nos cruzamentos 
entre fraturas.

Onde os sedimentos síltico-argilosos são predominan-
tes observa-se a presença de solos pouco permeáveis, com 
alta capacidade de reter e eliminar poluentes. De forma 

geral, apresentam baixa fertilidade natural que associada 
à escassez de água no semi-árido do estado, torna difícil 
a implantação de projetos agrícolas.

Onde ocorrem rochas calcárias podem se formar, 
por dissolução, cavidades sujeitas a desmoronamentos 
subterrâneos, causando abatimentos e colapsos da super-
fície. Dessa forma, as obras de engenharia devem levar em 
conta a existência dessas cavidades que podem levar ao 
abatimento e recalque de estruturas de engenharia. Rochas 
calcárias, quando sãs, são materiais de média resistência 
ao corte e perfuração, sendo necessário o seu desmonte a 
fogo; propiciam taludes de corte bastante estáveis. Todavia, 
são pouco resistentes ao intemperismo químico e físico, 
sendo muito sujeitas aos processos erosivos.

Os solos originados dessas rochas apresentam boa 
fertilidade natural, entretanto, o relevo geralmente movi-
mentado, aliado a pouca disponibilidade de água na região 
de ocorrência dificulta seu uso agrícola.

Os aquíferos subterrâneos podem conter grande quan-
tidade de água rica em carbonatos (água dura) de uso pro-
blemático, sendo esses aquíferos recarregados, basicamente 
através de fraturas. As áreas onde existem feições cársticas, a 
vulnerabilidade à contaminação do lençol freático é muito alta.

Nessa unidade, o calcário pode ser encontrado em 
quantidade e qualidade para ser explotado.

Unidade DSMqcg

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos e conglo-
meráticos, com intercalações de sedimentos sílticos-argi-
losos e/ou calcíferos, onde são encontradas as seguintes 
formas de relevo: Tabuleiros e Tabuleiros Dissecados.

Com o predomínio de sedimentos à base de quartzo, 
ocorre a maior possibilidade de existirem rochas de mode-
rada resistência ao corte e à penetração, alta resistência ao 
intemperismo físico-químico, com um manto de alteração 
bom para ser usado como saibro e anti-pó, e os solos 
residuais serem bastante arenosos e erosivos.

Nas áreas de relevo menos movimentado apresenta 
boas condições para construção de obras viárias e ocupa-
ção urbana. Podem ser encontradas áreas de material para 
empréstimo onde esses sedimentos apresentem composição 
areno-argilo-siltosa. É preciso cuidado com taludes de corte, 
onde a alternância de camadas estratificadas podem ser um 
complicador para a estabilidade.

Os sedimentos quartzosos, quando alterados para 
solos arenosos, são bastante erosivos, permeáveis, de baixa 
capacidade hídrica e de reter e fixar nutrientes e assimilar 
matéria orgânica, perdem água rapidamente e respondem 
mal à adubação. Quando ricos em minerais aluminosos e 
pobres em minerais que liberam nutrientes, apresentam 
solos residuais de baixa fertilidade natural, normalmente 
com excesso de alumínio tóxico, bastante ácidos. Porém, 
a fertilidade natural do solo é variável, sendo um pouco 
melhor onde há a ocorrência de níveis calcíferos, a declivi-
dade é menor e, há disponibilidade de água.

Figura 4.26 - Relevo de tabuleiros do Barreiras, município de 
Pitimbu. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.
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A alta incidência de sedimentos à base de quartzo, 
geralmente bastante fraturados, são bastante percolativos, 
e pelas fraturas poluentes podem chegar rápido até às 
águas subterrâneas. Quando alterados, apresentam solos 
arenosos bastante permeáveis e de baixa capacidade de 
reter, fixar e eliminar poluentes. 

Os sedimentos arenosos geralmente apresentam boa 
porosidade e permeabilidade primárias e secundárias (falhas 
e fraturas). Entretanto, a permeabilidade e a porosidade 
primárias dos sedimentos quartzo-arenosos e conglomerá-
ticos podem estar prejudicadas pelo alto grau de diagênese 
ou pela silicificação.

DOMíNIO DaS CObeRTURaS SeDIMeNTaReS 
e vUlCaNOSSeDIMeNTaReS MeSOzóICaS e 
PaleOzóICaS, POUCO a MODeRaDaMeNTe 
CONSOlIDaDaS, aSSOCIaDaS a gRaNDeS 
e PROFUNDaS baCIaS SeDIMeNTaReS DO 
TIPO SINéClISe (aMbIeNTeS DePOSICIONaIS: 
CONTINeNTal, MaRINhO, DeSéRTICO, 
glaCIal e vUlCâNICO) (DSvMP).

Unidade DSvMPacg

Predomínio de arenitos e conglomerados, onde são 
encontradas as seguintes formas de relevo: Planaltos (Fi-
gura 4.27).

Nessa unidade, predominam arenitos (principalmente) 
e conglomerados que, do ponto de vista geotécnico, são 
rochas brandas, de baixa resistência ao corte, mas, que po-
dem se apresentar problemáticas à perfuração devido aos 
blocos de rocha de composição quartzosa, o que aumenta 
o desgaste das ferramentas de corte. São rochas suscetíveis 
a processos erosivos daí, a necessidade de cuidados com a 
geometria e o revestimento dos taludes de corte. 

Essas rochas se alteram para solos arenosos, natural-
mente erosivos, de baixa fertilidade natural e de elevado 
índice de acidez.

Apresentam aquíferos porosos e fissurais de alta produ-
tividade (elevadas vazões dos poços) devido à sua constituição 
arenítica e conglomerática, que permite grande capacidade 
transmissora e armazenadora de água subterrânea. O poten-
cial de recarga é elevado, principalmente nas superfícies planas 
de platôs e topos de chapadas. Em certas áreas, os arenitos 
mostram-se silicificados, o que diminui sua permeabilidade 
primária. Nesses casos, é comum estarem bastante fraturados, 
criando boas condições de percolação da água (aquíferos 
porosos-fissurais), porém, podem facilitar a percolação de 
poluentes que podem rapidamente atingir o nível freático. 
Além disso, esses sedimentos se alteram para solos bastante 
permeáveis, tornando essas áreas altamente vulneráveis à 
contaminação/poluição dos mananciais hídricos subterrâneos. 
Desta forma, cuidados especiais devem ser tomados com a 
instalação de fontes potencialmente poluidoras nessas áreas.

O solo de alteração dessas rochas tem um bom po-
tencial para ser utilizado como material de empréstimo.

DSvP1 - DOMíNIO DaS SeqUêNCIaS 
vUlCâNICaS OU vUlCaNOSSeDIMeNTaReS 
PROTeROzOICaS, NÃO OU POUCO DObRaDaS 
e MeTaMORFIzaDaS. 

Unidade DSvP1va

Nesta unidade encontra-se um predomínio de vul-
canismo ácido a intermediário, onde são encontradas as 
seguintes formas de relevo: Domínio de Colinas Amplas e 
Suaves (Figura 4.28).

Os Riodacitos, riolitos e andesistos são rochas de alta 
resistência ao intemperismo físico-químico, com maior pos-

Figura 4.27 - Domínio DSVMP, apresentando a unidade de geodiversidade DSVMPacg.
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Figura 4.28 - Domínio DSVP1, apresentando a unidade de geodiversidade DSVP1va.

Figura 4.29 - Domínio DSP2, apresentando as unidades de geodiversidade DSP2mcsaa, DSP2mqmtc, DSP2mxaccal, DSP2sag.

sibilidade de existirem rochas de alta resistência ao corte e 
à penetração aflorantes ou situadas próximo da superfície. 

Os Riolitos se alteram para solos de baixa fertilidade 
natural e bastante ácidos. Em conjunto com os riodacitos 
são bastante adequados para brita.

DOMíNIO DaS SeqUêNCIaS SeDIMeNTaReS 
PROTeROzOICaS DObRaDaS, 
MeTaMORFIzaDaS De baIxO a alTO gRaU 
(DSP2).

Neste domínio, encontramos metassedimentos com 
diferentes características texturais, estruturais e compo-
sição química, onde suas características geomecânicas e 
hidráilicas apresentam comportamentos diferentes nas 

regiões que são encontradas e nos solos originados pela 
sua alteração (Figura 4.29). 

Podem conter aquíferos fissurados, de potencial local 
bastante irregular, onde poços vizinhos podem mostrar 
vazões extremamente diferentes. Entretanto, a qualidade 
das águas subterrâneas pode estar comprometida pelo 
alto teor de ferro.  Nas rochas calcárias, pode haver a 
ocorrência de cavidades de tamanhos variados, sujeitas a 
desmoronamentos subterrâneos.

Quando alterados para solos argilosos ou argilo-silto-
sos pouco permeáveis, os metassedimentos apresentam boa 
capacidade de armazenamento de água, com boa disponibi-
lidade d´água para as plantas por longo tempo dos períodos 
secos. Porém, as rochas calcárias se alteram liberando vários 
nutrientes, principalmente cálcio e magnésio.
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Unidade DSP2mqmtc

Unidade composta por metarenitos, quartzitos e 
metaconglomerados, onde são encontradas as seguintes 
formas de relevo: Baixos Platôs Dissecados, Planaltos, Su-
perfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas, Domínio de 
Colinas Dissecadas e de Morros Baixos, Domínio de Morros 
e de Serras Baixas e Domínio Montanhoso.

Nesta unidade, ocorre o predomínio de metasse-
dimentos à base de quartzo, com resistência ao intem-
perismo físico-químico de moderada a alta, com maior 
possibilidade de existirem rochas duras aflorantes e solos 
residuais bastante erosivo e arenosos, bom para ser usado 
como saibro.

As intercalações irregulares de camadas dobradas 
de diversas espessuras e litologias, que se alteram para 
solos com características físico-químicas muito diferentes, 
contêm uma qualidade agrícola dos solos residuais bas-
tante variada e podem se alternar irregularmente entre si 
manchas de solos muito bons e solos muito ruins.

Predomínio de metassedimentos que se alteram libe-
rando poucos nutrientes para solos com alta participação 
de areia, formando solos residuais de baixa fertilidade 
natural, com moderada a alta erosividade, bastante per-
meáveis e ácidos.

Apresenta uma capacidade hídrica de moderada 
a baixa, pois perdem água rápido assim que passam 
as chuvas. Sua capacidade de reter, fixar nutrientes e 
assimilar matéria orgânica é baixa (respondem mal à 
adubação), e onde os metassedimentos ferromangane-
síferos afloram, os solos residuais podem ser excessiva-
mente ácidos.

Podem conter aquíferos fissurados, de potencial 
local bastante irregular, pois o potencial de exploração 
depende da densidade, do tamanho, da interconectivi-
dade das fissuras e do clima local, onde num local um 
poço pode dar excelente vazão e  em outro, imediata-
mente ao lado, pode ser seco. Entretanto, a qualidade 
das águas subterrâneas pode estar comprometida pelo 
alto teor de ferro.

Predomínio de litologias à base de quartzo, geral-
mente portadoras de alta densidade de fendas abertas e 
dispostas em várias direções contém boa permeabilidade 
e porosidade secundárias.

Apresenta uma ambiência geológica com depósitos 
e ocorrências de Ferro e Manganês; favorabilidade para a 
existência de quartzito para fins industriais.

Unidade DSP2sag

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
com intercalações de metarenitos feldspáticos, onde são 
encontradas as seguintes formas de relevo: Planaltos, 
Chapadas e Platôs, Superfícies Aplainadas Retocadas ou 
Degradadas, Inselbergs e Outros Relevos Residuais, Do-
mínio de Colinas Amplas e Suaves, Domínio de Colinas 

Dissecadas e de Morros Baixos, Domínio de Morros e de 
Serras Baixas e Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos. 

Esta unidade é composta por litologias finamente 
laminadas e de alta fissibilidade (Figura 4.30), com maior 
heterogeneidade geomecânica lateral e vertical, e um 
grande potencial de desestabilizações em taludes de corte 
e de movimentos naturais de massas. Ocorre uma grande 
possibilidade de existirem solos residuais portadores de 
argilominerais expansivos.

Predominam litologias que se alteram para solos 
argilo-siltosos, com pedogênese avançada, apresentam 
baixa erosividade natural, boa capacidade de compac-
tação e mantêm boa estabilidade em taludes de corte. 
Outro exemplo litológico dessa unidade foi um gnaisse 
migmatítico bem preservado (Figura 4.31), encontrado no 
município de Algodão de Jandaíra. 

Figura 4.30 - Litologia: Afloramento de biotita-gnaisse, município 
de Junco do Seridó. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.31 - Gnaisse migmatítico bandado com foliação 
vertical, no município de Algodão de Jandaíra. 

Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.
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Nas intercalações irregulares de camadas dobradas 
de diversas espessuras e litologias que se alteram para 
solos com características físico-químicas muito diferentes, 
a qualidade agrícola dos solos residuais varia bastante, e 
podem se alternar irregularmente entre si manchas de solos 
muito bons e solos muito ruins.

Predomínio de litologias que se alteram para solos 
argilo-siltosos, que se compactam, são impermeabilizados e 
sofrem alta erosão hídrica laminar se forem continuamente 
mecanizados com equipamentos pesados ou pisoteados por 
gado. Estas rochas quando alteradas liberam muito alumínio, 
formando solos residuais que podem apresentar problemas 
de excesso de alumínio; podem ser bastante ácidos.

Os metassedimentos que se alteram para solos argilo-
sos ou argilo-siltosos pouco permeáveis; de boa capacidade 
de reter, fixar nutrientes e assimilar matéria orgânica; res-
pondem bem à adubação; de baixa erosividade; bastante 
porosos; retêm bem água; de boa capacidade hídrica; 
mantêm boa disponibilidade d´água para as plantas por 
longo tempo dos períodos secos.

Predomínio de solos residuais pouco permeáveis e de 
alta capacidade de reter e eliminar poluentes, onde são 
espessos, o potencial de contaminação do lençol freático 
é baixo.

Unidade DSP2mxaccal

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, repre-
sentados por xistos, com intercalações de metassedimentos 
arenosos, metacalcários e calssilicáticas, onde são encon-
tradas as seguintes formas de relevo: Tabuleiros Dissecados, 
Planaltos, Inselbergs e Outros Relevos Residuais, Domínio de 
Colinas Amplas e Suaves, Domínio de Colinas Dissecadas e 
de Morros Baixos e Domínio de Morros e de Serras Baixas.

Em São João do Cariri, encontraram-se blocos de 
gnaisse bandado (Figura 4.32), representando essa unidade.

As rochas calcárias quando intensamente tectonizadas 
costumam conter muitas cavidades subterrâneas, que po-
dem ser grandes ou pequenas, e muitas dolinas (Cavidades 
que se formam em rochas calcárias) e sumidouros de dre-
nagem. São locais de ligação direta entre os fluxos d´água 
superficial e o subterrâneo e com alto potencial de colapso.

Não se deve construir sobre e próximo das dolinas e 
antes de se construir sobre estes terrenos é importante que se 
realizem estudos geotécnicos detalhados, incluindo métodos 
geofísicos, que possam identificar a presença de cavidades.

Rochas calcárias se alteram para solos plásticos, de 
baixa expansividade, pouco erosivos e de boa estabilidade 
em taludes de corte. São muito bons para serem usados 
como material de empréstimo. Elas são rochas de baixa 
resistência ao intemperismo químico, onde nas regiões de 
clima chuvoso o manto de alteração costuma ser predo-
minantemente profundo.

Com o predomínio de litologias que se alteram para 
solos argilosos que se compactam, impermeabilizam-se e 
sofrem alta erosão hídrica laminar se forem continuamente 

mecanizados com equipamentos pesados ou pisoteados 
por gado. São bastante porosos, armazenam bastante 
água, mantêm boa disponibilidade d´água para as plantas 
por longo tempo dos períodos secos, de boa capacidade 
de reter, fixar nutrientes e assimilar matéria orgânica. Res-
pondem bem à adubação e a sua permeabilidade varia 
de baixa nos solos pouco evoluídos a moderada nos bem 
evoluídos. Os solos com pedogênese avançada apresentam 
baixa erosividade natural (Figura 4.33)

As rochas calcárias quando alteradas liberam vários 
nutrientes, principalmente cálcio e magnésio, para solos 
argilosos, alcalinos e de alta reatividade química, resultando 
em solos de boa fertilidade natural, pouco erosivos, pouco 
ácidos e com uma capacidade de reter, fixar nutrientes e 
assimilar matéria orgânica muito alta, com isso eles res-
pondem muito bem à adubação. Bastante tectonizadas, 
fraturadas e contendo muitas cavidades de ligação entre 
os fluxos d´água superficial e subterrâneo (sumidouros 
de drenagem e dolinas), são locais pelos quais poluentes 
podem chegar rápido até às águas subterrâneas sem sofrer 
nenhuma depuração. Porém, onde os solos são profundos 
e longe das dolinas e dos cursos d´água, a vulnerabilidade 
à contaminação das águas subterrâneas é baixa.

Nestas rochas, as águas subterrâneas circulam e 
armazenam-se em cavidades formadas pela dissolução dos 
carbonatos, formando aquíferos cársticos de características 
hidrodinâmicas complexas e de potencial hidrogeológico 
extremamente irregular (depende da existência e do tama-
nho das cavidades e das condições climáticas locais), onde 
um poço pode dar excelente vazão e outro, imediatamente 
ao lado, pode ser seco. Estes aquíferos sofrem recarga e 
descarga rápidas, e se a explotação de água não for bem 
dimensionada, pode esvaziar e descompressionar as cavida-
des, criando condições propícias a que ocorram desmorona-
mentos subterrâneos, colapsos na superfície, rebaixamento 
do lençol freático e secamento das águas superficiais.

Figura 4.32 - Afloramento de Gnaisse bandado, com dobras 
pegmatíticas, níveis máficos e veios pegmatíticos, município São 

João do Cariri. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.
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Os Calcários podem ser utilizados para corretivo de 
solo, cimento, cal e para diversos usos industriais, rocha 
ornamental, brita e potencial para existência de talco.

Unidade DSP2mcsaa

Predomínio de metacalcários, com intercalações 
subordinadas de metassedimentos síltico-argilosos e 
arenosos, onde são encontradas as seguintes formas de 
relevo: Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas 
e Inselbergs e outros Relevos Residuais. 

