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Geodiversidade do Estado de Pernambuco é um produto 
concebido para oferecer aos diversos segmentos 
da sociedade pernambucana 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 muito variado, 
incluindo desde as 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 
pernambucano em unidades geológico-ambientais, 
destacando suas limitações e potencialidades frente à 
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.

GEODIVERSIDADE DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO
PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
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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Sustentabilidade é um conceito hodiernamente consagrado, intrinsecamente ligado ao 
desenvolvimento e à sobrevivência das sociedades.

Compreender a sua complexidade e a dinâmica do meio ambiente, rompendo com o 
processo de desenvolvimento a qualquer custo e adotando o desenvolvimento sustentável, é 
tarefa do cidadão, do Estado e do setor produtivo.

Para o alcance dessa meta, inevitavelmente, necessita-se dispor de estudos sobre o papel 
dos recursos naturais e a forma economicamente racional de usá-los, renováveis ou não. 

Nesse sentido, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – o Serviço Geológico do 
Brasil –, em estreita parceria com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral 
do Ministério de Minas e Energia, vem conduzindo o levantamento sobre a geodiversidade 
dos estados brasileiros, com informações sobre o meio físico concebidas de forma integrada, 
objetivando as mais diversificadas aplicações nos campos de mineração, agricultura, turismo, 
recursos hídricos, engenharia, planejamento e gestão territorial.

A elaboração deste produto, cujo objetivo é subsidiar o planejamento e a gestão do território 
brasileiro em bases sustentáveis, representa uma contribuição do conhecimento geológico para além de 
sua conhecida dimensão econômica, estendendo o seu campo de aplicação às áreas social e ambiental.

É na continuidade desse esforço que se insere o Levantamento da Geodiversidade do Estado de 
Pernambuco, em uma clara demonstração de que a CPRM/SGB exerce papel relevante na construção 
de respostas capazes de criar um quadro de ação que visa a diminuir as pressões sobre o ambiente e 
os recursos naturais, sem penalizar o desenvolvimento econômico.

Thales de Queiroz Sampaio 
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial 

CPRM – Serviço Geológico do Brasil
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GEODIVERSIDADE

A Terra se comporta como um grande sistema vivo, 
cujos mecanismos lhe permitem acolher e sustentar uma 
imensidade de seres vivos em sua superfície. Essa “vida” 
se expressa tanto pelo movimento do planeta no entorno 
do Sol e de seu eixo de rotação como no movimento das 
correntes de convecção abaixo da crosta terrestre. Em 
decorrência, registram-se inúmeros processos, tais como 
a deriva dos continentes, vulcanismos e terremotos, além 
dos ventos e diversos outros 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. A 
corroborar tal afirmação, há o fato de que são mais antigos 
e conhecidos o termo e o conceito de biodiversidade do 
que os referentes a 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 
“biodiversidade”, já que havia necessidade de um ter-
mo que englobasse os elementos não bióticos do meio 
natural (SERRANO; RUIZ FLAÑO, 2007). Entretanto, essa 
expressão havia sido empregada, na década de 1940, 
pelo geógrafo argentino Federico Alberto Daus, para 
diferenciar áreas da superfície terrestre, com conotação 
de Geografia Cultural (ROJAS apud SERRANO; RUIZ 
FLAÑO, 2007).

Em 1997, Eberhard (apud 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 temática 
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” (2004). Sua definição de 
geodiversidade é bastante similar à de Eberhard (op. cit.).

Owen, Price e Reid (2005), no 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 faz 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 inter-relacionam 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 
palavra, diversidade biológica, ou seja, o conjunto dos se-

res 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, Pereira e Pereira (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 su-
perficiais.

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 
(apud SILVA et al., 2001a, p. 12) apresentam conceituações 
diferentes das da maioria dos autores nacionais e interna-
cionais, definindo geodiversidade a partir da variabilidade 
das características 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 1.1 - Relação de interdependência entre os meios físico, 
biótico e a sociedade.

Figura 1.3 - Pedreira instalada no município de Salgueiro (PE). Fotografia: Pedro Augusto dos S. Pfaltzgraff, 2012.

Figura 1.2 - Principais aplicações da geodiversidade. 
Fonte: SILVA et al. (2008b, p. 182).

APLICAÇÕES

O conhecimento da geodiversidade nos leva a iden-
tificar, de maneira segura, as aptidões e restrições de uso 
e ocupação do meio físico de uma área, bem como possí-
veis impactos. Ampliam-se, também, as possibilidades de 
melhor conhecer os recursos minerais, os riscos geológicos 
e as paisagens naturais inerentes a determinada região, 
composta por tipos específicos de rochas, relevo, solos 
e clima. Dessa forma, obtém-se um diagnóstico do meio 
físico e de sua capacidade de suporte para subsidiar ativi-
dades produtivas sustentáveis (Figura 1.2).

Exemplos práticos da importância do conhecimen-
to da geodiversidade de uma região para subsidiar o 
aproveitamento e a gestão do meio físico são ilustrados 
a seguir.

Em determinada região (Figura 1.3), formada por 
rochas cristalinas, relevo ondulado, solos pouco espessos, 
clima seco e poucos cursos d’água perenes, como seria 
possível promover o seu aproveitamento econômico?

O conhecimento da geodiversidade dessa região 
implicaria o conhecimento de suas rochas. Nesse caso es-
pecífico, tratando-se de sienito ou granito, haveria aptidão 
para aproveitamento 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 cursos d’água perenes e aquíferos do 



INTRODUÇÃO

13

Figura 1.4 - Vista parcial de enchente no centro de Recife em 
junho de 2011. Disponível em: <http://www.m7news.com>.

Figura 1.6 - Área em processo de desertificação (rodovia BR-428, proximidades da cidade de Cabrobó, PE). 
Fotografia: Pedro Augusto dos S. Pfaltzgraff, 2012.

Figura 1.5 - Vista parcial de alagamento no bairro Parnamirim 
(Recife) em junho de 2011. Disponível em: <http://ne10.uol.com.br>.

tipo fraturado) tornaria a área pouco propícia, ou com 
restrições, à instalação de atividades agrícolas ou assen-
tamentos 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 argilas 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 peri-
ódicas, tornam a área inadequada para ocupação urbana 
ou industrial; a presença de solos mais férteis torna a área 
propícia à agricultura de ciclo curto. Entretanto, observa-
-se que, justamente em várzeas e planícies de inundação, 
instalou-se a maior parte das cidades no Brasil, cuja popu-
lação sofre periodicamente os danos das cheias dos rios.

A cidade de Recife é um exemplo de estrutura urbana 
em que não se considerou a suscetibilidade do meio físico 
local a inundações periódicas, evidenciando uso e ocupação 
inadequados do solo. Trata-se de uma planície fluviolagu-
nar, instalada sobre rochas sedimentares recobertas por 
sedimentos arenosos e argilosos (Figuras 1.4 e 1.5).

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).



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

14

Grandes projetos de infraestrutura nacional já se 
utilizam do conhecimento da geodiversidade da região 
proposta para sua implantação. Como exemplo, o levan-
tamento ao longo do percurso planejado para as ferrovias 
Transnordestina, Este-Oeste e Norte-Sul, em que as infor-
mações sobre a geodiversidade local se fazem importantes 
para escolha não só dos métodos construtivos do empre-
endimento como também para aproveitamento econômico 
das regiões em seu entorno.

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

Para o relato sintetizado da geologia do estado de 
Pernambuco, foram consultados diversos autores. Entre-
tanto, no que tange às informações sobre aspectos con-
ceituais litoestratigráficos e metalogenéticos das unidades 
pré-cambrianas e das bacias sedimentares, baseou-se em 
Gomes (2001), de cujo trabalho alguns trechos foram 
compilados ou parcialmente modificados.

O estado de Pernambuco tem seu subsolo formado, 
dominantemente, por rochas pré-cambrianas pertencentes 
ao Cráton do São Francisco e à Província Borborema, que 

ocupam cerca de 90% de seu território, sendo recobertas, 
em menor proporção, por bacias sedimentares paleome-
sozoicas interiores e bacias litorâneas mesocenozoicas 
(Figuras 2.1 e 2.2).

CRÁTON DO SÃO FRANCISCO

Os terrenos geológicos mais antigos do estado de 
Pernambuco situam-se na pequena área exposta do Crá-
ton do São Francisco, em sua porção sudoeste, entre os 
municípios de Santa Maria da Boa Vista, Jutaí e Petrolina. 
Nessa área, predominam:

Figura 2.1 - Localização das rochas arqueanas e paleoproterozoicas no estado de Pernambuco. Fonte: GOMES (2001, p. 160).