As Rochas calcárias se dissolvem com facilidade pela 
ação das águas, portanto, podem conter cavidades de vá-
rios tamanhos, sujeitas a desmoronamentos subterrâneos, 
que podem causar colapsos na superfície (abatimentos 
bruscos). Estes terrenos costumam conter cavidades de 
ligação entre os fluxos d´água superficial e o subterrâneo 
(sumidouros de drenagem e dolinas), locais com alto po-
tencial de colapso. Por isso, não se deve construir sobre 
e próximo das dolinas. E antes de se construir sobre os 
terrenos calcários é importante fazer estudos geotécnicos 
detalhados, incluindo métodos geofísicos.

Composta predominantemente por litologias que se 
alteram para solos argilo-siltosos, os solos residuais são 
formados com pedogênese avançada, apresentando baixa 
erosividade natural, com boa capacidade de compactação e 
mantêm boa estabilidade em taludes de corte. Eles sofrem 
alta erosão hídrica laminar se forem continuamente mecani-
zados com equipamentos pesados ou pisoteados por gado.

Exibem baixa erosividade, são bastante porosos, 
de boa capacidade hídrica, mantêm boa disponibilidade 
d´água para as plantas por longo tempo nos períodos 
secos. Elas se alteram, liberando vários nutrientes, princi-
palmente cálcio e magnésio, para solos argilosos, alcalinos 
e de alta reatividade química, são solos de boa fertilidade 
natural, pouco erosivos, pouco ácidos, com capacidade de 

reter, fixar nutrientes e assimilar matéria orgânica muito 
alta, por isso respondem muito bem à adubação.

Os Terrenos sustentados por rochas calcárias inten-
samente dobradas costumam ser portadores de muitas 
dolinas e sumidouros de drenagem, locais de ligação direta 
entre os fluxos d´água (subterrâneo e superficial) e por 
onde poluentes podem se infiltrar e chegar rápido até às 
águas subterrâneas. Além disso, estas rochas costumam 
ser bastante fraturadas e percolativas. O Calcário é um 
bem mineral de grande importância para fabricação de 
corretivo de solo, cimento e cal. Pode ser usado como brita, 
rocha ornamental e diversas outras aplicações industriais; 
associado às rochas calcárias pode existir talco.

DOMíNIO DOS CORPOS MÁFICOS-
UlTRaMÁFICOS (SUíTeS KOMaTIITICaS, 
SUíTeS TOleíTICaS, COMPlexOS baNDaDOS 
(DCMU).

As rochas desse Domínio apresentam de moderada a 
alta resistência ao corte e à penetração, sendo necessário 
o uso de explosivo para desmonte, boa capacidade de 
suporte; alteram-se para solos argilosos e síltico-argilosos 
de baixa permeabilidade, bastante plásticos e com baixa 
erosividade, alta capacidade de compactação e boa esta-
bilidade em taludes de corte (Figura 4.34).

Predomínio de rochas que no início do processo de 
alteração geram solos argilosos com argilominerais expan-
sivos, que se compactam, impermeabilizam-se tornando-se 
bastante erosivos se forem submetidos a cargas elevadas 
contínuas, quando pouco evoluídos, se fendilham bastante, 
e estão sujeitos ao fenômeno do empastilhamento, tornan-
do-se bastante erosivos e colapsíveis se forem submetidos 
à alternância dos estados úmido e seco.

Rochas de moderada a baixa resistência ao intempe-
rismo físico-químico, ricas em minerais ferromagnesianos, 
se alteram para solos argilosos de baixa erosividade e boa 
fertilidade natural.

Apresentam aquíferos fissurais, com um potencial 
hidrogeológico local bastante irregular. 

Os solos provenientes dessas rochas são pouco per-
meáveis e de alta capacidade de reter, fixar e eliminar po-
luentes, onde são mais profundos, o risco de contaminação 
das águas subterrâneas é menor.

Ambiência geológica favorável à existência de mine-
ralizações de cobre, ferro, cromo, cobalto, platina, prata, 
níquel bauxita, amianto, talco, vermiculita, rochas orna-
mentais, carbonatitos e argila para cerâmica vermelha.

Unidade DCMUbu

Série Máfico-ultramáfica (Dunito, Peridotito, etc.), onde 
são encontradas as seguintes formas de relevo: Planaltos.

São rochas de elevadas coerência e resistência ao 
corte e perfuração sendo necessário o uso de explosivos 
para o seu desmonte. Apresentam baixa resistência ao 

Figura 4.33 - Trincheira mostrando planossolo nátrico sobre 
sedimentos aluviais de fluxo de enxurrada nas baixadas no 

município de Monteiro. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.
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intemperismo químico e físico, dando origem a solos 
argilosos, bons para uso como material de empréstimo, 
mas que podem conter minerais expansivos quando 
pouco evoluídos.

Do ponto de vista agronômico, as litologias dessa uni-
dade dão origem a solos argilosos, ricos em nutrientes de 
boa fertilidade natural e de baixa suscetibilidade a erosão.

Os aquíferos são do tipo fissural, com vazões variáveis 
de local para local.

A cobertura de solo, por ser pouco permeável, possui 
a capacidade de reter, fixar e eliminar poluentes, conferindo 
uma razoável proteção aos aquíferos. Quando essa cama-
da de solo é pouco espessa ou inexistente, os poluentes 

atingem facilmente os aquíferos subterrâneos através das 
fraturas e falhas nas rochas.

O relevo, relativamente suave, possibilita a ocupação 
dessas áreas pela agricultura, ocupação urbana e constru-
ção de obras de infra-estrutura.

DOMíNIO DaS SeqUêNCIaS 
vUlCaNOSSeDIMeNTaReS PROTeROzóICaS 
DObRaDaS MeTaMORFIzaDaS De baIxO a 
alTO gRaU (DSvP2).

Este domínio apresenta intercalações irregulares de 
camadas de várias espessuras de metassedimentos de 

Figura 4.34 - Domínio DCMU, apresentando a unidade de geodiversidade DCMUbu.

Figura 4.35 - Domínio DSVP2, apresentando as unidades de geodiversidade DSVP2in,  DSVP2q,  DSVP2x,  DSVP2csa, 
DSVP2bu e DSVP2pbu.
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composição químico-mineral, textura e características 
estruturais bastante diferentes. As características geome-
cânicas e hidráulicas, tanto do substrato rochoso como dos 
solos residuais, variam e contrastam bastante de região 
para região. (Figura 4.35)

Ocorrem intercalações irregulares de camadas dobra-
das de várias espessuras e que se alteram para solos com 
características físico-químicas muito diferentes, onde a 
qualidade agrícola dos solos residuais pode variar bastante 
de local para local.

Os terrenos onde se alternam irregularmente, as litolo-
gias e os solos residuais apresentam alta e baixa capacidade 
de reter e depurar poluentes.

As litologias mostram uma grande variação lateral e 
vertical de características hidrodinâmicas, predominando 
os aquíferos fissurais, com o potencial hidrogeológico local 
bastante irregular.

Ambiência geológica favorável para mineralizações 
de Pb, Ag, Cu, Fe, Mn, Au, fosfatos, barita, fluorita, e um 
potencial para se explorar ardósias, quartzitos e leucofilitos.

Unidade DSvP2in

Nesta unidade são encontradas as seguintes formas de 
relevo: Planaltos, Chapadas e Platôs, Superfícies Aplainadas 
Conservadas, Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degra-
dadas, Inselbergs e Outros Relevos Residuais, Domínio de 
Colinas Amplas e Suaves, Domínio de Morros e de Serras 
Baixas, Domínio Montanhoso, Escarpas Serranas, Degraus 
Estruturais e Rebordos Erosivos e Domínio de Colinas Dis-
secadas e de Morros Baixos (Figuras 4.36 e 4.37).

Neste caso, as diversas litologias existentes nesse 
domínio ocorrem juntas e de forma pouco individualizada. 
Dessa forma, torna-se difícil caracterizar aptidões e restri-
ções ao uso e áreas de ocorrência de um tipo específico 
de rochas nessa escala de trabalho. Adota-se, então, de 
forma genérica, que podem ser encontradas as aptidões e 
restrições do domínio de geodiversidade.

Unidade DSvP2q

Predomínio de quartzitos, onde são encontradas as 
seguintes formas de relevo: Planaltos e Domínio de Morros 
e de Serras Baixas.

Apresenta alta resistência ao corte e à perfuração, com 
boa capacidade de suporte e desmonte e escavação onde, 
geralmente, é necessário o uso de explosivos. A alta densi-
dade de fraturas facilita a queda de blocos e placas, quando 
o corte se dá em situação onde as camadas mergulham 
em sentido contrário ao da face do talude e, propiciam o 
deslizamento de camadas em taludes de corte (quando as 
camadas mergulham no sentido da face do talude). 

Essas litologias alteram-se para solos arenosos de baixa 
fertilidade natural, bastante erosivos, ácidos e permeáveis, 
que respondem mal a adubação.

Geralmente, quartzitos mostram-se bastante fratura-
dos, o que favorece o potencial circulador e armazenador 
de água subterrânea. Entretanto, também facilita a per-
colação de poluentes que atingem as águas subterrâneas, 
fato agravado pela cobertura bastante permeável e fina do 
solo de alteração dessas rochas. 

Os quartzitos podem ser usados como material para 
revestimentos, pisos e pedras de cantaria e o seu manto de al-
teração pode ser usado como saibro e para extração de areia.

Do ponto de vista do relevo, essas áreas são boas para 
implantação de projetos viários e uso urbano, todavia, as 
dificuldades para obtenção de água e a vulnerabilidade 
dos aquíferos à contaminação são sérios empecilhos ao 
seu uso para ocupação urbana.

Unidade DSvP2x

Predomínio de metassedimentos sílticos-argilosos, 
representados por xistos, onde são encontradas as seguin-
tes formas de relevo: Baixos Platôs Dissecados, Planaltos, 
Chapadas e Platôs, Superfícies Aplainadas Retocadas ou 

Figura 4.36 - Trecho da BR-230, onde se observa o Domínio 
de morros e serras baixas, no município de Campina Grande. 

Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011.

Figura 4.37 - Região de Planalto com alinhamentos serranos 
ao fundo, no Município de Taperoá. Fotografia: Rogério Ferreira 

Valença, 2011.



Geodiversidade do estado da paraÍba

70

Degradadas, Inselbergs e Outros Relevos Residuais, Domínio 
de Colinas Amplas e Suaves, Domínio de Colinas Dissecadas 
e de Morros Baixos, Domínio de Morros e de Serras Baixas, 
Domínio Montanhoso (alinhamentos serranos, maciços 
montanhosos, front de cuestas e hogback), Escarpas Ser-
ranas e Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos (Figuras 
4.38, 4.39 e 4.40).

Contém litologias à base de minerais micáceos iso-
rientados (sericita, biotita e muscovita) e com xistosidade, 
em geral, bem desenvolvida, com maior potencial de 
desestabilizações em taludes de corte e de movimentos 
naturais de massas.

Quando alteradas, formam solos argilosos que se com-
pactam, impermeabilizam-se e sofrem alta erosão hídrica 
laminar se forem continuamente mecanizados com equi-
pamentos pesados ou pisoteados por gado. Eles podem 
apresentar excesso de alumínio tóxico e bastante acidez, 
são bastante porosos, o que ajuda armazenar bastante 
água e manter uma boa disponibilidade d´água para as 

Figura 4.38 - Corpo granítico residual compondo extensa serra 
alinhada em crista, no município de Catingueira. 

Fotografia: Marcelo Dantas, 2012.

Figura 4.39 - Maciço granítico de Catingueira, com aspecto 
montanhoso, paredões desnudos fraturados e blocos no sopé,  
município de Catingueira. Fotografia: Marcelo Dantas, 2012.

Figura 4.40 - Inselbergs em meio às superfícies aplainadas e bem 
elaboradas da Depressão Sertaneja, município de Catingueira. 

Fotografia: Marcelo Dantas, 2012.

plantas por longo tempo dos períodos secos. Apresentam 
boa capacidade de reter, fixar nutrientes e assimilar matéria 
orgânica, por isso respondem bem à adubação. Entretanto, 
por serem pouco permeáveis, estes solos são desfavoráveis 
à recarga das águas subterrâneas.

Sua permeabilidade varia de baixa, nos solos pouco 
evoluídos, a moderada, nos bem evoluídos. Nos solos 
com pedogênese avançada, apresentam baixa erosividade 
natural. 

As rochas dessa unidade apresentam resistência baixa 
a média ao corte e perfuração e, baixa a média capacida-
de de suporte. A xistosidade dessas rochas pode causar 
problemas na estabilidade de túneis e taludes de corte; 
alteram-se em solos argilosos, plásticos e de baixa perme-
abilidade, com elevado teor de micas o que gera potencial 
instabilidade em taludes de corte. 

Nas áreas do semiárido onde ocorrem essas litologias, 
os solos apresentam-se bastante rasos e cobertos por 
fragmentos de rocha alterada, são de razoável fertilidade 
natural, mas de pouca utilização pela agricultura devido à 
escassez de água.

 Os aquíferos são do tipo fissural, com vazões vari-
áveis, sendo comum que suas águas apresentem elevada 
salinidade para consumo humano.

 Existe o potencial para explotação de rochas para 
revestimento.

Unidade DSvP2csa

Predomínio de rochas metacalcárias, com interca-
lações de finas camadas de metassedimentos sílticos-
-argilosos, onde são encontradas as seguintes formas de 
relevo: Planaltos e Domínio de Morros e de Serras Baixas.

As rochas calcárias são dissolvidas facilmente pela 
ação das águas, podendo ocorrer cavidades em sub-
-superfície de vários tamanhos, com ligação entre os fluxos 
d’água superficial e o subterrâneo, as chamadas dolinas e 
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sumidouros de drenagem. São locais com alto potencial 
de colapso (abatimentos bruscos), que pode ocasionar 
abatimentos do terreno, prejudicando qualquer obra de 
engenharia existente no local. Portanto, antes de se cons-
truir sobre os terrenos calcários é importante fazer estudos 
geotécnicos detalhados, incluindo métodos geofísicos.

Esta unidade apresenta um predomínio de litologias 
que se alteram para solos argilo-siltosos, que formam solos 
residuais com pedogênese avançada, com baixa erosividade 
natural, boa capacidade de compactação e mantêm boa 
estabilidade em taludes de corte, entretanto, é importante 
ter cuidados com a relação entre o sentido do mergulho 
da face do talude e o sentido de mergulho das camadas de 
metassedimentos, pois, no caso destes serem coincidentes, 
há o perigo de deslizamento dessas camadas. Quando 
compactados, impermeabilizam-se e sofrem alta erosão 
hídrica laminar se forem continuamente mecanizados com 
equipamentos pesados ou pisoteados por gado.

Quando alteradas, estas rochas liberam vários nutrien-
tes, principalmente cálcio e magnésio, para solos argilosos, 
alcalinos e de alta reatividade química, formando áreas com 
boa fertilidade natural, pouco ácidas, com boa capacidade de 
reter, fixar nutrientes e assimilar matéria orgânica, resultando 
numa boa resposta à adubação. Apresenta baixa erosividade, 
são bastante porosos, pouco permeáveis e com boa capaci-
dade hídrica, o que permite manter uma boa disponibilidade 
d´água para as plantas por longo tempo dos períodos secos. 
Apresentam boas vazões, entretanto, é importante controlar 
a quantidade de água explotada para que isso não leve a 
instabilização das paredes e tetos das cavidades, pela falta de 
sustentação dada pela água que preenchia essas cavidades. 

Originam solos argilosos a argilo-siltosos, pouco per-
meáveis e erosíveis, de boa fertilidade natural.

As rochas calcárias dobradas costumam ser bastante 
fraturadas e percolativas, onde poluentes podem se infiltrar 
e chegar rápido até às águas subterrâneas. Vale salientar 
que onde esses solos são espessos, o potencial de conta-
minação do lençol freático é baixo, e quando o manto de 
alteração é muito pouco permeável, desfavorece a recarga 
das águas subterrâneas.

Essas litologias podem ser fonte de insumos para a 
indústria de cimento, corretivos agrícolas, cal, brita e rochas 
ornamentais, lembrando que associado às rochas calcárias 
pode existir talco. 

Unidade DSvP2bu

Predomínio de rochas metabásicas e metaultramáfi-
cas, onde são encontradas as seguintes formas de relevo: 
Domínio de Morros e de Serras Baixas.

São rochas com coesão muito alta, elevada resistência 
ao corte e perfuração, elevada capacidade de suporte, 
sendo necessário o uso de explosivos para seu desmonte 
e escavação; moderada resistência ao intemperismo físico 
e baixa resistência ao intemperismo químico. No início do 
processo de alteração, dão origem a argilominerais ex-

pansivos. Os solos bem evoluídos (pedogênese avançada) 
são de baixa erosividade natural, compactam-se bem e 
têm boa estabilidade em taludes de corte. Apresenta boa 
fertilidade natural (ricos em nutrientes, principalmente 
Mg) e de excelentes qualidades físicas para a agricultura.

Essas rochas costumam ser bastante fraturadas, com 
interconexões entre elas, o que proporciona um potencial 
circulador e armazenador de água bastante favorecido. 
Porém, o alto grau de fraturamento torna os terrenos 
mais percolativos e, portanto, mais vulneráveis à poluição/
contaminação das águas subterrâneas.

A alteração dessas rochas origina solos argilosos e 
silto-argilosos, pouco permeáveis com alta capacidade de 
reter e depurar substâncias poluentes.

Os tipos de relevo encontrados sobre essa unidade res-
tringem um pouco a utilização dessas áreas para ocupação 
urbana, a exceção das Superfícies Aplainadas e Degradadas, 
que devido à baixa declividade proporciona a possibilidade 
de uso para ocupação urbana, construção de infraestrutura 
de transportes e, quando houver disponibilidade de água, 
agricultura mecanizada.

Unidade DSvP2pbu

Predomínio de metapelitos com intercalações de ro-
chas metabásicas e/ou metaultramáficas, onde são encon-
tradas as seguintes formas de relevo: Tabuleiros Dissecados, 
Planaltos, Inselbergs e Outros Relevos Residuais, Domínio 
de Morros e de Serras Baixas e Domínio Montanhoso.

As litologias dessa unidade apresentam moderada 
resistência ao corte e perfuração quando sãs, geralmente 
com grande anisotropia textural e composicional, sendo 
necessário, entretanto, explosivos para o seu desmonte e 
possuem boa capacidade de suporte. 

Os solos residuais originados dessa unidade são argi-
losos e possuem elevada fertilidade natural devido à alta 
proporção de minerais ferromagnesianos, apresentando 
espessura maior quando ocorrem em clima mais úmido. 

Os aquíferos são do tipo fissural, com vazão irregular 
embora quando o grau de fraturamento é elevado, a re-
carga e a percolação também sejam elevadas com poços, 
apresentando altas vazões. Esse mesmo fraturamento 
elevado que propicia boa percolação e recarga dos aquí-
feros também propicia a infiltração e percolação de fluidos 
poluentes que podem atingir a água subterrânea.

A presença de camadas de solo argiloso mais espessa 
propicia uma proteção a esse aquífero na medida em que, 
possuindo uma baixa permeabilidade e boa capacidade 
de reter e fixar poluentes, dificulta que esses poluentes 
atinjam o aquífero.

As áreas com relevo mais movimentado são menos 
propícias à ocupação e à construção de obras viárias, 
enquanto aquelas mais planas tendem a ser melhor para 
esses usos além de serem mais propícias para a recarga dos 
aquíferos subterrâneos e agricultura mecanizada quando 
houver disponibilidade de água.
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Em muitos locais, o potencial de explotação de rocha 
ornamental pode estar prejudicado pela textura foliada, 
pela heterogeneidade textural e pela presença de minerais 
micáceos placóides, ora mais, ora menos concentrados.

DOMíNIO DOS COMPlexOS gRaNITóIDeS 
NÃO DeFORMaDOS (DCgR1)

Este domínio é formado por rochas de composição 
granítica, pouco tectônizadas, com resistência ao corte 
e perfuração, coerência e capacidade de suporte muito 
elevadas. Também apresentam elevada resistência aos 
intemperismos químico e físico. Nas áreas semiáridas, 
alteram-se em blocos de dimensões variadas que se des-
prendem das partes altas das encostas se depositando 
no seu sopé, formando os depósitos de talus, bastante 
instáveis do ponto de vista geotécnico. A cobertura de solo 
é pouco espessa ou inexistente, principalmente devido ao 
clima semiárido e ao relevo movimentado das suas áreas 
de ocorrência (Figura 4.41).

Abrigam aquíferos do tipo fissural, com potencial 
hidrogeológico muito baixo, dependendo da densidade 
e da interconexão de falhas e fraturas, por dar origem a 
camadas de solo muito finas, mostra baixo potencial para 
armazenamento de água.

Esse domínio é pouco adequado para utilização agrí-
cola, mostrando relevo movimentado, na maior parte das 
áreas, solos muito erodíveis e de baixa fertilidade natural. 
A ocupação urbana e as obras viárias são dificultadas pela 
alta declividade. Apresenta bom potencial para explotação 
de brita e rocha ornamental.

As unidades descritas abaixo se diferenciam, basica-
mente, pela composição química, onde as litologias com 
maior conteúdo de óxido de alumínio darão origem a solos 

de menor fertilidade natural e mais facilmente erodíveis. 
Também se diferenciam pela maior ou menor declividade 
dos terrenos o que irá dificultar o aproveitamento dessas 
áreas.

Unidade DCgR1palc

Séries graníticas peralcalinas, rocha em que existe um 
excesso de álcalis sobre a alumina, onde a soma dos óxidos 
de Sódio e Potássio é maior que a quantidade do óxido 
de alumínio presente (Na2O+ K2O > Al2O3), resultando a 
formação de minerais característicos como os piroxênios e/
ou anfibólios sódicos. São encontradas as seguintes formas 
de relevo: Planaltos, Chapadas e Platôs, Inselbergs e outros 
Relevos Residuais e Domínio Montanhoso.

O teor mais elevado de quartzo dessas rochas leva a 
um desgaste maior das ferramentas de corte.

São utilizadas como rochas ornamentais e na pro-
dução de brita para construção civil, apresentando baixo 
potencial hidrogeológico, com solos rasos e bastante ácidos 
devido ao alto teor de sílica, o que os tornam pobres para 
a agricultura.

 
Unidade DCgR1alc

Séries graníticas alcalinas são rochas que apresentam 
o coeficiente molecular de óxido alumínio menor que a 
soma dos coeficientes moleculares dos óxidos de sódio e 
potássio (Na2O + K2O > Al2O3). Nelas são encontradas as 
seguintes formas de relevo: Chapadas e Platôs, Inselbergs 
e Outros Relevos Residuais e Domínio de Colinas Amplas 
e Suaves. 

Esta unidade é composta por granitos à base de 
feldspatos alcalinos e contendo minerais ferromagnesia-

Figura 4.41 - Domínio DCGR1, apresentando as unidades de geodiversidade DCGR1palc, DCGR1alc, 
DCGR1salc, DCGR1pal, DCGR1sho e DCGR1in.
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nos como acessórios, com favorabilidade à existência de 
materiais para empréstimo e capeamento de estradas de 
terra (piçarra).

Os solos residuais de rochas graníticas, principalmente 
quando pouco evoluídos, têm alto potencial erosivo e se 
desestabilizam bastante em taludes de corte. Geralmente 
são pobres em nutrientes (baixa fertilidade natural) e ricos 
em alumínio (solos ácidos). 

Nas áreas mais planas a boa capacidade de suporte 
propicia a ocupação por estruturas de grande porte e onde 
o relevo for mais movimentado é muito importante estudos 
de estabilidade de taludes para a construção dessas obras.

Unidade DCgR1salc

Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas (baixo, 
médio e alto-k) e toleíticas, onde a presença de minerais 
mais ricos em alumínio e potássio. Nelas são encontradas 
as seguintes formas de relevo: Planaltos, Chapadas e 
Platôs, Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas, 
Inselbergs e outros Relevos Residuais, Domínio de Colinas 
Amplas e Suaves, Domínio de Morros e de Serras Baixas e 
Domínio Montanhoso.

Os solos argilo-síltico-arenosos, geralmente são muito 
ácidos, com alta erosividade (quando pouco evoluídos), de 
fertilidade natural moderada, onde a sua alteração pode gerar 
argilas vermelhas que são utilizadas em cerâmica vermelha.

Nas áreas de relevo acidentado é mais difícil a utiliza-
ção por várias atividades.

Unidade DCgR1pal

Granitóides peraluminosos, rochas supersaturadas em 
Al2O3, onde a soma dos óxidos de sódio, potássio e cálcio 
é menor do que a quantidade do óxido de alumínio pre-
sente (Al2O3>Na2O+K2O+CaO). Neles são encontradas as 
seguintes formas de relevo: Planaltos e Domínio de Colinas 
Dissecadas e de Morros Baixos.

 Os solos dessa unidade geralmente são pobres em 
nutrientes (baixa fertilidade natural) e ricos em alumínio 
(solos ácidos), pouco espessos (na região de ocorrência 
dessa unidade) e muito erodíveis.

Quando ocorrem em áreas de relevo mais plano, apre-
sentam maior facilidade para ocupação por áreas urbanas 
e para a implantação de obras viárias.

Unidade DCgR1sho

Série shoshonítica (ou alcalina potássica saturada), 
com rochas de menor resistência ao corte e penetração 
do que as graníticas subalcalinas. Nelas são encontradas as 
seguintes formas de relevo: Planaltos, Superfícies Aplaina-
das Retocadas ou Degradadas, Inselbergs e outros Relevos 
Residuais, Domínio de Colinas Dissecadas e de Morros 
Baixos, Domínio de Morros e de Serras Baixas, Domínio 
Montanhoso e Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos.

Apresentam menor resistência aos intemperismos 
químico e físico o que normalmente dá origem a depósitos 
de talus, instáveis, onde blocos de várias dimensões (junto 
com pouquíssimo material fino) se acumulam no sopé das 
encostas existentes na área de ocorrência dessa unidade. 

Os solos originados dessas litologias apresentam fer-
tilidade natural mais elevada, são mais argilosos e menos 
erosíveis que aqueles originados nas outras unidades desse 
domínio.

Unidade DCgR1in

Granitóides de composição Indeterminada, onde são 
encontradas as seguintes formas de relevo: Tabuleiros Disse-
cados, Planaltos, Chapadas e Platôs, Superfícies Aplainadas 
Retocadas ou Degradadas, Inselbergs e outros Relevos 
Residuais, Domínio de Colinas Amplas e Suaves, Domínio 
de Morros e de Serras Baixas e Domínio Montanhoso.

Predomínio de rochas granitóides isotrópicas com a 
presença significativa de blocos e matacões irregularmente 
distribuídos em superfície e em profundidade nos solos, 
apresentando boa homogeneidade geomecânica e hidráu-
lica, com alto grau de coesão.

As rochas graníticas podem ser utilizadas como rochas 
ornamentais, pedras de cantaria, fundações de obras de 
grande porte e para produção de brita, e o seu manto de 
alteração (saprólito) pode ser usado como saibro e material 
de empréstimo.

Os solos residuais de rochas graníticas, principalmen-
te quando pouco evoluídos, têm alto potencial erosivo e 
desestabilizam-se bastante em taludes de corte. Porém, 
quando sofrem pedogênese avançada, os solos são predo-
minantemente argilosos (Figura 4.42), com baixo potencial 
erosivo, boa capacidade de compactação, são mais estáveis 
em taludes de corte e adequados para uso como material 
de empréstimo.

Figura 4.42 - Topo de relevo de colinas amplas e suaves formado 
por latossolo argiloso, utilizado no cultivo da cana-de–açúcar, 

município de Mamanguape. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.
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Normalmente, essas rochas sustentam relevos aciden-
tados, suscetíveis a movimentos de massa (escorregamen-
tos de solos e queda de blocos).

 Geralmente, os solos originados de rochas graníticas 
são pobres em nutrientes (baixa fertilidade natural) e ricos 
em alumínio (solos ácidos). Contêm altos teores de argila, 
são pouco permeáveis e possuem boa capacidade de reter e 
depurar poluentes. Podem compactar-se e impermeabilizar-
se excessivamente quando mecanizados continuamente 
com equipamentos pesados ou intensamente pisoteados 
pelo gado, favorecendo o escoamento superficial e, 
consequentemente, os processos erosivos.

Os aquíferos são do tipo fissural, com um potencial 
hidrogeológico bastante irregular, dependendo da den-
sidade e da interconexão de falhas e fraturas abertas. 
Onde os solos são rasos e as rochas se apresentam bem 
fraturadas, os poluentes podem se infiltrar e atingir com 
facilidade as águas subterrâneas. Entretanto, quando os 
solos são profundos e bem evoluídos, a vulnerabilidade de 
contaminação das águas subterrâneas é baixa.

DOMíNIO DOS COMPlexOS gRaNITóIDeS 
DeFORMaDOS (DCgR2).

Esta unidade contém rochas de composição granítica 
que foram bastante tectônizadas, dobradas e fraturadas (Fi-
guras 4.43 e  4.44). Apresentam resistência elevada ao corte 
e perfuração, e capacidade de suporte e coerência muito 
elevadas. Essa intensa tectonização gera problemas tais como 
a existência de planos de fraqueza no maciço, percolação de 
água intensa, gerando instabilidade em obras de engenharia, 
taludes, túneis e tetos de galerias em mineração.

Quando alteradas, estas rochas dão origem a solos 
mais argilo-siltosos, de melhor fertilidade natural, bem 

drenado e melhor para agricultura do que os granitóides 
da unidade DCGR1. 

Os aquíferos são do tipo fissural, com potencial hidro-
geológico muito variável, dependendo da intensidade do 
fraturamento da rocha. Esses materiais podem ser utilizados 
como brita ou rocha ornamental. 

Unidade DCgR2alc, Unidade DCgR2salc,  
DCgR2pal, Unidade DCgR2sho e  Unidade 
DCgR2in 

Estas unidades apresentam limitações e potenciali-
dades bastante similares e já comentadas acima quando 
se tratou do Domínio DCGR2. Porém, as diferenças entre 
elas ficam por conta, fundamentalmente, da composição 
química e das formas de relevo (quanto maior a declividade, 

Figura 4.43 - Domínio DCGR2, apresentando as unidades de geodiversidade DCGR2alc, DCGR2salc,  
DCGR2pal, DCGR2sho e DCGR2in.

Figura 4.44 - Lagedo do Pai Mateus - relevo residual sustentado por 
rochas graníticas expostas à superfície do Planalto da Borborema, no 

Município Cabaceiras. Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011.
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mais difícil a ocupação por áreas urbanas, construção de 
infraestrutura viária e agricultura) onde ocorrem.

Unidade DCgR2alc

Séries graníticas alcalinas, onde são encontradas as 
seguintes formas de relevo: Chapadas e Platôs, Superfícies 
Aplainadas Retocadas ou Degradadas, Domínio de Morros 
e de Serras Baixas e Domínio Montanhoso.

Unidade DCgR2salc

Formada por rochas das séries graníticas subalcalinas: 
calcialcalinas (baixo, médio e alto-k) e toleíticas (Figuras 
4.45 e 4.46), onde são encontradas as seguintes formas de 
relevo: Planaltos, Chapadas e Platôs, Superfícies Aplainadas 
Retocadas ou Degradadas, Inselbergs e outros Relevos Re-
siduais, Domínio de Colinas Amplas e Suaves, Domínio de 
Colinas Dissecadas e de Morros Baixos, Domínio de Morros 
e de Serras Baixas, Domínio Montanhoso, Escarpas Serranas 
e Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos.

No contexto dessa unidade, foram encontradas na ci-
dade de Cabaceiras áreas de relevante interesse econômico, 
onde são exploradas argilas bentonitas, importantes devido 
seu uso em perfuração de poços em geral (Figura 4.47).

Importantes atrativos geoturísticos encontram-se 
inseridos nesta unidade, destacando-se dentre eles a Vi-
são da Serra de Teixeira, avistada do Mirante da Pedra do 
Tendó (Foto 4.48) e, na cidade de Cabaceiras, região do 
semi-árido paraibano, os relevos residuais do Lajedo do Pai 
Mateu, conhecido por exposições rochas de formas curiosas 
e do local designado de “Saca de Lã”, onde se encontra 
um interessante afloramento de rocha granítica fraturada, 
resultante de alívio de pressão (Figuras 4.49 e 4.50). 

Insere-se também nesta unidade, no município de 
Tavares, um cenário de grave problema de risco geológico-

Figura 4.45 - Afloramento expondo grande arqueamento e 
contato entre dois granitos de pulsos magmáticos distintos, 

observado no Município de Princesa Isabel. 
Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.46 - Afloramento de granito no Município de Bananeiras. 
Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.47 - Exploração local de argila bentonita pela BENTONIT 
UNIÃO NORDESTE, no município de Cabaceiras. 

Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

ambiental, causado pela existência de lixão a céu aberto, um 
local aleatoriamente escolhido para servir de depósito do 
lixo gerado pela comunidade local. A disposição inadequada 
desses resíduos sólidos se dá diretamente sobre o solo, sem 
que o mesmo receba nenhuma preparação e/ou tratamento 
final para substâncias poluentes, principalmente os 
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efluentes líquidos – chorume (um líquido escuro altamente 
poluente gerado pela decomposição do lixo). Esse líquido 
ou originado do lixo penetra na terra, promovendo a 
contaminação do solo e do lençol freático, agredindo 
fortemente o meio ambiente circundante. O lixo atrai 
vetores (ratos, insetos) causadores de doenças à população 
e associada a isso se observou a presença de animais de 
consumo humano, em busca de alimentação (Figura 4.51), 
o que representa um potencial transmissor de doenças para 
a sociedade, trazendo consequências sócio-ambientais 
bastante negativas.

Figura 4.50 - Ponto geoturístico denominado “Saca de Lã”, 
localizado no Município Cabaceiras, mostrando rocha granítica 

fraturada num arranjo resultante de alívio de pressão. 
Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2010.

Figura 4.48 - Mirante da Pedra do Tendó na Escarpa da Serra de 
Teixeira com esplêndida visão da Depressão Sertaneja, no município 

de São José do Bonfim. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.49 - Relevo residual “Pedra do Capacete”, localizado 
na Fazenda Lagedo do Pai Mateus, no Município Cabaceiras. 

Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011.

Figura 4.51 - Cenário de grave problema ambiental, com a 
disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos, no Município 

de Tavares. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Unidade DCgR2pal

Os Granitóides peraluminosos, rochas supersaturadas 
em Al2O3, onde a soma dos óxidos de sódio, potássio e 
cálcio, é menor do que a quantidade do óxido de alumí-
nio presente (Al2O3>Na2O+K2O+CaO). São encontradas 
as seguintes formas de relevo: Domínio de Morros e de 
Serras Baixas.

Unidade DCgR2sho

Série Shoshonítica (ou alcalina potássica saturada), 
onde são encontradas as seguintes formas de relevo: Cha-
padas e Platôs e Escarpas Serranas.

As rochas dessa unidade dão origem a solos mais 
argilo-siltosos, de melhor fertilidade natural, bem drenados, 
melhores para agricultura.

Unidade DCgR2in

Granitóides com características indeterminadas, onde 
são encontradas as seguintes formas de relevo: Planaltos, 
Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas, Insel-
bergs e outros Relevos Residuais (cristas isoladas, morros 
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residuais, pontões, monolitos), Domínio de Colinas Disse-
cadas e de Morros Baixos, Domínio de Morros e de Serras 
Baixas, Escarpas Serranas e Degraus Estruturais e Rebordos 
Erosivos (Figura 4.52).

grande concentração de minerais micáceos, principalmente 
biotita), segundo direções preferenciais, facilitando a per-
colação de fluidos e o intemperismo que influenciam de 
maneira direta na percolação de água e na estabilidade de 
obras subterrâneas e taludes de corte (Figura 4.53).

 Essas rochas alteram-se para solos argilo-síltico-
-arenosos (mais espessos nas áreas próximas ao litoral), de 
alta erosividade, principalmente quando pouco evoluídos 
(pedogênese pouco desenvolvida). Apresentam boa coe-
rência, elevada resistência ao corte e perfuração e forte 
anisotropia. São comuns zonas de fraqueza nos maciços.

Geralmente, os solos originados de rochas graníticas 
são pobres em nutrientes (baixa fertilidade natural) e ricos 
em alumínio (solos ácidos). Onde os solos são rasos e as 
rochas apresentam-se bem fraturadas, os poluentes podem 
infiltrar-se e atingir com facilidade as águas subterrâneas.

Os planos de foliação também facilitam a percolação 
de fluidos poluentes. Entretanto, os solos residuais dos 
granitos, por conterem alto teor de argila, são pouco 
permeáveis e possuem boa capacidade de reter e depu-
rar poluentes, pois, onde os solos são profundos e bem 
evoluídos, a vulnerabilidade de contaminação das águas 
subterrâneas é baixa. Os planos de foliação dessas rochas 
podem favorecer a capacidade circuladora e armazenadora 
de água subterrânea, em relação aos granitóides pouco ou 
não deformados. O manto de alteração (saprólito) origina-
do dessas rochas pode ser usado como saibro e material 
de empréstimo.