Figura 2.2 - Localização das rochas mesoproterozoicas (Cariris Velhos) no estado de Pernambuco. Fonte: GOMES (2001, p. 161).
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 - rochas de composição originalmente granítica, que 
foram submetidas a intensas mudanças de tempe-
ratura e pressão;

 - estreitas faixas de rochas originadas a partir de 
sedimentos e material vulcânico;

 - granitoides localizados nas áreas denominadas Blo-
co de Sobradinho e Cinturão Salvador-Curaçá, nos 
quais ocorrem estruturas decorrentes de deforma-
ções. Embora tais estruturas apresentem as mesmas 
direções (predominantemente N-S a NE-SW), essas 
rochas passaram por diferentes processos de evo-
lução até a sua agregação, há 2,2-2,0 Ga, ao final 
do Evento Transamazônico.

O Bloco de Sobradinho é considerado embasamento, 
sendo constituído por rochas graníticas deformadas (idade 
arqueana), que se distinguem sob as denominações Com-
plexo Rio Salitre e Complexo Serrote da Batateira, que, por 
sua vez, são formados por ortognaisses de composição 
granítica a granodiorítica (Figura 2.3).

No final do Arqueano e início do Paleoproterozoico, 
desenvolveu-se uma faixa, formada por rochas metamorfi-

zadas sob temperatura e pressão relacionadas à fácies gra-
nulito, denominada Cinturão Salvador-Curaçá, juntamente 
com um conjunto de rochas de origem vulcanossedimentar 
retrabalhadas (Complexo Tanque Novo).

O principal registro (estrutura) de deformação do crá-
ton é o limite entre o Cinturão Salvador-Curaçá e o Bloco de 
Sobradinho, representado por uma zona de cisalhamento 
de direção NNE-SSW, em grande parte pouco marcante, 
devido à sua superposição em relação aos sedimentos de 
idade neoproterozoica. O Evento Transamazônico (2,0-1,8 
Ga) uniu o cinturão e o bloco ao longo dessa estrutura e 
consolidou definitivamente o Cráton do São Francisco. 
Nessa área, há duas outras estruturas importantes:

 - Zona de Cisalhamento de Sobradinho: estrutura de 
idade paleoproterozoica, de caráter transcorrente 
dextral, que facilitou a subida de vários granitoides 
surgidos no Evento Transamazônico.

 - Zona de Cisalhamento de Riacho Seco: apresen-
ta direção WNW-ESE e marca o limite norte do 
Cráton do São Francisco. De regime compressi-
vo, sofreu reativação no Ciclo Brasiliano. Uma 

tectônica rúptil posterior produziu fraturas 
preenchidas por veios de quartzo (drusas) 
mineralizados com turmalina ocorrentes na 
região de Cristália.

PROVÍNCIA BORBOREMA

O restante do Pré-Cambriano pernam-
bucano está inserido no mosaico orogênico 
que constitui a Província Borborema, a qual 
foi estruturada basicamente durante o Evento 
Cariris Velhos (1,1-0,95 Ga) e Ciclo Brasiliano 
(0,75-0,57 Ga) (Quadro 2.1).

A feição principal da Província Borbo-
rema é o Lineamento Pernambuco, uma 
megaestrutura brasiliana de direção E-W 
que atravessa todo o estado, separando-o 
em dois domínios:

 - Externo ou Meridional, ao sul, onde se 
distingue o fragmento metaplutônico 
arqueano Riacho Seco-Veneza.

Quadro 2.1 - Eventos geotectônicos na província Borborema.

Evento Idade Descrição

Ciclo Brasiliano
Neoproterozoico a Eopaleozoico
(640-540 Ma)

Evento que gerou corpos plutônicos na Província Borborema e afetou boa 
parte das litologias preexistentes.

Cariris Velhos
Mesoproterozoico 
(1100-950 Ma)*

Parte dos autores o considera apenas um evento de rifteamento, enquanto 
outros o consideram uma orogênese (gerador de corpos magmáticos).

Transamazônico
Paleoproterozoico
(2,1-1,8 Ga)

Principal evento de criação de crosta continental da Província Borborema, 
tendo gerado boa parte do embasamento.

(*) Atualmente, a tendência é posicionar o Evento Cariris Velhos como pertencente ao Toniano (Neoproterozoico I). 
Fonte: SANTOS et al., 2010.

Figura 2.3 – Diagrama QFAP da sistemática da IUGS para classificação de rochas 
ígneas com índice de cor (M) < 90. Fonte: Modificado de TEIXEIRA et al., 2000. 
Nota: Q = quartzo; F = feldspatoide; A = feldspato alcalino; P = plagioclásio.
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 - Transversal, ao norte, apresentando terrenos de 
idade paleoproterozoica que ocorrem como rema-
nescentes de um antigo embasamento (de idade 
transamazônica), concentrados ao longo de duas 
estruturas que têm como direção principal WSW-
-ENE, separados por uma faixa central de litologia 
mesoneoproterozoica. Ocorre, ainda, o Terreno 
Granjeiro-Ouricuri, de idade paleoproterozoica, pe-
netrado por diversas intrusões graníticas brasilianas. 
Nas partes sul e sudeste desse domínio registra-se 
um alinhamento de terrenos menores – os quais, 
provavelmente, foram dispersos no Brasiliano ao 
longo do Lineamento Pernambuco – com extensão 
mínima de 550 km. Tais terrenos são formados por 
rochas de composição originalmente granítica, as 
quais foram submetidas a intensas mudanças de 
temperatura e pressão (Figura 2.4), incluindo por-
ções menores de outras litologias (SANTOS, 1996; 
SANTOS; OLIVEIRA; PAIVA, 1997).

O fragmento Riacho Seco-Veneza é mineralizado em 
cobre, constituindo uma provável extensão da mineraliza-
ção do Distrito Cuprífero do Curaçá, do norte da Bahia. 
Em geral, ocorrem intrusões pós-transamazônicas (entre 
1,5-1,7 Ga), na forma de lentes, boudins e massas irregula-

res, raramente preservando sua forma original, em função 
de terem passado por outros eventos deformacionais. 
Essas intrusões, provavelmente, ocorreram em eventos 
pós-transamazônicos e pré-Cariris Velhos; algumas são, 
comumente, mineralizadas em Fe-Ti.

Há cerca de 1,1 milhão de anos, esse embasamento 
paleomesoproterozoico foi desagregado definitivamente. 
A configuração atual do restante da Província Borborema 
é resultado da colagem de faixas orogênicas e terrenos 
ocorrida, sucessivamente, durante o Evento Cariris Velhos 
e Ciclo Brasiliano. As coberturas sedimentares, o Linea-
mento Pernambuco e os granitoides brasilianos são feições 
que podem ser observadas por métodos geofísicos e/ou 
geoquímicos.

No Domínio Externo distinguem-se a Faixa Riacho 
do Pontal e o Terreno Pernambuco-Alagoas, enquanto 
no Domínio Transversal (Domínio da Zona Transversal) 
registram-se a Faixa Piancó-Alto Brígida e os terrenos Alto 
Pajeú, Alto Moxotó e Rio Capibaribe (Figura 2.5).

O Terreno Pernambuco-Alagoas é composto pelo 
Complexo Belém do São Francisco (Figuras 2.6 e 2.7), 
enquanto a Faixa Piancó-Alto Brígida é representada pelo 
Complexo Salgueiro-Riacho Gravatá (Figura 2.8).

No Terreno Alto Moxotó, é notável a presença de 
calcário cristalino (mármore) no Complexo Surubim (idade 
neoproterozoica) e menos comumente no Complexo Ser-
tânia (idade paleoproterozoica).

O Evento Cariris Velhos culminou com movimentos 
essencialmente convergentes, primeiramente por sub-
ducção da crosta oceânica (ou seja, a crosta oceânica 
mergulhou sob a crosta continental); posteriormente, 
por colisão frontal ou oblíqua de diferentes blocos conti-
nentais, havendo uma série de interações (deformações, 
metamorfismo, fusão parcial de rochas), com consequente 
espessamento da crosta continental, bem como encaixes 
de pedaços da crosta inferior na superfície. A referida 
colisão fechou definitivamente o oceano Cariris Velhos, 
o que deu origem a expressivo empilhamento crustal e 
à formação de grande variedade de granitos específicos 
desse tipo de ambiente.

As estruturas Cariris Velhos têm sido reconhecidas de 
forma remanescente nas zonas de mais baixo esforço da 
deformação brasiliana, principalmente no Domínio Trans-
versal (Domínio da Zona Transversal).

O Ciclo Brasiliano começou a se instalar há 740 
Ma-720 Ma, com a formação de algumas bacias vul-
canossedimentares. A diminuição da espessura crustal 
possibilitou a ascensão de magmas de composições espe-
cíficas (ultramáficos e máficos) associados a sedimentos 
de diversas origens.

Um episódio extensional mais expressivo teria ocor-
rido entre 640 Ma e 630 Ma, época de grandes intrusões 
máficas na base da crosta brasiliana. A colocação dessas 
intrusões desencadeou intensa fusão na crosta em exten-
são e a deposição de flysches turbidíticos, que constituem 
a principal componente litológica das bacias brasilianas. 