Unidade DCgR3alc, Unidade DCgR3salc
e Unidade DCgR3in

Estas unidades apresentam limitações e potenciali-
dades similares. Porém, as diferenças entre elas ficam por 

Figura 4.52 - Colinas dissecadas com alinhamentos serranos ao 
fundo, no Município de São José de Piranhas. 

Fotografia: Marcelo Dantas, 2012.

DOMíNIO DOS COMPlexOS gRaNITóIDeS 
INTeNSaMeNTe DeFORMaDOS: 
ORTOgNaISSeS (DCgR3).

Esta unidade é formada por rochas granitóides bastan-
te deformadas, podendo também estar muito fraturadas, 
com pronunciada anisotropia textural (normalmente em 
todo o maciço), apresentando descontinuidades geomecâ-
nicas e hidráulicas (muitas vezes relacionadas a faixas com 

Figura 4.53 - Domínio DCGR3, apresentando as unidades de geodiversidade DCGR3alc, 
DCGR3salc e DCGR3in.
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conta, fundamentalmente da composição química e das 
formas de relevo onde ocorrem.

Unidade DCgR3alc

Essa unidade é composta pelas Séries graníticas al-
calinas. No município de Santa Luzia, foram encontrados 
ortognaisse bastante intemperizado, alterando para Cam-
bissolos e Neossolos Litólicos (Figura 4.54).

São encontradas as seguintes formas de relevo: 
Chapadas e Platôs, Superfícies Aplainadas Retocadas ou 
Degradadas, Inselbergs além de Relevos Residuais, Domínio 
de Colinas Amplas e Suaves, Domínio de Colinas Dissecadas 
e de Morros Baixos, Domínio de Morros e de Serras Baixas, 
Domínio Montanhoso (Figuras 4.55, 4.56 e 4.57).

Nessa unidade, a ocupação urbana e a construção 
de obras de infraestrutura de transportes são beneficiadas 
pelas formas de relevo mais planas existentes na área.

Unidade DCgR3salc

Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas (baixo, 
médio e alto-k) e toleíticas (Figura 4.58). 

Nesta unidade, são encontradas as seguintes formas 
de relevo: Planaltos, Superfícies Aplainadas Retocadas ou 
Degradadas, Inselbergs e outros Relevos Residuais, Domí-
nio de Colinas Amplas e Suaves, Domínio de Morros e de 
Serras Baixas, Domínio Montanhoso e Degraus Estruturais 
e Rebordos Erosivos (Figura 4.59).

Figura 4.54 -(a) Cambissolos e Neossolos Litólicos, derivado 
do intemperismo do ortognaisse. (b) Detalhe do ortognaisse 
bastante alterado mostrando veios de quartzo, no Município 

de Santa Luzia. Fotografia: (a) Marcelo Dantas e 
(b) Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.55 - Relevo residual – Inselberg, no município de Patos. 
Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011.

Figura 4.56 - Superfície aplainada com morros e serras baixas em 
Santa Luzia. Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011.

Figura 4.57 - Superfície aplainada com açude e alinhamento 
serrano ao fundo, avistados do município de Patos. 

Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011.

b

a
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As rochas dessa unidade dão origem a solos mais 
argilosos com fertilidade natural um pouco maior.  Com 
relevo mais aplainado, podem comportar o uso do solo para 
ocupação urbana, obras viárias e, até agricultura (quando 
as condições de espessura de solo e declividade permitir).

Unidade DCgR3in

Rochas graníticas bastante deformadas com compo-
sição indeterminada, onde são encontradas as seguintes 
formas de relevo: Planaltos, Superfícies Aplainadas Retoca-
das ou Degradadas, Inselbergs e outros Relevos Residuais, 
Domínio de Colinas Amplas e Suaves, Domínio de Colinas 
Dissecadas e de Morros Baixos, Domínio de Morros e de 
Serras Baixas, Domínio Montanhoso e Degraus Estruturais 
e Rebordos Erosivos.

Inserem-se no contexto dessa unidade, duas impor-
tantes atividades de extrativismo mineral, como a extração 
de areia, ao longo dos leitos de rios secos, (Figura 4.60), 

para a “indústria local” da construção civil, e a utilização 
do aquífero aluvial (exposto na área escavada) para o 
abastecimento e irrigação das terras vizinhas à planície 
de inundação, como ocorre no Rio Taperoá, município de 
Cabaceiras (Figura 4.61).

Figura 4.58 - Grande corpo granítico observado no município de 
Brejo do Cruz. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.59 - Superfície aplainada com serras baixas ao fundo, no 
município de Pombal. Fonte: Rogério Ferreira Valença, 2011.

Figura 4.60 - Extração de areia e a utilização do aquífero aluvial 
para o abastecimento da cidade e irrigação das terras vizinhas à 
planície de inundação do Rio Taperoá, município de Cabaceiras. 

Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.61 - Irrigação feita a partir do aquífero fluvial vizinho, no 
Município de Cabaceiras. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

DOMíNIO DOS COMPlexOS gNÁISSICO-
MIgMaTíTICOS e gRaNUlíTICOS (DCgMgl).  

Esse domínio é constituído por uma complexa asso-
ciação de rochas das mais variadas e contrastantes carac-
terísticas texturais, minerais, geomecânicas e hidraúlicas, 
são intensamente dobradas e tectonizadas. Apresenta 
várias descontinuidades estruturais dispostas em várias 
direções e com diversos ângulos de mergulho, possuem 
grande anisotropia geomecânica e hidráulica local lateral 
e vertical (Figura 4. 62).
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Figura 4.62 - Domínio DCGMGL, apresentando as unidades de geodiversidade DCGMGLmo,  DCGMGLgnp, 
DCGMGLmgi e DCGMGLgno

Os solos originados dessas litologias são bastante 
erosivos e se desestabilizam com facilidade em taludes 
de corte. As rochas predominantes se alteram de forma 
bastante heterogênea para solos argilo-síltico-arenosos, a 
profundidade do substrato rochoso costuma ser bastante 
irregular, onde os solos residuais pouco evoluídos po-
dem conter argilominerais expansivos. Os solos residuais 
com pedogênese avançada apresentam boa capacidade 
de compactação, permeabilidade, variando de baixa 
a moderada, moderadamente plástico e naturalmente 
pouco erosivo, bons para serem usados com material de 
empréstimo.

Desde que corretamente manejados, corrigidos e 
o relevo seja adequado, os solos derivados de rochas 
granito-gnaisse-migmatíticas, quando bem evoluídos, 
apresentam bom potencial agrícola e independente da 
evolução pedogenética é bastante poroso, de boa capaci-
dade de reter, fixar elementos e assimilar matéria orgânica, 
respondem bem à adubação, armazenam bastante água, 
mantêm boa disponibilidade de água para as plantas por 
longo tempo nos períodos secos, não necessitam ser 
frequentemente irrigados e geralmente possuem boa 
fertilidade natural.

Os solos pouco evoluídos são bastante erosivos, com-
pactados, impermeabilizados e se tornam bastante erosivos 
se forem continuamente mecanizados com equipamentos 
pesados ou pisoteados por gado.

Os aquíferos dessa unidade são do tipo fissural com o 
predomínio de rochas bastante tectonizadas e portadoras 
de muitas fendas (falhas e fraturas), apresentam vazão 
irregular. Onde os solos são pouco evoluídos ou rasos os 
poluentes podem chegar rápido até as águas subterrâneas, 
proporcionando um alto potencial de contaminação para 
as águas subterrâneas. Desta forma, cuidados especiais 

devem ser tomados com todas as fontes potencialmente 
poluidoras.

Ambiência geológica favorável à existência de bauxita, 
manganês, caulim e minerais de lítio associados a pegmati-
tos. Apresenta um potencial para rocha ornamental, brita 
e pedra de cantaria.

Unidade DCgMglmo

Predominam migmatitos ortoderivados, onde são 
encontradas as seguintes formas de relevo: Planaltos, 
Chapadas e Platôs, Superfícies Aplainadas Retocadas ou 
Degradadas, Inselbergs (Figura 4.63) e outros Relevos Re-
siduais, Domínio de Colinas Amplas e Suaves, Domínio de 
Colinas Dissecadas e de Morros Baixos, Domínio de Morros 
e de Serras Baixas, Domínio Montanhoso, Escarpas Serranas 
e Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos.

Rochas com baixa anisotropia, elevada coerência, re-
sistência ao corte e perfuração e ao intemperismo químico, 
também apresenta uma elevada capacidade de suporte. 
Algumas rochas observadas foram bem preservadas em 
leito de rio seco (Figura 4.64).

Os solos originados dessa unidade são mais argilo-silto-
sos, com boa fertilidade natural. Entretanto, onde essa unidade 
ocorre o clima é semi-árido, dando origem a solos rasos.

Os aquíferos são do tipo fissural, apresentando vazões 
muito variáveis, depende do grau de fraturamento da área, 
podendo apresentar águas com elevado teor de sais. Devido 
à pequena espessura dos solos da área e ao elevado grau 
de fraturamento da rocha, a água subterrânea é vulnerável 
a contaminação.

As formas de relevo propiciam na maior parte da 
área a ocupação urbana e as obras viárias. Nas áreas mais 
íngremes há o perigo de queda de blocos nas encostas.
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onde as rochas sejam enriquecidas em quartzo). Possuem 
elevada anisotropia e muitas descontinuidades (que facili-
tam a percolação de fluídos), o que pode criar problemas 
para obras subterrâneas e taludes de corte. 

Esta unidade contém litologias que se alteram para 
solos argilosos que se compactam, impermeabilizam-se e 
sofrem alta erosão hídrica laminar se forem continuamente 
mecanizados com equipamentos pesados ou pisoteados por 
gado. Os Migmatitos e gnaisses contêm bandas, lentes e até 
espessos corpos de rochas metabásicas e metacarbonáticas, 
rochas que liberam bastante nutrientes para os solos: maior 
possibilidade de existirem manchas de solos com boa fertilida-
de natural e de boas características físicas para a agricultura.

Figura 4.63 - Inselbergs observados do Município de São José dos 
Cordeiros. Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011. 

Figura 4.64 - Leito seco do Rio Taperoá exibindo rochas (gnaisse 
bandado recortado por veios de quartzo) que afloram no 

Município de São João do Cariri. Fotografia: Marcelo Dantas, 2012.

Unidade DCgMglgnp

Predomínio de gnaisses paraderivados, podendo 
conter porções migmatíticas, onde são encontradas as 
seguintes formas de relevo: Planaltos, Superfícies Aplaina-
das Retocadas ou Degradadas, Inselbergs e outros Relevos 
Residuais, Domínio de Colinas Amplas e Suaves, Domínio 
de Colinas Dissecadas e de Morros Baixos, Domínio de 
Morros e de Serras Baixas e Degraus Estruturais e Rebordos 
Erosivos (Figura 4.65).

Predomínio de litologias à base de minerais micáceos 
isorientados e com xistosidade, em geral, bem desenvolvi-
da, com grande potencial de desestabilizações em taludes 
de corte e de movimentos naturais de massas.

As rochas dessa unidade possuem alta coerência, 
capacidade de suporte e resistência elevada ao corte e 
perfuração (com maior desgaste das ferramentas de corte 

Figura 4.65 - Superfície aplainada recoberta pela caatinga no 
sertão, com serras ao fundo, município de Conceição, sudoeste da 

Paraíba. Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011. 

Estes solos, muito porosos, armazenam bastante água 
e por isso mantêm boa disponibilidade d´água para as plan-
tas por longo tempo nos períodos secos. Os aquíferos são 
do tipo fissural, com vazões muito variadas e relacionadas 
ao grau de fraturamento da rocha. Tem boa capacidade 
de reter, fixar nutrientes e assimilar matéria orgânica, 
resultando boa resposta à adubação. A permeabilidade 
varia de baixa, nos solos pouco evoluídos, a moderada, 
nos bem evoluídos, e os que sofrem pedogênese avançada 
apresentam baixa erosividade natural.

Apresenta um potencial para existência de corpos de 
rochas quartzíticas das quais se pode lavrar areia, inclusi-
ve industrial, saibro e pedra para revestimento, e para a 
existência de rochas carbonáticas (mármores e calcários).

Nas áreas com relevo mais plano, é possível a implanta-
ção de projetos de ocupação urbana e agropecuária. Nas áreas 
mais íngremes, há o perigo de queda de blocos nas encostas.

Unidade DCgMglmgi

Rochas migmatíticas de composição indiferenciada, 
onde são encontradas as seguintes formas de relevo: Pla-
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naltos, Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas, 
Inselbergs e outros Relevos Residuais, Domínio de Morros 
e de Serras Baixas, Domínio Montanhoso e Degraus Estru-
turais e Rebordos Erosivos. (Figura 4.66).

Predominam litologias formadas por uma alternância 
de bandas ricas em minerais micáceos (biotita) isorientados 
com bandas ricas em minerais prismáticos (quartzo 
e feldspatos) não ou pouco orientados (Figura 4.67). 
Constituem-se em descontinuidades geomecânicas e 
hidráulicas que facilitam a percolação de fluídos, os 
processos intempéricos e os desplacamentos das rochas 
em taludes de corte.

Esta unidade apresenta Migmatitos e Gnaisses con-
tendo bandas, lentes e até espessos corpos de rochas me-
tabásicas e metacarbonáticas, promovendo a liberação de 
nutrientes para os solos, e a possibilidade de existir manchas 
de solos, boa fertilidade natural e excelentes características 
físicas para a agricultura.

Pode apresentar um potencial para a existência de 
corpos de rochas quartzíticas (Figura 4.68) das quais se 
pode lavrar areia, inclusive industrial, saibro e pedra para 
revestimento, e a existência de rochas carbonáticas, das 
quais se pode lavrar mármores e calcários.

Figura 4.66 - Relevo: Superfície aplainada com serras baixas ao 
fundo no Município de Aparecida. Fotografia: Rogério Ferreira 

Valença, 2011. 

Figura 4.67 - Blocos de gnaisse milonitizados da Zona de 
Cisalhamento Patos, município de São José de Espinharas. 

Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.68 - Quartzito apresentando dendritos de manganês, 
município de Jericó. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.69 - Gnaisse-migmatítico apresentando veio de Quartzo 
em forma de “boudin”, município de Santa Terezinha. 

Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Unidade DCgMglgno

Predomínio de Gnaisses ortoderivados, podendo 
conter porções migmatíticas (Figura 4.69 e 4.70). 
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Figura 4.71 - Relevo residual (Inselberg) visto da cidade de Patos, 
município de Patos Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011.

Figura 4.72 - Relevo de colinas amplas e suaves, com Inselbergs 
vista a partir do município de Queimadas.
Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011.

Figra 4.73 - Terraço fluvial na descida do planalto da Borborema, 
em segundo plano,   colinas amplas e suaves ao fundo, no 

Município de Ingá. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.70 - Gnaisse deformado: camadas dobradas em 
Boqueirão, município de Boqueirão. 

Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Figura 4.74 - Dique de quartzo e K-feldspato intrudindo o gnaisse 
e presença de rocha máfica na base, no Município de Boqueirão. 

Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

São encontradas as seguintes formas de relevo: Planal-
tos, Chapadas e Platôs, Superfícies Aplainadas Retocadas 
ou Degradadas, Inselbergs e outros Relevos Residuais, 
Domínio de Colinas Amplas e Suaves, Domínio de Colinas 
Dissecadas e de Morros Baixos, Domínio de Morros e de 
Serras Baixas, Domínio Montanhoso, Escarpas Serranas 
e Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos (Figura 4.71, 
4.72 e 4.73).

Predomínio de rochas cristalinas com alto grau de 
coerência e à base de feldspatos com elevada resistência 
à compressão, baixa porosidade primária, e capacidade de 
suporte e resistência ao corte e perfuração. A resistência 
ao intemperismo físico é elevada enquanto a resistência ao 
intemperismo químico depende da quantidade de quartzo 
da rocha.

Apresentam marcantes diferenciações de compor-
tamentos geomecânicos e hidráulicos e possuem elevada 
capacidade de suporte sendo necessário o uso de explosivos 
para o seu corte e desmonte (Foto 4.74).
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Figura 4.76 - Exposição de Neossolo Quartzarênico no municipio 
de Imaculada. Fotografia: Edlene Pereira da Silva, 2012.

Essas rochas são geralmente muito fraturadas e com 
planos de fraqueza que podem causar problemas de estabi-
lidade em obras subterrâneas e de taludes de corte (Figura 
4.75). Entretanto, pode apresentar boas características 
texturais e mineralógicas para serem exploradas como 
rocha ornamental, brita e pedra de cantaria.

Figura 4.75 - Blocos de Gnaisse apresentando deslizamento 
planar, expondo fraturas horizontais e verticais, município de 

Areia. Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2011.

Alteram-se para solos argilo-síltico-arenosos, de alta 
erosividade, principalmente quando pouco evoluídos (pe-
dogênese pouco desenvolvida), pobres em nutrientes (baixa 
fertilidade natural) e ricos em alumínio (solos ácidos) (Figura 
4.76). A erosão varia de moderada, nos solos residuais bem 
evoluídos, a alta, nos pouco evoluídos, principalmente 
quando continuamente mecanizados ou intensamente 
pisoteados pelo gado. 

Os aquíferos são do tipo fissural com vazões muito 
variáveis. Nas regiões que apresentam solos rasos e rochas 
bem fraturadas, os poluentes podem infiltrar-se e atingir 
com facilidade as águas subterrâneas. 

As numerosas formas de relevo encontradas, com 
elevada declividade, nessa unidade tornam difícil o seu 
aproveitamento em vários pontos, entretanto, é possível 
a ocupação urbana e agropecuária nas áreas com menor 
declividade.

ReFeRêNCIaS 

CPRM. Mapa geodiversidade do brasil: influência da 
geologia dos grandes geossistemas no uso e ocupação 
dos terrenos. Brasília: CPRM, 2006.

FERREIRA, C. A. Programa levantamentos 
geológicos básicos do brasil. Caicó. Folha SB.24-
Z-B - Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Escala 
1:250.000. Brasília: CPRM, 1997. 152p. il. 2 mapas.

MEDEIROS, V. C.; TORRES, H.H.F. Programa 
levantamentos geológicos básicos do brasil. Sumé. 
Folha SB 24-Z-D-V. Estados da Paraíba e Pernambuco. 
Escala 1:100.000. Brasilia: CPRM, 1999. 88p. il.

SANTOS, E.J., FERREIRA, C.A., DA SILVA JR., J.M. 
geologia e Recursos Minerais do estado da Paraíba. 
Escala 1:500.000: Texto explicativo dos mapas geológico e 
de recursos minerais do Estado da Paraíba. Recife: CPRM; 
AD/DIPER; DNPM, 2002. 234 p. 2 mapas. Projeto de 
Mapeamento Geológico/Metalogenético Sistemático.

SILVA, C.R. geodiversidade do brasil: conhecer o 
passado, para entender o presente e prever o futuro. Rio 
de Janeiro: CPRM, 2008. 264p.

TEIXEIRA, Wilson et al. Decifrando a Terra. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2000. 568p.

WERNICK, Eberhard. Rochas Magmáticas: conceitos 
fundamentais e classificação modal, química, 
termodinâmica e tectônica. São Paulo: Editora UNESP, 2004.

WINKLER, H. G. F. Petrogenese das rochas 
metamórficas. Trad. por C. Burger JR. São Paulo: 
Edgard Blucher, 1977. 254 p. 



APÊNDICE I
UNIDADES  
GEOLÓGICO-AMBIENTAIS  
DO TERRITÓRIO BRASILEIRO





APÊNDICE I - UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

3

DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
INCONSOLIDADOS OU POUCO CONSOLIDADOS, 
DEPOSITADOS EM MEIO AQUOSO.

DC

Ambiente de planícies aluvionares recentes – 
Material inconsolidado e de espessura variável.  
Da base para o topo, é formado por cascalho,  
areia e argila.

DCa

Ambiente de terraços aluvionares – Material 
inconsolidado a semiconsolidado, de espessura 
variável. Da base para o topo, é formado por 
cascalho, areia e argila.

DCta

Ambiente fluviolacustre – Predomínio de 
sedimentos arenosos, intercalados com camadas 
argilosas, ocasionalmente com presença de turfa.
Ex.: Fm. Içá. 

DCfl

Ambiente lagunar – Predomínio de sedimentos 
argilosos.

DCl

Ambiente paludal – Predomínio de argilas 
orgânicas e camadas de turfa.

DCp

Ambiente marinho costeiro – Predomínio 
de sedimentos arenosos.

DCmc

Ambiente misto (Marinho/Continental) – 
Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
argilosos, em geral ricos em matéria orgânica 
(mangues).

DCm

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
INCONSOLIDADOS DO TIPO COLUVIÃO E TÁLUS.

DCICT
Colúvio e tálus – Materiais inconsolidados,  
de granulometria e composição diversa 
proveniente do transporte gravitacional.

DCICT

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS INDIFERENCIADOS 
CENOZOICOS RELACIONADOS  
A RETRABALHAMENTO DE OUTRAS ROCHAS, 
GERALMENTE ASSOCIADOS A SUPERFÍCIES 
DE APLAINAMENTO.

Obs.: Engloba as coberturas que existem na 
zona continental e representam uma fase de 
retrabalhamento de outras rochas que sofreram 
pequeno transporte em meio não aquoso ou 
pouco aquoso.

DCSR

Relacionado a sedimentos retrabalhados  
de outras rochas – Coberturas 
arenoconglomeráticas e/ou síltico-argilosas 
associadas a superfícies de aplainamento.

DCSR

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
PROVENIENTES DA ALTERAÇÃO DE ROCHA 
IN SITU COM GRAU DE ALTERAÇÃO VARIANDO 
DE SAPRÓLITO A SOLO RESIDUAL, EXCETO AS 
LATERITAS.

DCEL Sedimentos eluviais. DCEL

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
BIOCLÁSTICOS.

DCB Plataforma continental – recifes. DCBr

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
EÓLICOS.

DCE Dunas móveis – Material arenoso inconsolidado. DCEm
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
EÓLICOS.

DCE Dunas fixas – Material arenoso fixado 
pela vegetação.

DCEf

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
SEMICONSOLIDADOS FLUVIAIS.

DCF

Depósitos fluviais antigos – Intercalações 
de níveis arenosos, argilosos, siltosos 
e cascalhos semiconsolidados.
Ex.: Formação Pariquera-Açu.

DCFa

DOMÍNIO DAS COBERTURAS CENOZOICAS 
DETRITO-LATERÍTICAS.

DCDL

Depósitos detrito-lateríticos – Provenientes de 
processos de lateritização em rochas  
de composições diversas sem a presença de 
crosta.

DCDL

Horizonte laterítico in situ – Proveniente  
de processos de lateritização em rochas  
de composições diversas formando crosta.
Ex.: Crostas ferruginosas.

DCDLi

DOMÍNIO DAS COBERTURAS CENOZOICAS 
DETRITO-CARBONÁTICAS.

DCDC

Depósitos detrito-carbonáticos – Provenientes  
de processos de lateritização em rochas 
carbonáticas.
Ex.: Formação Caatinga.

DCDC

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS  
E/OU MESOZOICOS POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADOS, ASSOCIADOS A PEQUENAS 
BACIAS CONTINENTAIS DO TIPO RIFT.

DCMR

Predomínio de sedimentos arenosos.
Ex.: Sedimentos associados a pequenas bacias 
continentais do tipo rift, como as bacias de 
Curitiba, São Paulo, Taubaté, Resende, dentre 
outras.

DCMRa

Predomínio dos sedimentos síltico-argilosos. DCMRsa

Calcários com intercalações síltico-argilosas.
Ex.: Formação Tremembé.

DCMRcsa

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
POUCO A MODERADAMENTE CONSOLIDADOS, 
ASSOCIADOS A TABULEIROS.

DCT

Alternância irregular entre camadas de 
sedimentos de composição diversa (arenito,  
siltito, argilito e cascalho).
Ex.: Formação Barreiras.

DCT

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS  
E/OU MESOZOICOS POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADOS, ASSOCIADOS A PROFUNDAS E 
EXTENSAS BACIAS CONTINENTAIS.

DCM

Predomínio de sedimentos arenoargilosos  
e/ou síltico-argilosos de deposição continental 
lacustrina deltaica, ocasionalmente com presença 
de linhito.
Ex.: Formação Solimões.

DCMld

Predomínio de sedimentos arenosos de deposição 
continental, lacustre, fluvial ou eólica – arenitos. 
Ex.: Formação Urucuia.

DCMa

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS CLASTOCARBONÁTICAS 
CONSOLIDADAS EM BACIAS DE MARGENS 
CONTINENTAIS (RIFT).

DSM

Predomínio de calcário e sedimentos  
síltico-argilosos.

DSMc

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos e 
conglomeráticos, com intercalações  
de sedimentos síltico-argilosos e/ou calcíferos.

DSMqcg

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, com 
alternância de sedimentos arenosos  
e conglomeráticos.

DSMsa
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS CLASTOCARBONÁTICAS 
CONSOLIDADAS EM BACIAS DE MARGENS 
CONTINENTAIS (RIFT).

DSM

Intercalações de sedimentos síltico-argilosos  
e quartzoarenosos.

DSMsaq 

Intercalação de sedimentos síltico-argilosos  
e camadas de carvão.

DSMscv

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS (CRETÁCEAS), POUCO  
A MODERADAMENTE CONSOLIDADAS

Ex.: Grupo Bauru (formações Vale do Rio do Peixe, 
Marília, Rio Paraná, São José do Rio Preto) e Grupo 
Caiuá (formações Santo Anastácio e Goio-Erê).

DSMC

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos finos, 
com cimentação carbonática e intercalações 
subordinadas síltico-argilosas (ambientes 
deposicionais: eólico e/ou eólico/fluvial).
Ex.: Formações Goio-Erê, Araçatuba, Presidente 
Prudente.

DSMCef

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos finos 
(ambiente deposicional eólico).
Ex.: Formações Vale do Rio do Peixe, Rio Paraná  
e São José do Rio Preto.

DSMCe

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES  
E VULCANOSSEDIMENTARES MESOZOICAS  
E PALEOZOICAS, POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADAS, ASSOCIADAS A GRANDES 
E PROFUNDAS BACIAS SEDIMENTARES DO 
TIPO SINÉCLISE (AMBIENTES DEPOSICIONAIS: 
CONTINENTAL, MARINHO, DESÉRTICO, GLACIAL  
E VULCÂNICO).

DSVMP

Predomínio de sedimentos arenosos 
malselecionados.

DSVMPa

Predomínio de espessos pacotes de arenitos  
de deposição eólica.
Ex.: Arenito Botucatu.

DSVMPae

Predomínio de espessos pacotes de arenitos  
de deposição mista (eólica e fluvial).
Ex.: Fm. Rio do Peixe, Fm. Caiuá.

DSVMPaef

Predomínio de arenitos e conglomerados. DSVMPacg

Predomínio de arenitos a arenitos cauliníticos.
Ex.: Fm. Alter do Chão.

DSVMPac

Intercalações de sedimentos arenosos,  
síltico-argilosos e folhelhos.
Ex: Formação Itararé.

DSVMPasaf

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
com intercalações arenosas.

DSVMPsaa

Predomínio de arenitos vulcanoclásticos  
(tufos cineríticos).

DSVMPav

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos  
e arenosos, contendo camadas de carvão.

DSVMPsaacv

Intercalações de paraconglomerados (tilitos)  
e folhelhos.

DSVMPcgf
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES  
E VULCANOSSEDIMENTARES MESOZOICAS  
E PALEOZOICAS, POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADAS, ASSOCIADAS A GRANDES 
E PROFUNDAS BACIAS SEDIMENTARES DO 
TIPO SINÉCLISE (AMBIENTES DEPOSICIONAIS: 
CONTINENTAL, MARINHO, DESÉRTICO, GLACIAL  
E VULCÂNICO).

DSVMP

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
e calcários com intercalações arenosas 
subordinadas.

DSVMPsaca

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
síltico-argilosos e calcários.

DSVMPasac

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos  
e síltico-argilosos com finas camadas  
de evaporitos e calcários.

DSVMPasaec

Predomínio de rochas calcárias intercaladas  
com finas camadas síltico-argilosas.

DSVMPcsa

Arenitos, conglomerados, tilitos e folhelhos.
Ex.: Grupo Curuá.

DSVMPactf

Arenitos, conglomerados, siltitos, folhelhos  
e calcário.
Ex.: Grupo Alto Tapajós.

DSVMPacsfc

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
intercalados de folhelhos betuminosos e calcários.
Ex.: Formação Irati.

DSVMPsabc

Predomínio de arenitos e intercalações de pelitos.
Ex.: Formação Utiariti.

DSVMPap

DOMÍNIO DO VULCANISMO FISSURAL  
DO TIPO PLATÔ

Ex.: Basaltos das bacias do Paraná e Maranhão, 
Diques Básicos; Basalto Penetecaua, Kumdku 
do Mesozoico; Formação Seringa, de idade 
mesoproterozoica.

DVM

Predomínio de rochas básicas intrusivas. DVMgd

Predomínio de rochas básicas extrusivas (basaltos). DVMb

Predomínio de basalto com intertraps 
subordinados de arenito.

DVMba

Predomínio de rochas ácidas (riolitos  
e/ou riodacitos).

DVMrrd

Predomínio de rochas intermediárias (dacitos, 
andesitos e/ou basaltos andesíticos).

DVMdaba

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS ALCALINOS 
INTRUSIVOS E EXTRUSIVOS, DIFERENCIADOS  
DO PALEÓGENO, MESOZOICO E PROTEROZOICO.

Ex.: Alcalinas do Lineamento de Cabo Frio, Lajes.

DCA Indeterminado. DCAin
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS ALCALINOS 
INTRUSIVOS E EXTRUSIVOS, DIFERENCIADOS  
DO PALEÓGENO, MESOZOICO E PROTEROZOICO.

Ex.: Alcalinas do Lineamento de Cabo Frio, Lajes.

DCA

Tufo, brecha e demais materiais piroclásticos. DCAtbr

Série subalcalina (monzonitos, 
quartzomonzonitos, mangeritos etc.).

DCAsbalc

Série alcalina saturada e alcalina subsaturada 
(sienito, quartzossienitos, traquitos, nefelina 
sienito, sodalita sienito etc.).

DCAalc

Gabro, anortosito, carbonatito, dique  
de lamprófiro.

DCAganc

Série alcalina saturada e/ou subsaturada,  
com rochas básicas e/ou ultrabásicas associadas.

DCAalcubu

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES  
E VULCANOSSEDIMENTARES DO EOPALEOZOICO, 
ASSOCIADAS A RIFTS, NÃO OU POUCO 
DEFORMADAS E METAMORFIZADAS.

Ex.: Grupo Camaquã, Fm. Campo Alegre

DSVE

Predomínio de rochas sedimentares. DSVEs

Sequência vulcanossedimentar. DSVEvs

Predomínio de vulcânicas. DSVEv

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS DO TIPO MOLASSA, NÃO  
OU POUCO DEFORMADAS E METAMORFIZADAS

Ex.: Formação Camarinha

DSPM
Predomínio de metaconglomerados intercalados 
de metarenitos arcoseanos, metarcóseos  
e metassiltitos.

DSPMcgas

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS, NÃO OU MUITO 
POUCO DOBRADAS E METAMORFIZADAS. 
CARACTERIZADAS POR UM EMPILHAMENTO  
DE CAMADAS HORIZONTALIZADAS E  
SUB-HORIZONTALIZADAS DE VÁRIAS ESPESSURAS, 
DE SEDIMENTOS CLASTOQUÍMICOS DE VÁRIAS 
COMPOSIÇÕES E ASSOCIADOS AOS MAIS 
DIFERENTES AMBIENTES TECTONODEPOSICIONAIS.

Ex.: Fms. Palmeiral, Aguapeí, Dardanelos, 
Prosperança, Ricardo Franco, Roraima, Beneficente, 
Jacadigo e Cuiabá.

DSP1

Indiferenciado DSP1in

Predomínio de sedimentos arenosos  
e conglomeráticos, com intercalações 
subordinadas de sedimentos síltico-argilosos.

DSP1acgsa

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
síltico-argilosos e formações ferríferas  
e manganesíferas.

DSP1asafmg

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, com 
intercalações subordinadas de arenitos  
e metarenito feldspático.

DSP1saagr

Rochas calcárias com intercalações subordinadas 
de sedimentos síltico-argilosos e arenosos.

DSP1csaa
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS, NÃO OU MUITO 
POUCO DOBRADAS E METAMORFIZADAS. 
CARACTERIZADAS POR UM EMPILHAMENTO  
DE CAMADAS HORIZONTALIZADAS E  
SUB-HORIZONTALIZADAS DE VÁRIAS ESPESSURAS, 
DE SEDIMENTOS CLASTOQUÍMICOS DE VÁRIAS 
COMPOSIÇÕES E ASSOCIADOS AOS MAIS 
DIFERENTES AMBIENTES TECTONODEPOSICIONAIS.

Ex.: Fms. Palmeiral, Aguapeí, Dardanelos, 
Prosperança, Ricardo Franco, Roraima, Beneficente, 
Jacadigo e Cuiabá.

DSP1

Diamictitos, metarenitos feldspáticos, sedimentos 
arenosos e síltico-argilosos.

DSP1dgrsa

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos  
com intercalações subordinadas de rochas 
calcárias.

DSP1sac

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos,  
com intercalações de arenitos.
Ex.: Formação Suapi e Supergrupo Roraima.

DSP1saa

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS VULCÂNICAS  
OU VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS, 
NÃO OU POUCO DOBRADAS E METAMORFIZADAS

Ex.: Formações Uatumã, Uailã, Iriri, Surumu, 
Iricomé e Cachoeira da Ilha.

DSVP1

Predomínio de vulcanismo ácido a intermediário. DSVP1va

Predomínio de vulcanismo básico. DSVP1vb

Sequência vulcanossedimentar. DSVP1vs

Vulcanismo ácido a intermediário e intercalações 
de sedimentos arenosos e síltico-argilosos, 
podendo conter formações ferríferas e/ou 
manganesíferas.

DSVP1vaa

Predomínio de ortoconglomerados. DSVP1ocg

Predomínio de sedimentos arenosos  
e conglomerados, com intercalações  
de sedimentos síltico-argilosos.
Ex.: Bacias de Campo Alegre e de Itajaí; Orógeno 
Pelotas.

DSVP1sacg

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS DOBRADAS, METAMORFIZADAS 
DE BAIXO A ALTO GRAU

DSP2

Metarenitos, quartzitos e metaconglomerados. DSP2mqmtc

Predomínio de metarenitos e quartzitos,  
com intercalações irregulares de metassedimentos 
síltico-argilosos e formações ferríferas  
ou manganesíferas.

DSP2mqsafmg

Intercalações irregulares de metassedimentos 
arenosos e síltico-argilosos.

DSP2msa

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
com intercalações de metarenitos feldspáticos.

DSP2sag

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos, com intercalações  
de metassedimentos arenosos, metacalcários  
e calssilicáticas.

DSP2mxaccal
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS DOBRADAS, METAMORFIZADAS 
DE BAIXO A ALTO GRAU

DSP2

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos, com níveis de quartzitos 
(milinotizados ou não).

DSP2xq

Intercalações irregulares de metassedimentos 
arenosos, metacalcários, calcossilicáticas e xistos 
calcíferos.

DSP2mcx

Predomínio de metacalcários, com intercalações 
subordinadas de metassedimentos síltico-argilosos 
e arenosos.

DSP2mcsaa

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos  
com intercalações subordinadas de arenitos.

DSP2saa

Predomínio de quartzitos. DSP2q

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos.

DSP2x

Metagrauvacas e metaconglomerados 
predominantes.

DSP2mgccg

Metavulcânicas ácidas a intermediárias 
xistificadas, intercaladas com sedimentos 
psamíticos e pelíticos.

DSP2mvx

Predomínio de metadiamictitos e filitos, 
localmente com lentes de quartzitos.

DSP2mdmf

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS 
DOBRADAS METAMORFIZADAS DE BAIXO  
A ALTO GRAU.

DSVP2

Indiferenciado. DSVP2in

Predomínio de quartzitos. DSVP2q

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos.

DSVP2x

Predomínio de rochas metacalcárias,  
com intercalações de finas camadas  
de metassedimentos síltico-argilosos.

DSVP2csa

Metacherts, metavulcânicas, formações ferríferas 
e/ou formações manganesíferas, metacalcários, 
metassedimentos arenosos e síltico-argilosos.

DSVP2vfc
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS 
DOBRADAS METAMORFIZADAS DE BAIXO  
A ALTO GRAU.