Figura 2.4 - Afloramento do complexo Floresta, exibindo 
ortognaisse diorítico cortado por gabro e veios de quartzo 
(Custódia, PE). Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2010.
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Figura 2.5 - Terrenos tectonoestratigráficos da província Borborema. Fonte: GOMES (2001, p. 159).

Figura 2.6 - Ortognaisse migmatítico do complexo Belém do São 
Francisco (Quipapá, PE). Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2010.

Figura 2.7 - Rocha granítica da suíte intrusiva Itaporanga (Pedra, PE). 
Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2010.

Tal extensão foi seguida por um evento de transcorrência 
regional, que se constituiu no mecanismo dominante na 
Orogênese Brasiliana.

As principais estruturas são extensas e contínuas zonas 
de cisalhamento transcorrentes, que formam uma rede de 
direção E-W e NE-SW, comandada pelos lineamentos Patos 
e Pernambuco (Figura 2.9). A característica principal de tal 
estruturação é o movimento, no sentido horário, da zona 
de cisalhamento de direção E-W, e anti-horário para as de 
direção NE-SW, o que deu origem à alternância de faixas 
com intensa atividade granítica nas áreas de transtração 

e de faixas com restrita manifestação magmática nas áre-
as de transpressão (SANTOS, 1996; SANTOS; OLIVEIRA; 
PAIVA, 1997).

Supõe-se que, nas áreas de maior transtração – en-
tre os terrenos Piancó-Alto Brígida e Alto Pajeú (Faixa 
Sienitoide) –, fraturas profundas tenham ativado o limite 
crosta-manto, aumentando o fluxo de calor e propiciando 
a ascensão de magmas específicos (ricos em potássio). As 
faixas de mais intensa transpressão geraram áreas de rochas 
trituradas (milonitos), como as ocorrentes nos lineamentos 
Patos e Pernambuco.
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Calcários metamórficos (mármores) e minerais de ferro 
são os principais recursos minerais dessas faixas brasilia-
nas. Os granitos brasilianos, associados a esses episódios 
transtracionais, originaram mineralizações de ouro (Au) no 
limite Piancó-Alto Brígida/Alto Pajeú, bem como restritas 
mineralizações filonianas e pegmatíticas de cristal de rocha 
(quartzo), berilo, barita, feldspato, coríndon e turmalina em 
várias regiões do estado.

O principal recurso mineral é o granito ornamental, 
sendo alguns tipos de granitos do Agreste Pernambucano 
considerados como as mais importantes rochas ornamen-
tais do Nordeste.

BACIAS FANEROZOICAS

A Orogênese Brasiliana-Pan-Africana uniu vastas áreas 
do Brasil e África, originando o supercontinente Gondwana, 

quando as cadeias de montanhas brasilianas passaram a 
ser erodidas e todo o território nordestino passou a se 
comportar como uma vasta sinéclise até o início do Meso-
zoico. Assim, ocorreu a deposição de sedimentos marinhos 
e continentais, hoje preservados nas bacias de Jatobá e 
Araripe e em pequenas bacias interiores. Nessas bacias 
formaram-se pequenas concentrações de linhito, ferro e 
fosfato uranífero, sendo ainda as formações Tacaratu e Inajá 
importantes reservatórios de água subterrânea.

No Triássico e no Jurássico iniciou-se um novo ciclo 
de deposição de sedimentos, que, a partir do Cretáceo, 
desencadeou a fragmentação do Gondwana e a abertura 
do oceano Atlântico, com a formação de bacias sedimen-
tares similares de cada lado do Atlântico. Essas bacias 
abrangem rochas e estruturas que refletem os diferentes 
estágios da quebra do Gondwana (estágios pré-rifte e 
rifte – respectivamente, pré-quebra e quebra), presentes 
nas bacias interiores e de margem passiva (sequências do 
golfo e do oceano), hoje preservadas na costa do Brasil 
e representadas no estado de Pernambuco pelas bacias 
de Pernambuco e da Paraíba. Desse modo, formaram-se 
importantes concentrações de gipsita, calcário e fosfato.

A partir do Paleógeno, o Nordeste comportou-se 
como terra emersa, ocorrendo apenas a formação de 
pequenas bacias interiores e litorâneas continentais, em 
resposta à erosão do relevo nordestino e à sua sucessiva 
pediplanização, que resultou na formação do Planalto da 
Borborema. 

Durante a deposição desses sedimentos e das rochas 
vulcânicas associadas, formaram-se importantes depósitos 
de caulim, argilas e areia, usados como materiais para 
construção civil e pozolana natural.

No contexto das bacias sedimentares interiores citam-
-se as bacias do Araripe, Cedro, São José do Belmonte, 
Mirandiba e Jatobá, além das relíquias sedimentares siluro-
-devonianas de Betânia, Fátima e Carnaubeira da Penha. 
Na faixa marginal atlântica, representada por sedimentos 
mesozoicos, encontram-se as bacias Pernambuco e  Paraíba 
(Figura 2.10).

A Bacia do Araripe (Figura 2.11) tem elevado interesse 
econômico e científico, tendo em vista seus importan-
tes depósitos de gipsita e notável e inusitado conteúdo 
fossilífero, que vem despertando a atenção de inúmeros 
pesquisadores desde o século XIX.

Por se tratar de bacia sedimentar de evolução policí-
clica, Ponte (1992) estabeleceu quatro tectonossequências 
para a unidade:

 - Sequência Beta: a base da coluna sedimentar 
compreende sedimentos terrígenos do Siluro-
-Devoniano, depositados discordantemente sobre 
o embasamento pré-cambriano. É representada 
por arenitos médios a grossos, por vezes finos, de 
origem fluvial, com retrabalhamento eólico. Todo 
esse conjunto recebe a denominação litoestratigrá-
fica de Formação Mauriti (PONTE, 1991; PONTE; 
APPI, 1990).

Figura 2.9 - Corpos rochosos sieníticos alinhados em zona de falhas 
transversais ao lineamento Pernambuco (proximidades de Serra 

Talhada, PE). Fotografia: Fernanda Soares de Miranda Torres, 2010.

Figura 2.8 - Rocha metassedimentar milonítica do complexo 
Salgueiro-Riacho Gravatá (Salgueiro, PE). 

Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2010.
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 - Sequência Pré-Rifte: constituída pelas formações 
Brejo Santo e Missão Velha. A primeira formação, 
de idade neojurássica, está constituída por siltitos, 
argilitos e folhelhos avermelhados de origem fluvio-
lacustre, sobrepostos por arenitos fluvioeólicos da 
Formação Missão Velha.

 - Sequência Rifte: representada por sedimentos 
fluviolacustres da Formação Abaiara, de idade 
neocomiana.

 - Sequência Pós-Rifte: representada pelas formações 
Barbalha (PONTE, 1992), Santana (NEUMANN; 
CABRERA, 1999), Araripina (ASSINE, 2007) e Exu.

A base da sequência pós-rifte é composta pela For-
mação Barbalha, de idade aptiana. A Formação Santana, 
que se sobrepõe à Formação Barbalha, é composta pelos 

membros Crato, Ipubi e Romualdo, de idade aptiano-
-albiana.

O Membro Crato inclui calcários fossilíferos finamen-
te laminados e margas com intercalações de folhelhos e 
arenitos (Figuras 2.12 a 2.14).

O Membro Ipubi é formado, essencialmente, por uma 
sequência evaporítica, constituindo bancos estratiformes 
de gipsita, lateralmente descontínuos, intercalados por 
folhelhos cinza-esverdeados (Figuras 2.15 e 2.16).

Sobreposta a esses evaporitos ocorre uma associação 
de folhelhos, arenitos calcíferos, calcários e margas fossi-
líferas cinza-esverdeadas, com horizonte de concreções 
carbonáticas de dimensões variadas, que contêm ictiólitos 
mundialmente conhecidos, compondo o Membro Romu-
aldo (Figura 2.17).

Figura 2.11 - Borda da bacia do Araripe, com o topo aplainado dos 
arenitos Exu (Bodocó, PE). Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2010.

Figura 2.10 - Bacias sedimentares no estado de Pernambuco. Fonte: GOMES (2001, p. 165)..

Figura 2.12 - Calcissiltitos laminados do membro Crato da 
Formação Santana, localizados na Reserva Biológica de Serra 

Negra (Ibimirim, PE). Fotografia: Dunaldson E.G.A. da Rocha, 2012.
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Figura 2.13 - Peixe fóssil em calcilutitos do membro Crato da 
Formação Santana (Santana do Cariri, CE). Disponível em: <http://
scienceblogs.com.br/colecionadores/category/bacia-do-araripe/>.

Figura 2.15 - Extração de gipsita do membro Ipubi, sobreposto por argilitos avermelhados do membro Romualdo; ao fundo, vista parcial 
dos arenitos da formação Exu, formando a chapada do Araripe (mina Puluca, Ipubi, PE). Fotografia: Roberto Batista dos Santos, 2012.