DSVP2

Metarenitos feldspáticos, metarenitos, tufos  
e metavulcânicas básicas a intermediárias.

DSVP2gratv

Metassedimentos síltico-argilosos e vulcânicas 
ácidas.

DSVP2mva

Predomínio de rochas metabásicas  
e metaultramáficas.

DSVP2bu

Metacherts, metarenitos, metapelitos, vulcânicas 
básicas, formações ferríferas e formações 
manganesíferas.

DSVP2af

Metarenitos, metachert, metavulcânicas ácidas  
a intermediárias, formações ferríferas  
e/ou manganesíferas.

DSVP2avf

Predomínio de vulcânicas ácidas. DSVP2va

Predomínio de metapelitos, com intercalações  
de rochas metabásicas e/ou metaultramáficas.

DSVP2pbu

Metacherts, metarenitos e/ou metapelitos. DSVP2cap

Predomínio de metaconglomerados milonitizados, 
intercalados com metavulcânicas. 

DSVP2mcv

Metassedimentos pelíticos intercalados  
com metavulcânicas.

DSVP2msmv

Metapelitos, metacarbonatos e quartzitos 
intercalados com metavulcânicas.

DSVP2pcqv

Metavulcânicas, metacalcários, metacherts, 
metassedimentos arenosos, calcissilicáticas, xistos 
e ultramafitos.

DSVP2vscu

Predomínio de metarenitos e quartzitos com 
intercalações irregulares de metassedimentos 
síltico-argilosos e formações ferríferas  
ou manganesíferas.

DSVP2mqsafmg

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES TIPO GREENSTONE 
BELT, ARQUEANO ATÉ O MESOPROTEROZOICO.

Ex.: Crixás, Araci, Rio das Velhas, Natividade e Rio 
Maria.

DGB
Sequência vulcânica komatiitica associada a talco-
xistos, anfibolitos, cherts, formações ferríferas e 
metaultrabasitos.

DGBko
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES TIPO GREENSTONE 
BELT, ARQUEANO ATÉ O MESOPROTEROZOICO.

Ex.: Crixás, Araci, Rio das Velhas, Natividade  
e Rio Maria.

DGB

Predomínio de sequência sedimentar. DGBss

Sequência vulcanossedimentar, com alta 
participação de metavulcânicas ácidas  
e intermediárias.

DGBvai

Sequência vulcanossedimentar. DGBvs

DOMÍNIO DOS CORPOS MÁFICO-ULTRAMÁFICOS 
(SUÍTES KOMATIITICAS, SUÍTES TOLEÍTICAS, 
COMPLEXOS BANDADOS).

Ex.: Cana Brava, Barro Alto e Niquelândia.
Básicas e Ultrabásicas Alcalinas e Vulcanismo 
Associado.

DCMU

Série máfico-ultramáfica (dunito, peridotito etc.). DCMUmu

Série básica e ultrabásica (gabro, anortosito etc.). DCMUbu

Vulcânicas básicas. DCMUvb

Metamáficas, anfibolitos e gnaisses 
calcissilicáticos.

DCMUmg

DOMÍNIO DOS CORPOS BÁSICOS SOB A FORMA 
DE SOLEIRAS E DIQUES DE IDADES VARIADAS, 
NÃO METAMORFIZADOS

DCBSD Corpos básicos na forma de diques e sills.
Ex.: Corpo de Diabásio Avanavero e Taiano.

DCBSDds

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES  
NÃO DEFORMADOS.

DCGR1

Associações charnockíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio.

DCGR1ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebckita e arfvedsonita.

DCGR1palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR1alc

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES  
NÃO DEFORMADOS.

DCGR1

Séries graníticas subalcalinas:
calcialcalinas (baixo, médio e alto-K)
e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, dioritos, quartzomonzonitos, 
monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, biotita, 
titanita, epidoto.

DCGR1salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos 
etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR1pal
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES  
NÃO DEFORMADOS.

DCGR1

Série shoshonítica.
Ex.: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR1sho

Indeterminado. DCGR1in

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
DEFORMADOS.

DCGR2

Associações charnoquíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio.

DCGR2ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebequita e arfvedsonita.

DCGR2palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR2alc

Séries graníticas subalcalinas:
calcialcalinas (baixo, médio e alto-K) 
e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, quartzomonzodioritos, dioritos 
quartzomonzonitos, monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, biotita, 
titanita, epidoto.

DCGR2salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos 
etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR2pal

Série shoshonítica.
Ex.: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR2sho

Indeterminado. DCGR2in

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
INTENSAMENTE DEFORMADOS: ORTOGNAISSES

DCGR3

Associações charnoquíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio. 

DCGR3ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebequita e arfvedsonita.

DCGR3palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR3alc
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
INTENSAMENTE DEFORMADOS: ORTOGNAISSES

DCGR3

Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas (baixo, 
médio e alto-K)  e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, dioritos, quartzomonzonitos, 
monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, biotita, 
titanita, epidoto.

DCGR3salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos 
etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR3pal

Série Shoshonítica.
Ex: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR3sho

Indeterminado. DCGR3in

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GNÁISSICO-
MIGMATÍTICOS E GRANULÍTICOS.

DCGMGL

Predominam migmatitos ortoderivados. DCGMGLmo

Predominam migmatitos paraderivados. DCGMGLmp

Predomínio de gnaisses paraderivados. Podem 
conter porções migmatíticas.

DCGMGLgnp

Migmatitos indiferenciados. DCGMGLmgi

Gnaisse-granulito paraderivado. Podem conter 
porções migmatíticas.

DCGMGLglp

Predomínio de paragnaisses com elevada 
incidência de cobertura detrito-laterítica.

DCGMGLdl

Gnaisses granulíticos ortoderivados. Podem conter 
porções migmatíticas.

DCGMGLglo

Granulitos indiferenciados. DCGMGLgli
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GNÁISSICO-
MIGMATÍTICOS E GRANULÍTICOS.

DCGMGL

Predomínio de gnaisses ortoderivados. Podem 
conter porções migmatíticas.

DCGMGLgno

Gnaisses indiferenciados. DCGMGLgni

Metacarbonatos. DCGMGLcar

Anfibolitos. DCGMGLaf

Gnaisses, migmatitos e/ou granulitos, com 
alta incidência de corpos de metamáficas e/ou 
metaultramáficas.

DCGMGLmu

Gnaisses, migmatitos e/ou granulitos, associados 
a rochas metamáficas e/ou metaultramáficas, 
incluindo formações ferríferas bandadas.

DCGMGLmufb

Predomínio de quartzito. DCGMGLqt
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A ANÁLISE DE PADRÕES DE RELEVO 
COMO UM INSTRUMENTO APLICADO
AO MAPEAMENTO DA GEODIVERSIDADE

Ab’Saber, em seu artigo “Um conceito de geomorfolo-
gia a serviço das pesquisas sobre o quaternário” [Geomor-
fologia, São Paulo, n. 18, 1969], já propunha uma análise 
dinâmica da Geomorfologia aplicada aos estudos ambien-
tais, com base na pesquisa de três fatores interligados: 
identificação de uma compartimentação morfológica 
dos terrenos; levantamento da estrutura superficial das 
paisagens e estudo da fisiologia da paisagem (Figura II.1). 

A compartimentação morfológica dos terrenos 
é obtida a partir da avaliação empírica dos diversos con-
juntos de formas e padrões de relevo posicionados em 
diferentes níveis topográficos, por meio de observações de 
campo e análise de sensores remotos (fotografias aéreas, 
imagens de satélite e Modelo Digital de Terreno (MDT)). 
Essa avaliação é diretamente aplicada aos estudos de 
ordenamento do uso do solo e planejamento territorial, 

constituindo-se em uma primeira e fundamental contri-
buição da Geomorfologia.

A estrutura superficial das paisagens consiste no es-
tudo dos mantos de alteração in situ (formações superficiais 
autóctones) e coberturas inconsolidadas (formações superfi-
ciais alóctones) que jazem sob a superfície dos terrenos. É de 
grande relevância para a compreensão da gênese e evolução 
das formas de relevo e, em aliança com a compartimenta-
ção morfológica dos terrenos, constitui-se em importante 
ferramenta para se avaliar o grau de fragilidade natural dos 
terrenos frente aos processos erosivodeposicionais.

A fisiologia da paisagem, por sua vez, consiste na 
análise integrada das diversas variáveis ambientais em sua 
interface com a Geomorfologia. Ou seja, a influência de 
condicionantes litológico-estruturais, padrões climáticos e 
tipos de solos na configuração física das paisagens. Com 
essa terceira avaliação objetiva-se, também, compreender 
a ação dos processos erosivodeposicionais atuais, incluindo 
todos os impactos decorrentes da ação antropogênica sobre 
a paisagem natural. Dessa forma, embute-se na análise ge-

omorfológica o estudo da morfodinâmica, 
privilegiando-se a análise de processos.

A Biblioteca de Padrões de Relevo 
do Território Brasileiro foi elaborada para 
atender à compartimentação geológico-
-geomorfológica proposta pela metodo-
logia de mapeamento da geodiversidade 
do território brasileiro em escalas de aná-
lise reduzidas (1:500.000 a 1:2.500.000). 
Nesse sentido, sua abordagem restringe-
-se a avaliar o primeiro dos pressupostos 
elencados por Ab’Saber: a compartimen-
tação morfológica dos terrenos. Portanto, 
a compartimentação de relevo efetuada 
nos mapeamentos de geodiversidade 
elaborados pela Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais/Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM/SGB) não representa um 
mapeamento geomorfológico, tendo em 
vista que não são considerados os aspec-
tos de gênese, evolução e morfodinâmica. 
Com a Biblioteca de Padrões de Relevo 
do Território Brasileiro, a CPRM/SGB tem 
como objetivo precípuo inserir informa-
ções de relevo-paisagem-geomorfologia, 
em uma análise integrada do meio físico 
aplicada ao planejamento territorial, 
empreendida nos mapeamentos de geo-
diversidade. O mapeamento de padrões 
de relevo representa, em linhas gerais, o 
3º táxon hierárquico da metodologia de 
mapeamento geomorfológico proposta 
por Ross (1990). Em todos os Sistemas de 
Informação Geográfica (SIGs) de Geodi-
versidade desenvolvidos pela CPRM/SGB, 
o mapa de padrões de relevo correspon-

Demonstração dos níveis de abordagem geomorfológica,  
seguindo a metodologia de análise de Ab’Saber (1969). 
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dente pode ser visualizado, bastando acessar, na shape, 
o campo de atributos “COD_REL”.

REfERêNCIAS:

AB’SABER, A.N. (1969). Um conceito de geomorfologia a 
serviço das pesquisas sobre o Quaternário. (Geomorfologia, 
18). FFCHL, USP São Paulo, 23p.
ROSS, J. L. S. (1990). Geomorfologia ambiente e planeja-
mento. Ed. Contexto. São Paulo. 85p.

I – DOMÍNIO DAS UNIDADES AGRADACIONAIS

R1a – Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 
(planícies de inundação, baixadas inundáveis 
e abaciamentos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenoargilosos a argiloarenosos, apresentando gradientes 
extremamente suaves e convergentes em direção aos cursos 
d’água principais. Terrenos imperfeitamente drenados nas 
planícies de inundação, sendo periodicamente inundáveis; 
bem drenados nos terraços. Os abaciamentos (ou suaves 
depressões em solos arenosos) em áreas planas ou em 

baixos interflúvios, denominados Áreas de Acumulação 
Inundáveis (Aai), frequentes na Amazônia, estão inseridos 
nessa unidade.

Amplitude de relevo: zero. 

Inclinação das vertentes: 0º-3º.

R1b1 – Terraços Fluviais (paleoplanícies 
de inundação em fundos de vales)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies bem drenadas, de relevo plano a levemente 
ondulado, constituído de depósitos arenosos a argilosos de 
origem fluvial. Consistem de paleoplanícies de inundação 
que se encontram em nível mais elevado que o das vár-
zeas atuais e acima do nível das cheias sazonais. Devido 
à reduzida escala de mapeamento, essa unidade só pôde 

R1a – Médio vale do rio Juruá (sudeste do estado  
do Amazonas).

R1a – Planície fluvial do alto curso do rio São João (Rio de Janeiro). 
Zona de Baixada Litorânea.

R1a – Planície fluvial da bacia do rio Paquequer (Rio de Janeiro). 
Zona montanhosa.

R1a

R4d

R4a1

R1a

R4b

R1a

R1a
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R1b1 – Médio vale do rio Juruá (sudeste  
do estado do Amazonas).

R1b2 – Terraços Lagunares (paleoplanícies  
de inundação no rebordo de lagunas costeiras)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies bem drenadas, de relevo plano a levemente 
ondulado constituído de depósitos arenosos a argilosos de 
origem lagunar. Consistem de paleoplanícies de inundação 
que se encontram em nível mais elevado que o das planícies 
lagunares ou fluviolagunares atuais e acima do nível das 
cheias sazonais. Essa unidade encontra-se restrita ao esta-
do do Rio Grande do Sul, mais especificamente na borda 
continental da Laguna dos Patos.

Amplitude de relevo: 2 a 20 m.

Inclinação das vertentes: 0º-3o (localmente, 
ressaltam-se rebordos abruptos no contato com 
a planície lagunar).

R1b3 – Terraços Marinhos (paleoplanícies 
marinhas à retaguarda dos atuais cordões 
arenosos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenosos, apresentando microrrelevo ondulado, geradas por 
processos de sedimentação marinha e/ou eólica. Terrenos 
bem drenados e não inundáveis.

Amplitude de relevo: até 20 m.

Inclinação das vertentes: 0º-5o.

R1c – Vertentes recobertas por depósitos  
de encosta (leques aluviais, rampas de colúvio 
e de tálus)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.

Os cones de tálus consistem de superfícies deposicionais 
fortemente inclinadas, constituídas por depósitos de encosta, 
de matriz arenoargilosa a argiloarenosa, rica em blocos, muito 
malselecionados. Ocorrem, de forma disseminada, nos sopés 
das vertentes íngremes de terrenos montanhosos. Apresentam 
baixa capacidade de suporte.

As rampas de colúvio consistem de superfícies depo-
sicionais inclinadas, constituídas por depósitos de encosta 
arenoargilosos a argiloarenosos, malselecionados, em 
interdigitação com depósitos praticamente planos das pla-
nícies aluviais. Ocorrem, de forma disseminada, nas baixas 
encostas de ambientes colinosos ou de morros.

R1b1 – Planície e terraço fluviais do médio curso do rio Barreiro de 
Baixo (médio vale do rio Paraíba do Sul – SP/RJ).

ser mapeada em vales de grandes dimensões, em especial, 
nos rios amazônicos.

Amplitude de relevo: 2 a 20 m.

Inclinação das vertentes: 0º-3o (localmente, 
ressaltam-se rebordos abruptos no contato com 
a planície fluvial).

R1b1

R1b1

R4a2

R1a
R1b1
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Amplitude de relevo: variável, dependendo da extensão 
do depósito na encosta.

Inclinação das vertentes: 5º-20o (associados às 
rampas de colúvio). 

Inclinação das vertentes: 20º-45o (associados aos 
cones de tálus).

R1c2 – Leques Aluviais

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual  
ou subatual.

Os leques aluviais consistem de superfícies deposi-
cionais inclinadas, constituídas por depósitos aluvionares 
de enxurrada, espraiados em forma de leque em uma 
morfologia ligeiramente convexa em planta. São depósitos 
malselecionados, variando entre areia fina e seixos suban-
gulosos a subarredondados, gerados no sopé de escarpas 
montanhosas ou cordilheiras. Em sua porção proximal, os 
leques aluviais caracterizam-se por superfícies fortemente 
inclinadas e dissecadas por canais efêmeros que drenam a 
cordilheira. Em sua porção distal, os leques aluviais caracte-
rizam-se por superfícies muito suavemente inclinadas, com 
deposição de sedimentos finos, em processo de coalescência 
com as planícies aluviais ou fluviolacustres, reproduzindo 
um ambiente playa-bajada de clima árido.

Amplitude de relevo: 2 a 10 m.

Inclinação das vertentes: 0º-3o (exceto nas por-
ções proximais dos leques).

R1d – Planícies Fluviomarinhas (mangues 
e brejos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual. 

Superfícies planas, de interface com os sistemas depo-
sicionais continentais e marinhos, constituídas de depósitos 
argiloarenosos a argilosos. Terrenos muito maldrenados, 
prolongadamente inundáveis, com padrão de canais bas-
tante meandrantes e divagantes, sob influência de refluxo 

R1c – Planície borda norte da Chapada do Araripe (Ceará).

R1c – Rampas de colúvio que se espraiam a partir da borda oeste do platô sinclinal (Moeda – Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais). 

R1c1

R1c1

R1c1
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R1d – Delta do rio Jequitinhonha (Bahia).

de marés; ou resultantes da colmatação de paleolagunas. 
Baixa capacidade de suporte dos terrenos. 

Amplitude de relevo: zero. 

Inclinação das vertentes: plano (0o).

R1e – Planícies Costeiras (terraços marinhos 
e cordões arenosos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.
 

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenosos, apresentando microrrelevo ondulado, geradas por 
processos de sedimentação marinha e/ou eólica. Terrenos 
bem drenados e não inundáveis. 

Amplitude de relevo: até 20 m. 

Inclinação das vertentes: 0º-5o.

R1f1 – Campos de Dunas (dunas fixas; dunas 
móveis)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual  
ou subatual.

Superfícies de relevo ondulado constituído de depó-
sitos arenoquartzosos, bem selecionados, depositados por 
ação eólica longitudinalmente à linha de costa. Por vezes, 
encontram-se desprovidos de vegetação e apresentam 
expressiva mobilidade (dunas móveis); ora encontram-se 
recobertos por vegetação pioneira (dunas fixas).

R1d – Ampla superfície embrejada de uma planície lagunar costeira 
(litoral norte do estado da Bahia, município de Conde).

R1d – Planície fluviomarinha do baixo curso do rio Cunhaú, 
originalmente ocupado por mangues e atualmente desfigurado  

para implantação de tanques de carcinucultura (litoral sul-oriental 
do estado do Rio Grande do Norte).

R1d

R1d

R1d

R1d
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R1e – Planície do delta do rio Jequitinhonha (Bahia).

R1e – Sucessão de feixes de cordões arenosos em linha de costa 
progradante (Parque Nacional de Jurubatiba – Macaé,  

Rio de Janeiro).

R1e – Planície costeira com empilhamento de cordões arenosos e 
depósitos fluviolagunares (litoral norte do estado da Bahia).

R1f1 – Litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte.

R1e

R1e

R1e

R4a1

R1f1

R1f1

R1e
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R1f1 – Campos de dunas junto à linha de costa, sobrepondo falésias 
do grupo Barreiras (município de Baía Formosa, litoral sul 

do estado do Rio Grande do Norte).

R1f1 – Campo de dunas transversais na restinga de Massambaba 
(Arraial do Cabo, Rio de Janeiro).

 Amplitude de relevo: até 40 m.

Inclinação das vertentes: 3º-30o.

R1f2 – Campos de Loess

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual 
ou subatual.

Superfícies de relevo plano a suave ondulado consti-
tuído de depósitos sílticos ou síltico-argilosos, bem sele-

cionados, constituídos de sedimentos finos em suspensão 
depositados por ação eólica em zonas peridesérticas ou 
submetidos a paleoclimas áridos ao longo de períodos 
glaciais pleistocênicos. Apresentam solos com alta susce-
tibilidade à erosão. 

Amplitude de relevo: 0 a 20 m.

Inclinação das vertentes: 0º-5o.

R1g – Recifes

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.
 

Os recifes situam-se na plataforma continental interna 
em posição de linha de arrebentação ou off-shore, podendo 
ser distinguidos dois tipos principais: RECIFES DE ARENITO 
DE PRAIA, que consistem de antigos cordões arenosos 
(beach-rocks), sob forma de ilhas-barreiras paralelas à 
linha de costa, que foram consolidados por cimentação 
ferruginosa e/ou carbonática; RECIFES DE BANCOS DE 
CORAIS, que consistem de bancos de recifes ou forma-
ções peculiares denominadas “chapeirões”, submersos ou 

R1g – Santa Cruz Cabrália (sul do estado da Bahia).

R1f1

R1f1

R1g

R1g
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parcialmente emersos durante os períodos de maré baixa. 
Estes são produzidos por acumulação carbonática, devido 
à atividade biogênica (corais).

Amplitude de relevo: zero. 

Inclinação das vertentes: plano (0o).

II – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
SEDIMENTARES POUCO LITIfICADAS

R2a1 – Tabuleiros

Relevo de degradação em rochas sedimentares.
 

Formas de relevo suavemente dissecadas, com exten-
sas superfícies de gradientes extremamente suaves, com 
topos planos e alongados e vertentes retilíneas nos vales 
encaixados em forma de “U”, resultantes de dissecação 
fluvial recente. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-

R2a1 – Porto Seguro (sul do estado da Bahia).

derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(sulcos e ravinas). 

Amplitude de relevo: 20 a 50 m. 

Inclinação das vertentes: topo plano: 0º-3o (lo-
calmente, ressaltam-se vertentes acentuadas: 
10º-25o).

R2a2 – Tabuleiros Dissecados

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Formas de relevo tabulares, dissecadas por uma rede 
de canais com alta densidade de drenagem, apresentando 
relevo movimentado de colinas com topos tabulares ou 
alongados e vertentes retilíneas e declivosas nos vales en-
caixados, resultantes da dissecação fluvial recente. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 

R2a1 – Tabuleiros pouco dissecados da bacia de Macacu (Venda das 
Pedras, Itaboraí, Rio de Janeiro).

R2a1 – Plantação de eucaliptos em terrenos planos de tabuleiros  
não dissecados do grupo Barreiras (município de Esplanada,  

norte do estado da Bahia).
R2a1

R2a1

R2a1

R2a1
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moderada suscetibilidade à erosão). Ocorrência de proces-
sos de erosão laminar ou linear acelerada (sulcos e ravinas). 

Amplitude de relevo: 20 a 50 m. 

Inclinação das vertentes: topos planos restritos: 
0º-3o (localmente, ressaltam-se vertentes acen-
tuadas: 10º-25o).

R2a2 – Porto Seguro (sul do estado da Bahia).

R2a2 – Tabuleiros dissecados, intensamente erodidos por processos  
de voçorocamento junto à rodovia Linha Verde (litoral norte  

do estado da Bahia).

R2a2 – Tabuleiros dissecados em amplos vales em forma de “U”,  
em típica morfologia derivada do grupo Barreiras (bacia do rio 

Guaxindiba, São Francisco do Itabapoana, Rio de Janeiro).

III – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
SEDIMENTARES LITIfICADAS

R2b1 – Baixos Platôs

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies ligeiramente mais elevadas que os terrenos 
adjacentes, pouco dissecadas em formas tabulares. Sistema 
de drenagem principal com fraco entalhamento.

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de 
processos de laterização. Caracterizam-se por superfícies 
planas de modestas altitudes em antigas bacias sedimen-
tares, como os patamares mais baixos da Bacia do Parnaíba 
(Piauí) ou a Chapada do Apodi, na Bacia Potiguar (Rio 
Grande do Norte).

Amplitude de relevo: 0 a 20 m.

Inclinação das vertentes: topo plano a suavemen-
te ondulado: 2º-5o.

R2b2 – Baixos Platôs Dissecados

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies ligeiramente mais elevadas que os ter-
renos adjacentes, francamente dissecadas em forma de 
colinas tabulares. Sistema de drenagem constituído por 
uma rede de canais com alta densidade de drenagem, 
que gera um relevo dissecado em vertentes retilíneas e 

R2a2

R2a2

R2a2

R2a2
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R2b1 – Baixos platôs não dissecados da bacia do Parnaíba (estrada 
Floriano-Picos, próximo a Oeiras, Piauí).

R2b2 – Baixos platôs dissecados em forma de colinas tabulares 
sobre arenitos imaturos da formação Alter do Chão (Presidente 

Figueiredo, Amazonas).

R2b1 – Centro-sul do estado do Piauí.

R2b2 – Interflúvio entre os rios Uatumã e Nhamundá  
(nordeste do estado do Amazonas).

voçorocas). Situação típica encontrada nos baixos platôs em-
basados pela Formação Alter do Chão, ao norte de Manaus.

Amplitude de relevo: 20 a 50 m.

Inclinação das vertentes: topo plano a suavemen-
te ondulado: 2º-5o, excetuando-se os eixos dos 
vales fluviais, onde se registram vertentes com 
declividades mais acentuadas (10º-25o).

declivosas nos vales encaixados, resultantes da dissecação 
fluvial recente. Deposição de planícies aluviais restritas 
em vales fechados.

Equilíbrio entre processos de pedogênese e morfogê-
nese (formação de solos espessos e bem drenados, com 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de 
processos de laterização. Ocorrências esporádicas, restritas 
a processos de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas e 

R2b1

R2b1

R2b1

R2b2

R2b2

R2b2



APÊNDICE II – BIBLIOTECA DE RELEVO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

13

R2b3 – Planaltos

Relevo de degradação predominantemente em rochas 
sedimentares, mas também sobre rochas cristalinas.

Superfícies mais elevadas que os terrenos adjacentes, 
pouco dissecadas em formas tabulares ou colinas muito 
amplas. Sistema de drenagem principal com fraco enta-
lhamento e deposição de planícies aluviais restritas ou em 
vales fechados. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de 
processos de laterização. Ocorrências esporádicas, restritas 
a processos de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas 
e voçorocas). 

Amplitude de relevo: 20 a 50 m.

Inclinação das vertentes: topo plano a suavemen-
te ondulado: 2º-5o, excetuando-se os eixos dos 
vales fluviais.

R2b3 – Planalto de Uruçuí (sul do estado do Piauí).

R2b3 – Topo do planalto da serra dos Martins, sustentado  
por cornijas de arenitos ferruginosos da formação homônima 

(sudoeste do estado do Rio Grande do Norte).

R2b3 – Escarpa erosiva do planalto de Uruçuí (bacia do Parnaíba, 
sudoeste do estado do Piauí).

R2c – Chapadas e Platôs

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies tabulares alçadas, ou relevos soerguidos, 
planos ou aplainados, não ou incipientemente pouco 
dissecados. Os rebordos dessas superfícies, posiciona-
dos em cotas elevadas, são delimitados, em geral, por 
vertentes íngremes a escarpadas. Representam algumas 
das principais ocorrências das superfícies cimeiras do 
território brasileiro. 

Franco predomínio de processos de pedogênese (for-
mação de solos espessos e bem drenados, em geral, com 
baixa a moderada suscetibilidade à erosão).

Processos de morfogênese significativos nos rebordos 
das escarpas erosivas, via recuo lateral das vertentes. Fre-
quente atuação de processos de laterização. Ocorrências 

R2b3

R2b3

R4d

R3a2

R2b3

R2b3
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esporádicas, restritas a processos de erosão laminar ou 
linear acelerada (ravinas e voçorocas).

Amplitude de relevo: 0 a 20 m.

Inclinação das vertentes: topo plano, excetuando-
-se os eixos dos vales fluviais.

IV – DOMÍNIO DOS RELEVOS  
DE APLAINAMENTO

R3a1 – Superfícies Aplainadas Conservadas

Relevo de aplainamento. 

Superfícies planas a levemente onduladas, promovidas 
pelo arrasamento geral dos terrenos, representando, em 
linhas gerais, grandes extensões das depressões interpla-
nálticas do território brasileiro.

Amplitude de relevo: 0 a 10 m. 

Inclinação das vertentes: 0º-5o.

No bioma da floresta amazônica: franco predomínio 
de processos de pedogênese (formação de solos espessos 
e bem drenados, em geral, com baixa suscetibilidade à 
erosão). Eventual atuação de processos de laterização. 

Nos biomas de cerrado e caatinga: equilíbrio entre 
processos de pedogênese e morfogênese (a despeito das 
baixas declividades, prevalece o desenvolvimento de solos 
rasos e pedregosos e os processos de erosão laminar são 
significativos).

R3a2 – Superfícies Aplainadas Retocadas 
ou Degradadas

Relevo de aplainamento. 

Superfícies suavemente onduladas, promovidas pelo 
arrasamento geral dos terrenos e posterior retomada erosiva 
proporcionada pela incisão suave de uma rede de drenagem 
incipiente. Inserem-se, também, no contexto das grandes 
depressões interplanálticas do território brasileiro. 

R2c – Topo da Chapada dos Guimarães e relevo ruiniforme junto a 
seu escarpamento.

R2c – “Tepuy” isolado da “serra” do Tepequém, uma forma em 
chapada sustentada por arenitos conglomeráticos do supergrupo 

Roraima.

R2c – Borda Leste da Chapada dos Pacaás Novos (região  
central do estado de Rondônia).

R2c

R2c

R2c

R2c

R3a2

R4d
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R3a1 – Médio vale do rio São Francisco (estado da Bahia).

R3a2 – Extensa superfície aplainada da depressão sertaneja 
(sudoeste do estado do Rio Grande do Norte).

R3a1 – Extensa superfície aplainada, delimitada por esparsas cristas 
de quartzitos (Canudos, norte do estado da Bahia).

Amplitude de relevo: 10 a 30 m. 

Inclinação das vertentes: 0º-5o. 

Caracteriza-se por extenso e monótono relevo suave 
ondulado sem, contudo, caracterizar ambiente colinoso, 
devido a suas amplitudes de relevo muito baixas e longas 
rampas de muito baixa declividade.

R3a2 – Médio vale do rio Xingu (estado do Pará).

R3a1

R4b

R4c

R3a2

R3a2

R3a2

R3a1
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R3b – Inselbergs e outros relevos residuais 
(cristas isoladas, morros residuais, pontões, 
monolitos)

Relevo de aplainamento. 

Relevos residuais isolados destacados na paisagem 
aplainada, remanescentes do arrasamento geral dos terrenos. 

Amplitude de relevo: 50 a 500 m. 

Inclinação das vertentes: 25o-45o, com ocorrência 
de paredões rochosos subverticais (60o-90o).

R3b – Sul do estado do Rio Grande do Norte.

R3b – Agrupamentos de inselbergs alinhados em cristas de rochas 
quartzíticas delineadas em zona de cisalhamento (estrada  

Senhor do Bonfim-Juazeiro, estado da Bahia).

R3b – Neck vulcânico do pico do Cabugi (estado do Rio Grande  
do Norte).

V – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
CRISTALINAS OU SEDIMENTARES

R4a1 – Domínio de Colinas Amplas e Suaves
 
Relevo de degradação em qualquer litologia, 
predominando rochas sedimentares. 

Relevo de colinas pouco dissecadas, com vertentes con-
vexas e topos amplos, de morfologia tabular ou alongada. 
Sistema de drenagem principal com deposição de planícies 
aluviais relativamente amplas. 

R4a1 – Depressão periférica (estado de São Paulo).

R3b

R3b

R3b

R3b

R4a1

R4a1
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Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-
derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvios nas 
baixas vertentes.

 

Amplitude de relevo: 20 a 50 m.

Inclinação das vertentes: 3º-10o.

R4a2 – Domínio de Colinas Dissecadas 
e de Morros Baixos

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 

Relevo de colinas dissecadas, com vertentes convexo-
-côncavas e topos arredondados ou aguçados. Sistema de 
drenagem principal com deposição de planícies aluviais 
restritas ou em vales fechados. 

R4a1 – Colinas amplas e suaves modeladas sobre granulitos 
(cercanias de Anápolis, Goiás).

R4a1 – Relevo suave colinoso (município de Araruama,  
região dos Lagos, Rio de Janeiro).

R4a2 – Leste do estado da Bahia.

R4a2 – Típico relevo de mar-de-morros no médio vale do rio Paraíba 
do Sul (topo da serra da Concórdia, Valença, Rio de Janeiro).

R4a2 – Colinas e morros intensamente dissecados sobre 
metassiltitos (município de Padre Bernardo, Goiás).

R4a1

R4a1

R4a2

R4a2

R4a2

R4a2
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Equilíbrio entre processos de pedogênese e morfo-
gênese (formação de solos espessos e bem drenados, em 
geral, com moderada suscetibilidade à erosão). Atuação 
frequente de processos de erosão laminar e ocorrência 
esporádica de processos de erosão linear acelerada (sulcos, 
ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvios nas 
baixas vertentes. 

Amplitude de relevo: 30 a 80 m. 

Inclinação das vertentes: 5º-20o.

R4a3 – Domos em estrutura elevada

Relevo de degradação em qualquer litologia.

Relevo de amplas e suaves elevações em forma de 
meia esfera, com modelado de extensas vertentes convexas 
e topos planos a levemente arredondados. Em geral, essa 
morfologia deriva de rochas intrusivas que arqueiam a su-
perfície do terreno, podendo gerar estruturas dobradas do 
tipo braquianticlinais. Apresenta padrão de drenagem radial 

e centrífugo. Sistema de drenagem principal em processo 
inicial de entalhamento, sem deposição de planícies aluviais.

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-
derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(ravinas e voçorocas). 

Amplitude de relevo: 50 a 200 m.

Inclinação das vertentes: 3º-10o.

R4b – Domínio de Morros e de Serras Baixas

Relevo de degradação em qualquer litologia. 

Relevo de morros convexo-côncavos dissecados e topos 
arredondados ou aguçados. Também se insere nessa uni-
dade o relevo de morros de topo tabular, característico das 
chapadas intensamente dissecadas e desfeitas em conjunto 
de morros de topo plano. Sistema de drenagem principal 
com restritas planícies aluviais. 

Predomínio de processos de morfogênese (formação de 
solos pouco espessos em terrenos declivosos, em geral, com 
moderada a alta suscetibilidade à erosão). Atuação frequente 
de processos de erosão laminar e linear acelerada (sulcos e 
ravinas) e ocorrência esporádica de processos de movimen-
tos de massa. Geração de colúvios e, subordinadamente, 
depósitos de tálus nas baixas vertentes. 

Amplitude de relevo: 80 a 200 m, podendo apre-
sentar desnivelamentos de até 300 m. 

Inclinação das vertentes: 15º-35o.
R4a3 – Domo de Guamaré (estado do Rio Grande do Norte).

R4a3 – Domo de Guamaré, arqueando as rochas sedimentares da 
bacia Potiguar (estado do Rio Grande do Norte).

R4a3

R4a3

R4a3
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R4b – Serra do Tumucumaque (norte do estado do Pará).

R4b – Relevo de morros elevados no planalto da região serrana do 
estado do Rio de Janeiro.

R4b – Relevo fortemente dissecado em morros sulcados e alinhados 
a norte do planalto do Distrito Federal.

R4c – Domínio Montanhoso (alinhamentos 
serranos, maciços montanhosos, front 
de cuestas e hogback)

Relevo de degradação em qualquer litologia. 

Relevo montanhoso, muito acidentado. Vertentes 
predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e 
topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arre-
dondados, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo 
de entalhamento.

Franco predomínio de processos de morfogênese 
(formação de solos rasos em terrenos muito acidentados, 
em geral, com alta suscetibilidade à erosão). Atuação fre-
quente de processos de erosão laminar e de movimentos 
de massa. Geração de depósitos de tálus e de colúvios nas 
baixas vertentes.

Amplitude de relevo: acima de 300 m, podendo 
apresentar, localmente, desnivelamentos inferio-
res a 200 m.

Inclinação das vertentes: 25o-45o, com ocorrência 
de paredões rochosos subverticais (60o-90o).

R4c – Sul do estado de Minas Gerais.

R4b

R4b

R4b

R4b

R4c

R4c
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R4d – Escarpa da serra Geral (nordeste do estado  
do Rio Grande do Sul).

R4d – Escarpas Serranas

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 

Relevo montanhoso, muito acidentado. Vertentes 
predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e 
topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arre-
dondados, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo 
de entalhamento. Representam um relevo de transição 
entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes cotas 
altimétricas.

Franco predomínio de processos de morfogênese 
(formação de solos rasos em terrenos muito acidentados, 
em geral, com alta suscetibilidade à erosão). Atuação fre-
quente de processos de erosão laminar e de movimentos 
de massa. Geração de depósitos de tálus e de colúvios nas 
baixas vertentes. 

Amplitude de relevo: acima de 300 m. 

Inclinação das vertentes: 25º-45o, com ocorrência 
de paredões rochosos subverticais (60o-90o).

R4c – Relevo montanhoso do maciço do Caraça, modelado em 
quartzitos (Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais).

R4c – Vale estrutural do rio Araras; reverso da serra do Mar 
(Petrópolis, Rio de Janeiro).

R4d – Aspecto imponente da serra Geral, francamente entalhada 
por uma densa rede de drenagem, gerando uma escarpa festonada 

com mais de 1.000 m de desnivelamento.

R4d – Escarpa da serra de Miguel Inácio, cuja dissecação está 
controlada por rochas metassedimentares do grupo Paranoá 

(cercanias do Distrito Federal).