Figura 2.16 - Argilitos do membro Romualdo capeando a lente de gipsita do membro Ipubi (mina Votorantim, Ipubi, PE). 
Fotografia: Roberto Batista dos Santos, 2012.

Figura 2.14 - Libélula fóssil extraordinariamente preservada nos 
calcilutitos do membro Crato da Formação Santana (Santana 
do Cariri, CE). Disponível em: <http://scienceblogs.com.br/

colecionadores/category/bacia-do-araripe/>.
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Segue-se a Formação Araripina, de idade albiana, 
representada, primordialmente, por ritmitos constituídos 
por arenitos e lamitos originados em planícies de leques 
aluviais (ASSINE, 2007). Toda essa sequência se encontra 
capeada por arenitos fluviais da Formação Exu (Figura 2.18).

As bacias do Cedro e de São José do Belmonte apre-
sentam reduzidas dimensões superficiais. Devido à proximi-
dade, geralmente são correlacionadas à Bacia do Araripe.

Na Bacia do Cedro aflora a Formação Brejo Santo, do 
Jurássico Superior, litologicamente constituída por uma 
sequência de siltitos, folhelhos e argilitos de 
cores variadas.

De acordo com Ponte (1992), a Formação 
Mauriti, do Siluro-Devoniano, é a unidade basal 
da bacia, apresentando contatos discordantes 
com o embasamento cristalino ou marcados 
por falhamentos. Essa formação é constituída, 
predominantemente, por arenitos médios a 
grossos, subarcoseanos, contendo intercala-
ções de níveis conglomeráticos. Nessa bacia 
ocorre, ainda, a seção basal dos sedimentos 
lacustres da Formação Santana.

Na Bacia de São José do Belmonte, Silva 
Filho, Nesi e Mendes (1985) individualizaram 
as formações Missão Velha (siltitos e arenitos) 

e Cariri, posicionando-as estratigraficamente no Cretáceo. 
Na parte leste da bacia, repousando ora sobre folhelhos e 
siltitos da Formação Brejo Santo, ora em contato discordan-
te ou por falhas com arenitos da Formação Mauriti, ocorre 
um pacote de arenitos grossos, localmente ferruginosos, 
provavelmente pertencente à Formação Missão Velha.

A diminuta Bacia de Mirandiba apresenta-se, tal como 
as bacias de Fátima, Betânia e Carnaubeira da Penha, como 
relictos pétreos ou projeções sedimentares remanescentes 
correlacionáveis à Bacia do Jatobá. O esquema estratigráfico 
adotado foi sugerido por Barbosa (1964), que distinguiu 
as seguintes formações: Tacaratu, correspondente ao De-
voniano (ALMEIDA, 1967); Aliança, datada do Jurássico 
Superior; Marizal, do Cretáceo Inferior a Médio.

As bacias de Fátima, Betânia e Carnaubeira da Penha, 
segundo Morais, Rocha e Oliveira (1996), são preenchidas 
por sedimentos siliciclásticos da Formação Tacaratu (Figuras 
2.19 e 2.20), podendo atingir uma espessura de até 500 
m na Bacia de Fátima. Essa formação é caracterizada por 
arenitos finos a médios, com intercalações de arenitos con-
glomeráticos, sendo-lhe atribuída idade siluro-devoniana 
(VEIGA JR.; FERREIRA, 1990).

Figura 2.17 - Peixe fóssil do membro Romualdo da Formação 
Santana (Araripina, PE). 

Fotografia: Roberto Batista dos Santos, 2009.

Figura 2.18 - Estratificação cruzada em arenitos róseos, de 
granulação média a grossa, da Formação Exu (Araripina, PE). 

Fotografia: Roberto Batista dos Santos, 2012.

Figura 2.19 - Sedimentos da Formação Tacaratu, localizados na borda da bacia 
do Jatobá (Arcoverde, PE). Fotografia: Fernanda Soares de Miranda Torres, 2010.
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(ROCHA; LEITE, 1999). As relações de contato 
são marcadas por falhas extensionais ou 
discordâncias angulares e erosionais com o 
embasamento cristalino subjacente.

Segundo Veiga Jr. e Ferreira (1990), a 
presença de palinomorfos neossilurianos 
permitiu a correlação entre as formações 
Tacaratu (Figuras 2.22 e 2.23) e Serra Grande 
(Bacia do Parnaíba), inclusive, por essa última 
se encontrar encoberta concordantemente, em 
alguns locais, pela Formação Inajá (datada do 
Devoniano Médio).

A Formação Inajá está caracterizada por 
arenitos finos a grossos, róseos, esbranquiça-
dos e avermelhados, por vezes ferruginosos, 
intercalados com siltitos micáceos, fossilíferos, 
lajotados, apresentando estratificações cruza-
das acanaladas, estruturas do tipo wavy e linsen 
e marcas de onda.

Por suas características litológicas, as-
sociadas ao seu conteúdo fossilífero, essa 
formação é posicionada no Devoniano (BAR-
RETO, 1968). Suas estruturas sedimentares 
permitem associá-la a um ambiente deposi-
cional marinho de plataforma rasa dominante, 
apresentando, de forma subordinada, um 
evento regressivo caracterizado pela tentativa 
de implantação de um sistema fluvial entrela-
çado, com espessura que varia de 150 m a 180 
m (ROCHA; LEITE, 1999). É correlacionada à 
Formação Pimenteiras, da Bacia do Parnaíba, 
enquanto a sua porção superior é correlacio-
nada à Formação Cabeças dessa mesma bacia.

A Formação Aliança, de idade neoju-
rássica, que, juntamente com a Formação 

Figura 2.20 - Feição gerada por intemperismo nos arenitos fraturados da 
formação Tacaratu (vale do Catimbau, Buíque, PE). Fotografia: Rogério Ferreira 

Valença, 2009.

A Bacia do Jatobá está situada, em qua-
se sua totalidade, na porção centro-sul do 
estado de Pernambuco, ocupando uma área 
de aproximadamente 5.600 km2, de direção 
NE-SW, instalada integralmente no Terreno 
Pernambuco-Alagoas da Província Borborema. 
Corresponde à extremidade setentrional do 
ramo abortado do Sistema Rifte Recôncavo-
-Tucano-Jatobá, cuja origem está relacionada à 
extensão crustal que fragmentou o supercon-
tinente Gondwana, dando origem ao oceano 
Atlântico no Eoaptiano (COSTA et al., 2007).

Sua sequência basal siliciclástica psamítico-
psefítica, com intercalações pelíticas subor-
dinadas, é a Formação Tacaratu, com forte 
diagênese, localmente silicificada e fraturada, 
principalmente nas faixas próximas ao embasa-
mento e em zonas de falha (Figura 2.21).

Na região de Ibimirim e Inajá, a Forma-
ção Tacaratu apresenta espessura de 350 m 

Figura 2.21 - Arenito basal Tacaratu, intensamente fraturado e parcialmente 
silicificado, balizando linhas de falhas (Arcoverde, PE). Fotografia: Rogério Ferreira 

Valença, 2009.
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Sergi, constitui o Grupo Brotas (VIANA et al., 1971), é a 
unidade basal da sequência pré-rifte da Bacia do Jatobá. 
Sua espessura situa-se em torno de 150 m e apresenta 
composição dominantemente pelítica, incluindo folhelhos 
e siltitos amarronzados e esverdeados, com intercalações 
de arenitos finos, localmente grossos. Apresenta níveis 
de calcarenitos e calcissiltitos esbranquiçados a marrom-
-claro, fossilíferos, e, mais raramente, delgadas lentes de 
evaporitos. Seu contato inferior é do tipo discordante 
erosional, enquanto o superior, com a Formação Sergi, 
é gradacional.

Também de idade neojurássica, a Formação Sergi é 
correlacionada à Formação Missão Velha, da Bacia do Ara-
ripe (PONTE; APPI, 1990). Caracteriza-se, litologicamente, 
por arenitos de cor creme a avermelhada, de granulação 

variando de grossa a fina, às vezes conglomerática, apre-
sentando intercalações localizadas de siltitos esverdeados 
com bolsões de argila. Outra característica marcante dessa 
unidade é a grande quantidade de fragmentos de madeira 
silicificada e “bolachas” (nódulos discoides) de silexitos. 
Essa formação tem sua origem associada a um sistema 
fluvial entrelaçado (braided) em ambiente caracterizado 
por profundas modificações climáticas, onde se desenvol-
veram extensas florestas, soterradas por arenitos fluviais, 
com posterior retrabalhamento eólico, sob condições 
de clima árido a desértico. O contato com as formações 
paleozoicas se dá por meio de falhas extensionais ou dis-
cordâncias erosivas.

Base da sequência rifte, a Formação Candeias, definida 
por Viana et al. (1971), pertence ao Grupo Santo Amaro, 
e está representada por uma sequência dominantemente 
pelítico-psamítica, constituída por folhelhos e siltitos argilo-
sos de coloração marrom a cinza-esverdeado, intercalados 
por arenitos grossos a finos, contendo níveis de calcarenitos 
e calcissiltitos silicificados, fossilíferos. Na Bacia do Jatobá, 
essa formação possui contribuição psamítica bem maior 
do que nas bacias do Recôncavo e Tucano, com espessuras 
em torno de 700 m. O seu contato inferior é do tipo dis-
cordante erosivo e, o superior, com sedimentos do Grupo 
Ilhas, gradacional.

O Grupo Ilhas, de idade eocretácica (VIANA et al., 
1971), é formado, litologicamente, pela alternância de ca-
madas de arenitos médios a finos com camadas de argilitos 
e siltitos. Os arenitos constituem lentes amalgamadas, com 
estratificações cruzadas planares tangenciais, cruzadas 
acanaladas de pequeno porte e estruturas convolutas. Os 
argilitos e siltitos apresentam delgadas intercalações de 
arenito fino, onde são comuns marcas onduladas e estra-
tificações plano-paralelas.

Menezes Filho, Santos e Souza (1988) associam os 
sedimentos do Grupo Ilhas a um ambiente de sedimentação 
de planície e frente deltaica, com aporte de material oriun-
do de sistema fluvial, que constituem as frentes deltaicas 
do “lago” Candeias no estágio rifte da evolução do Sistema 
Recôncavo-Tucano-Jatobá.

O contato dessa unidade estratigráfica com a Forma-
ção Candeias é do tipo gradacional; já com a Formação 
São Sebastião, sobrejacente, é marcado por discordância 
angular regional.

Também definida por Viana et al. (1971), a Formação 
São Sebastião, do Eocretáceo, é constituída por arenitos 
médios a finos, com raros níveis de arenitos grossos, que 
gradam para arenitos finos a muito finos (bimodais) em 
direção ao topo. Os arenitos basais possuem coloração 
predominantemente avermelhada; muitas vezes, formam 
estratos bandados, de aspecto rítmico, devido à pigmenta-
ção ferruginosa em alguns sets. As estruturas sedimentares 
mais representativas dessa unidade são as estratificações 
cruzadas acanaladas de grande porte, com superfícies de 
deflação subordinadas, apresentando paleocorrentes que 
indicam as mais variadas direções de fluxo. O conjunto 

Figura 2.22 - Arenitos finos avermelhados, com intercalações 
síltico-argilosas e estratificação plano-paralela da Formação 

Tacaratu (região de Catimbau, Buíque, PE). Disponível em: <http://
www.fotolog.com/eternus/45780040/>.

Figura 2.23 - Inscrições rupestres sobre arenitos da Formação 
Tacaratu (vale do Catimbau, Buíque, PE). Disponível em: <http://

pernambucomaravilhas.wordpress.com/2012/02/04/parque-
nacional-do-catimbau/>.
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de características litológicas e estruturais desses arenitos 
indica ambiente de sedimentação inicialmente fluvial, com 
posterior retrabalhamento por vento. A porção basal carac-
teriza um sistema fluvial de alta energia e, a superior, um 
ambiente desértico, tipicamente eólico. O contato inferior 
com os sedimentos do Grupo Ilhas é transicional, enquanto 
o superior, com a Formação Marizal, é do tipo discordante 
erosivo/angular (BRUNI et al., 1976).

A Formação Marizal, de idade mesocretácica (BRUNI 
et al., 1976), constitui a unidade basal da sequência pós-
-rifte da Bacia do Jatobá. Litologicamente, é constituída 
essencialmente por arenitos esbranquiçados, de granulação 
variando de média a grossa, por vezes, fina, associados 
de forma subordinada a siltitos e argilitos. São frequentes 
estratificações cruzadas acanaladas de pequeno a médio 
porte e estruturas de sobrecarga e fluidização. Suas caracte-
rísticas litológicas e estruturas primárias sugerem ambiente 
deposicional fluviodeltaico (NEUMANN et al., 2011).

Os sedimentos essencialmente carbonáticos, com 
intercalações siliciclásticas, dos membros Crato e Romual-
do, pertencentes à Formação Santana, afloram nas serras 
Negra e do Periquito, que representam um platô residual 
de grande expressão topográfica no relevo geral da Bacia 
do Jatobá, com cotas que variam de 900 m a 1.070 m 
(ROCHA, 2011).

Capeando toda essa sequência ocorre a Formação Exu, 
de natureza essencialmente psamítica, com característica 
de sistemas fluviais entrelaçados, bastante silicificada, 
responsável pela morfologia aplainada das serras Negra 
e do Periquito, como também pela grande quantidade de 
depósitos de tálus que capeiam as formações sotopostas. 
Do Cretáceo Superior, a Formação Exu é correlacionada à 
Formação Urucuia, em Goiás (BRAUN, 1966).

A Bacia da Paraíba, que ocupa toda a faixa litorânea 
da porção norte do estado de Pernambuco, estende-se 
desde a cidade do Recife, limitada pelo Lineamento Per-
nambuco, até o vale do rio Camaratuba, ao norte de João 
Pessoa (PB), estando separada da Bacia Potiguar pela Falha 
de Pirpirituba. Trata-se de uma feição geológica gerada 
durante os mesmos processos tectônicos que originaram 
a Bacia de Pernambuco, no Eocretáceo, sendo a última 
porção do continente unida à África (FRANÇOLIN; SZAT-
MARI, 1987).

Mabesoone e Alheiros (1991) registram que a Bacia 
da Paraíba possui como característica estrutural um 
padrão homoclinal, apresentando-se dividida em três 
sub-bacias – Olinda, Alhandra e Miriri –, separadas, res-
pectivamente, pelas falhas de Goiana e Itabaiana-Pilar. 
Assenta-se sobre rochas pré-cambrianas do Domínio 
Transversal relativas aos terrenos tectonoestratigráficos 
Alto Moxotó e Alto Pajeú. A largura média da faixa se-
dimentar é de aproximadamente 25 km e sua espessura 
máxima pode atingir 400 m, com os sedimentos dispos-
tos em camadas sub-horizontais incluídos como Grupo 
Paraíba, que, por sua vez, é dividido em três formações: 
Beberibe, Gramame e Maria Farinha.

A Formação Beberibe foi primeiramente denominada 
por Kegel (1957) para designar um afloramento fossilífe-
ro das camadas microclásticas que ocorrem no vale do 
rio Beberibe. Trata-se, segundo Mabesoone e Alheiros 
(1991), de uma sequência essencialmente arenosa, com 
espessura média de 200 m, em geral sem fósseis, cons-
tituída de arenitos friáveis, cinzentos a creme, malsele-
cionados, com componente argiloso. No topo, ocorrem 
arenitos calcíferos que representam uma fácies litorâneo-
-marinha. Beurlen (1967a) indica-a como pertencente 
ao Santoniano-Campaniano, podendo se estender até o 
Maastrichtiano.

A Formação Gramame é constituída por calcários 
margosos que afloram no vale do rio Gramame, na Paraíba. 
Segundo Mabesoone e Alheiros (1991), essa formação se 
apresenta dividida em três fácies, compostas por calca-
renitos e calcários arenosos, muito fossilíferos, na base, 
interdigitando-se com fosforitos, e, no topo, por calcários 
biomicríticos argilosos, com fácies supramesolitoral, uma 
fosfática e uma marinha plena, tendo o conjunto 55 m 
de espessura. Segundo Beurlen (1967b), a fauna é ca-
racterizada pela presença de gastrópodes, cefalópodes, 
crustáceos, equinodermas, dentes e escamas de peixe, 
típicos de ambiente marinho relativamente calmo, de águas 
quentes e não muito profundas, de idade definida como 
do Maastrichtiano. Mostra caráter transgressivo sobre os 
arenitos Beberibe e, no topo, passa concordantemente 
para os calcários da Formação Maria Farinha, sendo essa 
passagem (K/T) marcada por uma anomalia de irídio.

A Formação Maria Farinha apresenta calcários com 
espessuras que podem atingir 35 m. O seu conteúdo 
fossilífero a indica como pertencente ao Paleógeno, do 
Paleoceno ao Eoceno. É constituída por calcários detrí-
ticos cinzentos a creme, com intercalações de níveis de 
argila. Microscopicamente, esses calcários biomicríticos 
se apresentam com foraminíferos. Sua fauna também é 
abundante, sendo possível identificar gastrópodes, bivalves, 
equinodermas e nautiloides.