R4c

R4d

R4d

R4d

R2c

R4d

R4c
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R4e – Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 

Relevo acidentado, constituído por vertentes predo-
minantemente retilíneas a côncavas, declivosas e topos 
levemente arredondados, com sedimentação de colúvios 
e depósitos de tálus. Sistema de drenagem principal em 
franco processo de entalhamento. Representam relevo de 
transição entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes 
cotas altimétricas. 

Franco predomínio de processos de morfogênese (for-
mação de solos rasos, em geral, com alta suscetibilidade à 
erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar 
e de movimentos de massa. Geração de depósitos de tálus 
e de colúvios nas baixas vertentes.

 

Amplitude de relevo: 50 a 200 m. 

Inclinação das vertentes: 10º-25o, com ocorrência 
de vertentes muito declivosas (acima de 45o).

R4f – Vales Encaixados

Relevo de degradação predominantemente em rochas 
sedimentares, mas também sobre rochas cristalinas. 

Relevo acidentado, constituído por vertentes predo-
minantemente retilíneas a côncavas, fortemente sulcadas, 
declivosas, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo de 
entalhamento. Consistem em feições de relevo fortemente 
entalhadas pela incisão vertical da drenagem, formando vales 
encaixados e incisos sobre planaltos e chapadas, estes, em ge-
ral, pouco dissecados. Assim como as escarpas e os rebordos 
erosivos, os vales encaixados apresentam quebras de relevo 
abruptas em contraste com o relevo plano adjacente. Em 
geral, essas formas de relevo indicam uma retomada erosiva 
recente em processo de reajuste ao nível de base regional. 

Franco predomínio de processos de morfogênese (for-
mação de solos rasos, em geral, com alta suscetibilidade à 
erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar 
e de movimentos de massa. Geração de depósitos de tálus 
e de colúvios nas baixas vertentes. 

R4e – Degrau escarpado da serra do Roncador (leste do estado de Mato Grosso).

R4e – Degrau estrutural do flanco oeste do planalto de morro do 
Chapéu (Chapada Diamantina, Bahia).

R4e – Degrau estrutural no contato da bacia do Parnaíba com o 
embasamento cristalino no sul do Piauí.

R4e

R4e

R4e

R4e
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Amplitude de relevo: 100 a 300 m. 

Inclinação das vertentes: 10º-25º, com ocorrência 
de vertentes muito declivosas (acima de 45º).

R4f – Planalto de Uruçuí e vale do Gurgueia  
(sul do estado do Piauí).

R4f – Vale amplo e encaixado de tributário do rio Gurgueia no 
planalto de Uruçuí (sudoeste do estado do Piauí).

R4f

R4f

R4f

R2b3 R2b3
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ANTÔNIO THEODOROVICZ – geólogo formado (1977) pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e especialização (1990) em Geologia 
Ambiental. Ingressou na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB) – Superintendência Regional de 
Porto Velho (SUREG-PV) em 1978. Desde 1982 atua na Superintendência Regional de São Paulo (SUREG-SP). Executou e chefiou vários projetos 
de mapeamento geológico, prospecção mineral e metalogenia em diversas escalas nas regiões Amazônica, Sul e Sudeste. De 1990 até 2012 
atuou como supervisor/executor de vários estudos geoambientais, para os quais concebeu uma metodologia própria, adaptada e aplicada 
também na geração dos mapas Geodiversidade do Brasil e estaduais. Ministra, ainda, treinamento de campo para caracterização do meio físico 
para fins de planejamento e gestão ambiental para equipes da CPRM/SGB e de países da América do Sul. Atualmente é coordenador regional 
do Projeto Geoparques da CPRM/SGB, conselheiro da Comissão de Monumentos Geológicos do Estado de São Paulo e executor do Projeto 
Geodiversidade do Quadrilátero Ferrífero.

EDGAR SHINZATO  – graduado (1990) em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e mestre (1998) 
em Agronomia  pela Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF. Área de concentração: Pedologia, Meio Ambiente e Geoprocessamento. 
Atualmente é coordenador executivo do Departamento de Gestão Territorial (DEGET) da CPRM/SGB. Desenvolveu atividades profissionais em 
projetos do Programa GATE/CPRM, como estudos e mapeamentos de solos, capacidade de uso das terras, aptidão agrícola e uso e cobertura 
vegetal. Foi coordenador de Geoprocessamento dos Estudos do TAV (Trem de Alta Velocidade) e do Projeto Setorização de Riscos Remanescentes 
de Nova Friburgo-RJ. Coordenador técnico de solos para o Projeto Geodiversidade do Brasil e Projeto de Cartas de Suscetibilidade a Movimentos 
de Massa e Inundações. É membro do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, núcleo regional de estudo, Rio de Janeiro. É membro do 
Comitê Assessor Externo da Embrapa Solos.

EDLENE PEREIRA DA SILVA  – Possui graduação em Geologia (2006) pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Mestrado (2008) 
em Geociências na área de Geofísica e Doutorado (2014) na área de concentração Geologia Sedimentar Costeira e Ambiental pela UFPE. Tem 
experiência na área de pesquisa em Geologia, relacionada à Geofísica (Gravimetria, Magnetometria, Radiometria e Sísmica), Geologia Sedimentar 
Costeira e Ambiental e Geologia de Reservatórios. É Pesquisadora em Geociências (geóloga) da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
- CPRM/Serviço Geológico do Brasil – SUREG-RE. Atuou na área de Geologia Ambiental, como integrante da equipe técnica de elaboração dos 
mapas de geodiversidade dos Estados de Pernambuco e Paraíba e atualmente desenvolve trabalhos em projetos de geofísica.

ENJÔLRAS DE ALBUQUERQUE MEDEIROS LIMA – Graduação em Geologia (1968) e Doutorado em Geociências pela Universidade Federal 
de Pernambuco (2008), Especialização em Prospecção Geoquímica pela UFBA (1974), com estágios em geoquímica de águas na Universidade 
de La Coruña, Espanha (2010 e 2011). É funcionário da CPRM - Serviço Geológico do Brasil desde 1971 e professor da Universidade Salgado de 
Oliveira - UNIVERSO, Campus Recife. Tem experiência na área de mapeamento geológico, pesquisa mineral, prospecção geoquímica, geoquímica 
ambiental, hidrogeologia, perfuração de poços para água subterrânea e serviços de workover em poços de petróleo. Foi Coordenador Nacional 
do Programa de Cooperação Técnica Brasil – Canadá (PROASNE) e Gerente de Hidrologia e Gestão Territorial da SUREG - Recife. Atualmente, 
desenvolve projeto na área de geoquímica ambiental e prospectiva em nível regional.

FERNANDA SOARES DE MIRANDA TORRES – Graduada em Geologia (2007) pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com Mestrado 
em Engenharia Civil (2014), na área de Geotecnia da UFPE.  Atua na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM/SGB) como Pesquisadora em Geociências desde 2007, na área de Geologia Ambiental e Risco Geológico. É coautora no livro “Geodiversidade 
do Brasil” e organizadora dos livros Geodiversidade dos Estados do Rio Grande do Norte, Piauí e Pernambuco. Integrou a equipe técnica do 
projeto do Trem de Alta Velocidade – TAV (2009) e do Projeto Estudos para Relocação de Comunidades do Estado de Alagoas (2010).

LUIZ MOACYR DE CARVALHO  – Geólogo formado (1968) pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e especialização em Metalogenia do Ouro 
pela Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Geólogo do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), participou 
nos trabalhos da Divisão de Fomento à Produção Mineral e de Fiscalização de Projetos de Financiamento à Pesquisa Mineral no Território Federal 
de Rondônia no período de 01 de junho de 1969 a 31 de dezembro de 1970. Geólogo da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/ Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM/SGB) desde 1971, ocupando o cargo de Coordenador de Recursos Minerais da então Superintendência de Porto 
Velho (RO). Participou do mapeamento geológico dos projetos Noroeste e Sudeste de Rondônia entre 1972-1978 e atuou como geólogo de 
prospecção mineral na Divisão de Pesquisa Mineral da Superintendência Regional de Salvador no período 1979-2003. Atualmente, é Supervisor 
do GATE, setor do Departamento de Geologia e Gestão Territorial (DEGET). Áreas de interesse: pesquisa mineral, metalogenia e patrimônio 
geológico – geoconservação.

MARCELO EDUARDO DANTAS  – graduado (1992) em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com os títulos de licenciado 
em Geografia e geógrafo. Mestre (1995) em Geomorfologia e Geoecologia pela UFRJ. Nesse período integrou a equipe de pesquisadores do 
Laboratório de Geo-Hidroecologia (GEOHECO/UFRJ), tendo atuado na investigação de temas como: Controles Litoestruturais na Evolução do 
Relevo; Sedimentação Fluvial; Impacto das Atividades Humanas sobre as Paisagens Naturais no Médio Vale do Rio Paraíba do Sul. Em 1997 
ingressou na CPRM/SGB, atuando como geomorfólogo até o presente. Desenvolveu atividades profissionais em projetos na área de Geomorfologia, 
Diagnósticos Geoambientais e Mapeamentos da Geodiversidade, em atuação integrada com a equipe de geólogos do Programa GATE/CPRM. 
Dentre os trabalhos mais relevantes, destacam-se: Mapa Geomorfológico e Diagnóstico Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro; Mapa 
Geomorfológico do ZEE RIDE Brasília; Estudo Geomorfológico Aplicado à Recomposição Ambiental da Bacia Carbonífera de Criciúma; e Análise 
da Morfodinâmica Fluvial Aplicada ao Estudo de Implantação das UHEs de Santo Antônio e Jirau (Rio Madeira - Rondônia). Atualmente é 
coordenador nacional de Geomorfologia do Projeto Geodiversidade do Brasil (CPRM/SGB). Atua na elaboração e supervisão dos mapas de 
padrões de relevo para o Projeto Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações. Membro associado da União 
da Geomorfologia Brasileira (UGB) desde 2007.

MARIA ADELAIDE MANSINI MAIA  – graduada (1996) em Geologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestra (2013) em 
Ciências (Geologia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ingressou na CPRM/SGB em 1997, onde exerce o cargo de pesquisadora 
em geociências na área de Gestão Territorial (DEGET). Atuou de 1997 a 2009, na Superintendência Regional de Manaus (SUREG-MA), nos 
projetos de Gestão Territorial, destacando-se o Mapa da Geodiversidade do Estado do Amazonas e os Zoneamentos Ecológico-Econômicos 
(ZEEs) do Vale do Rio Madeira, da porção central do estado de Roraima e do Distrito Agropecuário da Zona Franca de Manaus. Participou do 
Mapeamento Geológico-Geotécnico do Traçado do Trem de Alta Velocidade (TAV) e do Mapeamento de Área de Risco Geológico no Município 
de Nova Friburgo-RJ . Atualmente lotada no Escritório Rio de Janeiro, desenvolve atividades ligadas à coordenação executiva do DEGET, 
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notadamente no Programa Geologia do Brasil – Levantamento da Geodiversidade e Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais 
de Massa e Inundações. É coautora nos livros “Geodiversidade do Brasil” e “Levantamento da Geodiversidade dos Estados do Amazonas e de 
Roraima” e autora de diversos trabalhos científicos.

MARIA ANGÉLICA BARRETO RAMOS  – graduada (1989) em geologia pela Universidade de Brasília (UnB) e mestra (1993) em Geociências 
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ingressou na CPRM/SGB em 1994, onde atuou em mapeamento geológico no Projeto Aracaju ao 
Milionésimo. Em 1999, no Departamento de Gestão Territorial (DEGET), participou dos projetos Acajutiba-Aporá-Rio Real e Porto Seguro-
Santa Cruz Cabrália. Em 2001, na Divisão de Avaliação de Recursos Minerais, integrou a equipe de coordenação do Projeto GIS do Brasil e do 
Banco de Dados da CPRM/SGB. A partir de 2008 atua como coordenadora executiva do Departamento de Gestão Territorial (DEGET) da CPRM/
SGB onde atuou na coordenação de geoprocessamento do Projeto Geodiversidade do Brasil nas escalas 1:2.500.000, 1:1.000.000 e Mapas 
de Geodiversidade Estaduais. A partir de 2012 integra a equipe de coordenação técnica do Projeto Mapas de Suscetibilidade de Movimentos 
Gravitacionais de Massa e Inundações e suporte ao Projeto Riscos Geológicos. Também atua em linhas de pesquisa na área de remineralizações 
de solo e zoneamento agrogeológico em parceria CPRM/UnB/CCPq.  Especialista em Modelagem Espacial de Dados em Geociências, ministra 
cursos e treinamentos em ferramentas de SIG aplicados a projetos da CPRM/SGB. É autora de  35 trabalhos individuais e coautora nos livros 
“Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil”, “Geodiversidade do Brasil” e “Geodiversidade do Estado da Bahia”. Foi presidenta da 
Associação Baiana de Geólogos no período de 2005-2007 e vice-presidenta de 2008 a 2009.

PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS PFALTZGRAFF  – Graduado (1984) em Geologia pela UERJ, mestre (1994) na área de Geologia de Engenharia 
e Geologia Ambiental pela UFRJ e doutor (2007) em Geologia Ambiental pela UFPE. Trabalhou, entre 1984 e 1988, em obras de barragens e 
projetos de sondagem geotécnica na empresa Enge Rio – Engenharia e Consultoria S.A. Entre os anos de 1985-1994, trabalhou como geólogo 
autônomo. Ingressou na CPRM/SGB em 1994, no cargo de Pesquisador em Geociências, no Escritório Rio de Janeiro (DEGET), tendo sido 
coordenador regional de Geodiversidade do Nordeste no período 2006-2010. Atua em diversos projetos de Geologia de Engenharia, Geologia 
Ambiental e Geotecnia e Levantamento e Mapeamento de Riscos Geológicos.

ROGÉRIO VALENÇA FERREIRA  – geógrafo graduado pela Universidade Federal de Pernambuco (1993), com especialização em Cartografia 
Aplicada ao Geoprocessamento pela Universidade Federal de Pernambuco (1994), mestrado em Geociências pela Universidade Federal de 
Pernambuco (1999) e doutorado em Geociências pela Universidade Federal de Pernambuco (2008). Trabalhou no período de 1992 a 2002 no 
DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral, onde atuou na área de geoprocessamento. Ingressou na CPRM – Serviço Geológico 
do Brasil em 2002; participou, no período de 2002 a 2004, do Projeto Sistema de Informações Geoambientais da Região Metropolitana 
do Recife. Faz parte da equipe técnica do Departamento de Gestão Territorial onde atua nos projetos Geodiversidade do Brasil e Mapas de 
Suscetibilidade a Desastres Naturais, com o tema geomorfologia. Atualmente é o coordenador regional do Projeto Geoparques do Brasil, na 
área de jurisdição da Superintendência Regional do Recife. Suas principais áreas de atuação são a geomorfologia e conservação do patrimônio 
geológico-geomorfológico. .

VALTER JOSÉ MARQUES  – graduado (1966) em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e especialização em 
Petrologia (1979), pela Universidade de São Paulo (USP), e Engenharia do Meio Ambiente (1991), pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Nos primeiros 25 anos de carreira dedicou-se ao ensino universitário, na Universidade de Brasília (UnB), e ao mapeamento geológico na 
CPRM/SGB, entremeando um período em empresas privadas (Mineração Morro Agudo e Camargo Correa), onde atuou em prospecção mineral 
em todo o território nacional. Desde 1979, quando retornou à CPRM/SGB, exerceu diversas funções e ocupou diversos cargos, dentre os quais 
o de Chefe do Departamento de Geologia da CPRM/SGB e o de Superintendente de Recursos Minerais. Nos últimos 24 anos vem se dedicando 
à gestão territorial, com destaque para o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), sobretudo na Amazônia e nas faixas de fronteira com os 
países vizinhos, atuando como coordenador técnico de diversos projetos binacionais. Nos últimos 10 anos vem desenvolvendo estudos quanto 
à avaliação da Geodiversidade para o desenvolvimento regional utilizando técnicas de cenários prospectivos.

VANJA COELHO ALCANTARA  – Graduada em Geologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE, 2005). Possui título de Mestrado na 
área de concentração Geoquímica, Geofísica e Evolução Crustal (UFPE, 2009). Atuou como geóloga na Agência Estadual de Meio ambiente, na 
área de Recursos Hídricos (CPRH – PE, 2009 - 2010). É parte integrante do Laboratório de Petrografia da CPRM (SUREG – RE, 2010 – atualmente).

VITÓRIO ORLANDI FILHO  – Geólogo (1967) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialização em Sensoriamento 
Remoto e Fotointerpretação no Panamá e Estados Unidos. De 1970 a 2007, exerceu suas atividades junto à CPRM/SGB, onde desenvolveu 
projetos ligados a Mapeamento Geológico Regional, Prospecção Mineral e Gestão Territorial. Em 2006, participou da elaboração do Mapa 
Geodiversidade do Brasil (CPRM/SGB).
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Geodiversidade do Estado da Paraíba é um produto 
concebido para oferecer aos diversos segmentos 
da sociedade paraibana uma tradução do atual 
conhecimento geocientífico da região, com vistas ao 
planejamento, aplicação, gestão e uso adequado do 
território. Destina-se a um público-alvo variado, desde 
empresas de mineração, passando pela comunidade 
acadêmica, gestores públicos estaduais e municipais, 
sociedade civil e ONGs.

Dotado de uma linguagem voltada para múltiplos 
usuários, o mapa compartimenta o território paraibano 
em unidades geológico-ambientais, destacando suas 
limitações e potencialidades frente a agricultura, 
obras civis, utilização dos recursos hídricos, fontes 
poluidoras, potencial mineral e geoturístico.

Nesse sentido, com foco em fatores estratégicos 
para a região, são destacadas Áreas de Relevante 
Interesse Mineral (ARIM), Potenciais Hidrogeológico 
e Geoturístico, Riscos Geológicos aos Futuros 
Empreendimentos, dentre outros temas do meio físico, 
representando rico acervo de dados e informações 
atualizadas e constituindo valioso subsídio para a 
tomada de decisão sobre o uso racional e sustentável 
do território nacional.
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Geodiversidade é o estudo do meio físico constituído por ambientes 
diversos e rochas variadas que, submetidos a fenômenos naturais 
e processos geológicos, dão origem às paisagens, ao relevo, outras 
rochas e minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 
superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo 
como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, 
o educativo e o turístico, parâmetros necessários à preservação 
responsável e ao desenvolvimento sustentável.
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