A Bacia de Pernambuco, localizada no litoral sul de 
Pernambuco, corresponde a uma feição geológica gerada 
durante os processos tectônicos que culminaram com a 
fragmentação dos continentes sul-americano e africano 
no Eocretáceo. Estende-se por cerca de 100 km desde a 
cidade de São José da Coroa Grande, a sul, até a cidade do 
Recife, a norte. Possui como limites geológicos o Alto de 
Maragogi, com a Bacia Sergipe-Alagoas, e o Lineamento 
Pernambuco, com a Bacia da Paraíba. Assenta-se sobre 
rochas pré-cambrianas do Terreno Pernambuco-Alagoas 
e contém dois grandes conjuntos definidos por rochas se-
dimentares e sedimentos inconsolidados, com idades que 
variam do Aptiano ao Neógeno, e rochas vulcânicas, cujos 
eventos extrusivos se estenderam do Albiano ao Turoniano.

Amaral e Menor (1979) agruparam o pacote se-
dimentar dessa bacia em unidades litoestratigráficas, 
denominando-o Grupo Pernambuco, composto pelas 
formações Cabo, Estiva e Ipojuca. Posteriormente, Lima 
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Filho (1994) formalizou uma nova unidade litoestratigráfica, 
designando-a Formação Algodoais.

A Formação Cabo, de idade aptiana inferior, cor-
responde à porção basal do Grupo Pernambuco e foi 
definida por Cobra (1960) como um pacote clástico 
constituído por rochas brechoides, conglomeráticas e 
arcoseanas relacionadas à reativação de antigas falhas 
longitudinais à costa.

Rocha (1990) identificou, nessa unidade, dois litótipos 
principais, associados a leques terrígenos e deltaicos de 
idade neocomiana. O primeiro corresponde a um conglo-
merado desorganizado, interdigitado com arenitos conglo-
meráticos, do tipo grão-suportados, de matriz arcoseana 
grossa. O segundo equivale a arcóseos conglomeráticos 
pouco consolidados.

Lima Filho (1994) identificou, nessa formação, as 
fácies proximal, mediana e distal. A primeira, formada por 
conglomerados polimíticos e polimodais, com granulação 
variada, depositados em ambientes de leques aluviais por 
fluxo muito denso. A fácies mediana é caracterizada como 
leque aluvial composto por arenitos conglomeráticos ar-
coseanos com estratificação cruzada. A fácies distal está 
relacionada a sedimentos lacustres, sendo composta por 
arcóseos com granodecrescência ascendente passando a 
siltitos e argilitos placosos a laminados, tal como haviam 
assinalado Alheiros, Pedrosa e Nóbrega (1990).

A Formação Ipojuca se caracteriza por uma suíte de ro-
chas cretácicas vulcânicas, formada por traquitos, andesitos 
e riolitos, que podem ocorrer sob a forma de diques, plugs, 
sills e lacólitos. Também são encontrados tufos, brechas e 
derrames de basaltos (SIAL; LONG; BORBA, 1987).

Os riolitos são menos frequentes que os traquitos, 
ocorrendo sob a forma de diques e plugs (ROCHA, 1990). 
Geralmente, apresentam coloração clara e textura porfirí-
tica, com os fenocristais de quartzo, sanidina e biotita po-
dendo atingir até 2 mm. Também são encontrados cristais 
de plagioclásio, piroxênio, anfibólio, apatita, zircão, opacos 
e minerais de argila. Suas características gerais são granu-
lação fina e textura afanítica bastante compacta. Segundo 
Sial, Long e Borba (1987), são identificados dois corpos 
subvulcânicos – Granito do Cabo e Granito de Algodoais 
–, de composição químico-mineralógica semelhante à dos 
riolitos, sugerindo cogeneticidade entre eles, e composição 
peralcalina a peraluminosa, com altos teores de Na2O + K2O 
e baixas concentrações de CaO e MgO, sugerindo terem 
sido formados por fusão de crosta continental.

A Formação Estiva foi reconhecida, primeiramente, 
por Moraes (1928), que lhe atribuiu idade paleógena. 
Já Alheiros (1987) sugeriu idade cenomaniana superior/
turoniana inferior e a posicionou sobre a Formação Cabo.

Essa unidade é constituída por calcários, siltitos, 
arenitos calcíferos e folhelhos de cores verde e preta. Os 
calcários apresentam coloração acinzentada, com fração 
micrítica dolomitizada, onde ressaltam argilominerais. 
Segundo Lima Filho (1994), identificam-se três níveis dis-
tintos nos calcários e a presença de fósseis do tipo Lopha 

ramicola, Ostrea sp e Venericárdia, com idades que variam 
do Cenomaniano ao Turoniano.

A Formação Algodoais foi reconhecida pela primeira 
vez por Rocha (1990), que lhe atribuiu o nome de Mem-
bro Algodoais, para agrupar os conglomerados, de idade 
coniaciana, contendo fragmentos de rochas vulcânicas 
pertencentes à Formação Ipojuca. Lima Filho (1994) 
formalizou essa unidade como Formação Algodoais, 
identificando três fácies características de leque aluvial: 
proximal, mediana e distal. A primeira é representada 
por conglomerados polimodais oligomíticos com seixos 
de rochas vulcânicas. A fácies mediana é caracterizada 
por arcóseo de granulação grossa a média, apresentando 
estratificação cruzada, com seixos de quartzo e de tufo 
vulcânico e matriz argilosa. A terceira fácies ocorre de 
maneira descontínua, com um arcóseo de granulação 
grossa a média. Essa sequência, por estar sobreposta à 
Formação Ipojuca, de idade entre 90 e 114 Ma, estaria 
no intervalo Coniaciano a Santoniano.

A divisão mais adotada atualmente para as bacias 
costeiras foi proposta por Lima Filho (1998) e adotada 
por Barbosa (2007), entre outros, que inclui na Bacia 
Paraíba, a norte do Lineamento Pernambuco, uma seção 
basal, a Formação Beberibe, gradando lateralmente na 
parte subaquática plataformal para Formação Itamaracá 
(Figura 2.24), e sobrepondo-se às formações Gramame e 
Maria Farinha, capeadas pelos sedimentos Barreiras (Figu-
ra 2.25). Ao sul do Lineamento Pernambuco, classificou 
como Bacia Pernambuco, integrada pelas unidades Cabo, 
Estivas e Algodoais, tendo sobrepostos os sedimentos 
Barreiras.

O Grupo Barreiras, formalizado inicialmente por Kegel 
(1957), aflora na porção leste do estado, principalmente 
sobre as bacias de Pernambuco e da Paraíba.

Alheiros et al. (1988) assinalam que essa unidade é 
caracterizada pela presença de fácies típica de sistema 
fluvial entrelaçado e de fácies transicional para leques alu-
viais. A primeira é composta por depósitos de granulação 

Figura 2.24 - Arenitos finos a médios, esverdeados, intercalados 
com siltitos argilosos acinzentados da formação Itamaracá (rodovia 

BR-101, bairro Passarinho, Recife, PE). Fotografia: Cleide Moura, 2010.
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variada, apresentando cascalhos e areias grossas a finas, 
de composição feldspática e coloração creme-amarelada, 
com intercalações de microclastos de argila/silte. São 
observadas estratificações cruzadas multiacanaladas de 
grande e pequeno porte e de médio e baixo ângulo, com 
sets granodecrescentes iniciados por cascalhos quartzofel-
dspáticos e seixos de argila. A fácies de leque é constituída 
por diamictito de coloração creme a avermelhada, com 
seixos e grânulos subangulosos de quartzo e blocos de 
argila retrabalhada, em corpos tabulares a lenticulares de 
até 1 m de espessura, intercalados com camadas síltico-
-argilosas menos espessas. 

A ausência de fósseis no Grupo Barreiras leva a in-
certezas quanto à sua idade. Alguns autores a consideram 
como do Paleógeno ao Pleistoceno (SALIM et 
al., 1975); outros a posicionam no Oligoceno 
ao Pleistoceno (MABESOONE; SILVA; BEUR-
LEN, 1972) ou mesmo no Plioceno Inferior a 
Superior (SUGUIO; BIDEGAN; MORNER, 1986).

Na região oeste do estado encontram-se 
depósitos elúvio-coluviais, paleógenos/neóge-
nos, que constituem extensas coberturas de 
sedimentos inconsolidados a pouco consoli-
dados, de constituição basal conglomerática, 
passando de arenossiltosos a arenoargilosos, 
localmente laterizados e/ou com fácies car-
bonáticas.

Na Bacia de Fátima encontra-se uma 
cascalheira relativamente espessa, disposta 
em uma área com cerca de 50 km², onde se 
destacam seixos de quartzo, de arenitos e do 
embasamento cristalino, com pouca matriz 
arenoargilosa oxidada, interpretada como 
terraço paleógeno/neógeno. Tal tipo de cas-
calheira é aflorante, principalmente, na Bacia 
do Jatobá, e, em menor quantidade, nas bacias 
de Mirandiba e Betânia.

Os Depósitos Quaternários são cons-
tituídos por sedimentos terrígenos (areias, 
argilas e conglomerados), correspondendo 
a sequências aluvionares ou elúvio-coluvio-
nares.

Nas bacias costeiras, Rocha (1990) 
identificou coberturas eluviais em cotas que 
variavam de 150 m a 200 m, formadas por 
sedimentos arenosos de granulação média 
a grossa, malselecionados e, por vezes, la-
terizados.

Sedimentos aluvionares arenosos e are-
noargilosos ocupam o baixo curso dos princi-
pais rios que drenam as bacias sedimentares, 
apresentando granulação fina a grossa, com 
intercalações de silte e argila.

Os cordões litorâneos subatuais, consti-
tuídos por depósitos detríticos inconsolidados 
de granulação variada, formando ilhas nas 

planícies fluviolacustres, ocorrem em uma faixa de até 
4 km para oeste, a partir da linha de costa atual. Nessas 
planícies, dominam areias finas, siltes, argilas, massas de 
diatomáceas, sedimentos turfáceos e depósitos de man-
guezais. Já os cordões litorâneos atuais são constituídos 
por areias finas e médias bem classificadas e com restos 
de conchas calcárias.

Na linha costeira, além de alguns recifes de origens 
algálica (Figura 2.26) e recifal, ocorrem, predominante-
mente, os de arenito (Figura 2.27), que se apresentam 
descontínuos, retilíneos, resultantes da consolidação de 
antigas linhas de praia, constituindo formas litorâneas 
marcantes e emprestando sua denominação à capital 
pernambucana.

Figura 2.25 - Sedimentos arenoargilosos do grupo Barreiras, apresentando 
falha de pequeno rejeito vertical em corte na margem da rodovia BR-101 

(Igarassu, PE). Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2010.

Figura 2.26 - Recifes algálicos localizados na praia de Porto de Galinhas (Ipojuca, 
PE). Disponível em: <http://belezasnaturais.com.br/wp-content/uploads/2013/08/

fotos-porto-de-galinhas-fotos-7.jpeg.
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INTRODUÇÃO

O Estado de Pernambuco possui cerca de 90% de 
seu território constituídos por rochas pré-cambrianas do 
embasamento cristalino. O restante está ocupado com 
rochas sedimentares de idade fanerozoica, representadas 
por sedimentos das bacias da Paraíba e de Pernambuco, de 
idade cretácica (LIMA FILHO, 1998), e das bacias interiores 
do Araripe, Cedro, São José do Belmonte, Mirandiba e Ja-
tobá, além das manchas sedimentares de Betânia, Fátima 
e Carnaubeira da Penha.

O território estadual exibe uma certa variedade de 
jazimentos minerais, notadamente de não metálicos. Sua 
produção mineral está representada, basicamente, por gesso, 
calcário, materiais para construção (areias, argilas, britas, ra-
chão e paralelos), além de rochas ornamentais e água mineral. 
Dispõe de garimpos de ouro na região dos municípios de 
Parnamirim, Serrita e Itapetim. Registram-se, ainda, pequena 
produção de ferro-titânio na região de Floresta e uma lavra 
paralisada de ferro itabirítico em São José do Belmonte.

Na atualidade, o potencial mineral do estado atende 
a boa parte da demanda de seu parque industrial. Contu-
do, o incremento das pesquisas geológicas possibilitou a 
descoberta de novos minerais, bem como a ampliação das 
reservas existentes. Recentemente, foram cadastradas cerca 
de 1.200 ocorrências de minerais diversos, os quais foram 
agrupados em cinco classes: minerais metálicos, minerais 
industriais, materiais de uso para construção civil, insumos 
para agricultura e água mineral (Figuras 3.1 a 3.3).

A produção mineral responde por 2% do Produto 
Interno Bruto (PIB) estadual. Entretanto, quando se compa-
tibiliza o valor agregado do bem mineral, após este sofrer 
processo de industrialização, a participação do setor atinge 

a faixa de 22%. O crescimento médio da indústria extrativa 
mineral, no período de 2000 a 2010, foi da ordem de 6,5%.

Salienta-se que essa taxa de crescimento tende a 
aumentar tanto por conta do atual cenário econômico 
do país como pelas ações governamentais no campo da 
infraestrutura, focadas em grandes projetos estrutura-
dores, como a duplicação das rodovias BR-101 e BR-104 
e a construção da Ferrovia Transnordestina, que ligará o 
município de Eliseu Resende, no Piauí, ao Porto de Suape, 
em Pernambuco, e o Porto do Pecém, no Ceará, incluindo 
o ramal Salgueiro-Petrolina. A referida ferrovia propiciará, 
também, a articulação com a Hidrovia do São Francisco, 
principalmente com os portos de Recife e Suape, contribuin-
do para a dinamização da atividade econômica nas áreas 
próximas à malha, facilitando o escoamento da produção, 
em decorrência da melhoria na logística do transporte de 
cargas. Ressaltam-se, ainda, o Projeto de Transposição do 
São Francisco, que objetiva assegurar a oferta de água aos 
estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do 
Norte, e as obras de infraestrutura a serem executadas na 
Região Metropolitana do Grande Recife, visando a sediar 
o campeonato mundial de futebol de 2014.

Tais empreendimentos vêm contribuindo para o au-
mento do consumo de insumos minerais, notadamente 
aqueles que compõem o segmento dos minerais de uso 
na construção civil.

CLASSES MINERAIS

Minerais Metálicos

As ocorrências de minerais metálicos constituem, em 
geral, depósitos de pequenas dimensões de ouro, ferro, 

Figura 3.1 - Localização das províncias minerais e das ocorrências de gemas e água mineral no estado de Pernambuco. 
Fonte: Adaptado de GOMES, 2001.
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ferro-titânio, cobre, cromo, chumbo, zinco e níquel. Com 
base no atual nível do conhecimento geológico da região, 
destacam-se os jazimentos de ouro, ferro e ferro-titânio, os 
quais têm apresentado alguma produção histórica a partir 
da segunda metade do século XX, mais precisamente desde 
os anos de 1970.

Ouro

As ocorrências de ouro, descrita pos Lins e Cheid 
(1981), encontram-se na Zona Transversal definida por Ebert 
(1964) e constituem mineralizações de carater filoniano. A 

denominada Zona Transversal, compreende uma entidade 
tectônica situada entre os lineamentos Patos e Pernambuco, 
com o ouro ocorrendo sob a forma de jazimentos filonianos 
associados a veios de quartzo intrudidos em metassedimen-
tos dos grupos Cachoeirinha e Salgueiro-Riacho Gravatá. 
Os jazimentos alinham-se ao longo de uma faixa de direção 
nordeste, a qual se estende de Parnamirim a Itapetim, no 
estado de Pernambuco, adentrando terras do estado da 
Paraíba até o município de Princesa Isabel.

Em geral, trata-se de pequenos depósitos possivel-
mente relacionados às intrusões de granitoides brasilianos 
que afetaram os metassedimentos das unidades retrorre-

Figura 3.2 - Localização das províncias minerais e das ocorrências de metais nobres, ferrosos e não ferrosos no estado de Pernambuco. 
Fonte: Adaptado de GOMES, 2001.

Figura 3.3 - Localização das províncias minerais e das ocorrências de rochas e minerais industriais no estado de Pernambuco. 
Fonte: Adaptado de GOMES, 2001.
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ferenciadas, tendo fornecido o gradiente tectonotermal 
necessário à remobilização das mineralizações e à sua 
concentração em veios de quartzo auríferos, os quais in-
trudiram os ortognaisses mesoproterozoicos da região de 
Itapetim e os metassedimentos do Grupo Salgueiro-Riacho 
Gravatá. Algumas dessas ocorrências correspondem, na 
realidade, a pequenas jazidas, que, se bem pesquisadas e 
trabalhadas pelo setor empresarial, trarão lucros e dividen-
dos econômicos e sociais para a região.

Em nosso estado, tais ocorrências distribuem-se em 
dois distritos pernambucanos: Itapetim-Brejinho, dispos-
to na porção norte do Sertão do Pajeú, e Serrita-Cedro, 
localizado no extremo oeste do estado, no denominado 
Sertão do Araripe.

Em Itapetim-Brejinho, desde a década de 1940 tem-se 
notícia da lavra de garimpos de ouro. Tais mineralizações 
estão relacionadas ao hidrotermalismo com filões auríferos 
dispostos em zonas de cisalhamento ao longo de ortognais-
ses mesoproterozoicos de composição variando de granítica 
a tonalítica, com termos granodioríticos e trondhjemíticos. 
Apresentam evidências de estilo tipicamente epigenético.

No setor Serrita-Cedro, o qual engloba também as 
ocorrências situadas em Parnamirim, os depósitos ocorrem 
relacionados a veios de quartzo auríferos associados a zonas 
de cisalhamento transcorrentes, dispostos em gnaisses 
xistosos e xistos grafitosos do Grupo Salgueiro-Riacho 
Gravatá.

Nos dois setores, as evidências de hidrotermalismo 
são confirmadas pela presença de clorita-sericita, acompa-
nhada, às vezes, por muscovitização, havendo, em certos 
casos, greissenificação, turmalinização e carbonatação. 
Em geral, os veios auríferos mostram-se boudinados, com 
largura variando de alguns poucos centímetros até 0,80 m, 
contendo ouro associado a sulfetos e teluretos.

Durante os anos de 1980 e 1990, a Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM/SGB) efetuou estudos geológicos e de geologia 
econômica nas regiões que englobam os distritos supra-
mencionados. No distrito de Itapetim-Brejinho, tais estudos 
constaram de mapeamento geológico da Folha Patos, na 
escala 1:100.000 (SCHEID; FERREIRA, 1991); pesquisa mi-
neral, com o Projeto Ouro de Pernambuco e Paraíba (LINS; 
SHEID, 1981); trabalhos de sondagem, incluindo abertura 
de galerias e início de operação de uma lavra experimental, 
com o Projeto Itapetim (CPRM, 1999). 

Segundos dados do DNPM, a explotação por meio da 
atividade garimpeira nesse setor ocorre de modo intermi-
tente, tendo sido lavradas algumas centenas de quilos de 
ouro. Esses garimpos localizam-se em Sertãozinho, onde 
foi efetuada uma avaliação de reservas de mineral minério 
de 42.760,10 kg de ouro contido, com teor médio de 5,43 
g/t, além de reservas indicadas de 219.230,02 kg de ouro 
contido, com teor médio de 5,65 g/t.

No distrito Serrita-Cedro, as mineralizações e garimpos 
de ouro também ocorrem em veios de quartzo encaixados 
em metavulcânicas e xistos do Grupo Salgueiro-Riacho 

Gravatá, próximo à Zona de Cisalhamento de Bezerros e 
do corpo granítico de Serrita. O setor em apreço foi palco 
de trabalhos por parte da CPRM/SGB e da Billiton Metais, 
consubstanciados nos projetos Cachoeirinha/Salgueiro 
(BILLITON METAIS, 1984) e Serrita (CPRM, 1986). Os re-
sultados desses trabalhos permitiram a cubagem de 5.000 
kg de ouro contido.

No relatório da Billiton Metais S.A. (1984) enviado 
ao DNPM, constavam dados de prospecção geoquímica, 
estudo de abertura de trincheiras e furos de sondagem, que 
registraram, nessas zonas mineralizadas, a associação de 
ouro com galena, esfalerita, pirita e hematita. 

Em 1996, trabalho de prospecção geoquímica exe-
cutado pelo 4o Distrito do DNPM nessa região indicou 
a presença de ouro, arsênio e prata. De acordo com os 
dados disponibilizados por esse departamento, o setor 
apresenta minério de ouro com teor médio de 4,9 g/t, 
com as seguintes reservas: medidas: 33.299 t; indicadas: 
16.300 t; inferidas: 20.544 t.

Ferro

As mineralizações de ferro são conhecidas desde a 
década de 1940 e ocorrem na região do município de São 
José do Belmonte. O minério dispõe-se associado a meta-
conglomerados intraformacionais, filitos e metarenitos da 
Formação Santana dos Garrotes (Grupo Cachoeirinha). Os 
depósitos de São José do Belmonte foram estudados por 
Santos (1967). Ocorrem em forma lenticular e estratiforme, 
concordantes com as encaixantes, constituindo os serrotes 
que se destacam na topografia local. Outras ocorrências 
semelhantes, porém de menor importância, afloram em 
Bodocó, Granito, Serrita e Ipueiras. Tais jazimentos têm 
como paragênese mineral hematita, magnetita, quartzo 
e, por vezes, martita e limonita. 

Segundos dados do DNPM (2006), as reservas de ferro 
de São José do Belmonte encerram os seguintes valores: 
reserva medida: 3.860.367 t, com teor médio de 60,62% 
de Fe2O3; reservas indicadas: 5.082.437 t; reservas inferidas: 
8.278.648 t. Também se registram ocorrências de minério 
de ferro de origem ortomagmática associadas às sequências 
máfico-ultramáficas aflorantes em Rio da Barra e Piranhas, 
ambas no município de Sertânia, além de depósitos de ti-
pologias semelhantes que afloram em Pesqueira e Custódia.

Prospecções realizadas na região do município de Ita-
íba, em maio de 2010, detectaram mineralizações de ferro 
de provável origem sedimentar, constituindo, praticamente, 
um arenito ferrífero (Figura 3.4). O minério ocorre formando 
as feições morfológicas de elevações dos morros. Um dos 
principais corpos observados apresenta dimensões de 700 
m de comprimento, 400 m de largura e espessura em torno 
de 20 m, com teor médio próximo a 40%. O depósito em 
questão encontra-se em fase de pesquisa. As observações 
de campo indicam que as ocorrências de ferro em questão, 
acham-se associados aos arenitos da Formação Tacaratu 
de idade Devoniana.
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Ferro-titânio

Em Pernambuco, as mineralizações ferrotitanadas 
foram detectadas em três áreas distintas, hospedadas em 
rochas de idade paleoproterozoica a mesoproterozoica, 
aflorantes nos terrenos Alto-Pajeú, Alto Moxotó e Rio 
Capibaribe, inclusos, respectivamente, nas suítes Malhada 
Vermelha de Custódia, Máfico-Ultramáfica de Floresta e 
Gabro-Anortosítica de Passira.

A Suíte Máfico-Ultramáfica de Floresta constitui 
intrusões de provável idade pré-caririana afetadas por 
tectônica tangencial do Evento Cariris Velhos (SAN-
TOS, 1995), onde se encontram as maiores reservas de 
ferro-titânio catalogadas no estado. Segundo dados do 
Anuário Mineral Brasileiro (DNPM, 2006), as reservas de 
minério de titânio (ilmenita), com teor médio de 22,74%, 
detectadas nessa unidade geológica, somam 1.934.847 
t de reserva medida.

A Suíte Malhada Vermelha, disposta a sudeste da 
cidade de Custódia, compreende intrusões formando ma-
ciços de composição gabro-anortosítica encaixadas por 
metaplutonitos do Complexo Floresta, de idade paleopro-

terozoica. Segundo Santos (1995), essas intrusões são de 
caráter anarogênico e idade pós-transamazônica.

O corpo de composição gabro-anortosítica aflorante 
em Passira, no Agreste setentrional do estado, contém em 
seu interior corpos de gabros anfibolitizados com minerali-
zações de ferro-titânio. Trabalhos de prospecção geofísica 
na região, desenvolvidos pela CPRM/SGB, detectaram mais 
de uma dezena de corpos tabulares subaflorantes, que, 
acrescidos às mineralizações já detectadas em superfície, 
permitem avaliar reservas inferidas da ordem de 250.000 t, 
com reservas potenciais próximas de 3.000.000 t, segundo 
Barbosa (1990).

Minerais Não Metálicos

Rochas e minerais industriais

Esse grupo compreende ampla variedade de jazimen-
tos, incluindo os tipos usados como material na constru-
ção civil (areia, brita, cascalho, argila e calcário) e outros 
empregados como matéria-prima na indústria, tais como 
gipsita, barita, caulim, talco, diatomita etc.

• Areia e cascalho
Esses materiais ocorrem, principalmente, 

nos vales dos maiores rios existentes no es-
tado, notadamente nos que drenam a Zona 
da Mata. Aparecem, também, em coberturas 
coluviais e nas eluviões resultantes de desagre-
gação e intemperismo das rochas cristalinas, 
onde se destacam os granitoides.

Segundo dados disponibilizados pelo 
DNPM (1997), as reservas de areia para uso 
industrial no município de Jaboatão dos 
Guararapes alcançam o total de 2.500.000 t 
de reservas medidas e 900.000 t de reservas 
inferidas. Os dados contidos no Plano Diretor 
de Mineração para a Região Metropolitana do 
Recife apresentam reservas de areia no muni-
cípio de Paudalho da ordem de 1.174.000 m3 
e, em Goiana, 531.799 m3 de reservas medidas 
e 450.512 m3 de reservas inferidas.

Em função do aumento da demanda 
impulsionada pelo crescimento da economia 
nacional, notadamente no setor da construção 
civil, surgiu a necessidade de ampliação das 
reservas desses insumos, o que resultou na 
procura de novas fontes de suprimento. Essa 
nova demanda de mercado vem sendo provida 
por depósitos de areia dos rios da Mata Sul, 
mais precisamente das aluviões localizadas nos 
municípios de Barreiros, Ipojuca, Palmares e 
Nossa Senhora do Ó.

Salienta-se, ainda, a existência de alguns 
garimpos na Região Metropolitana do Recife, 
situados em zonas de cobertura de arenitos 

Figura 3.4 - Afloramento de arenito ferruginoso na formação Tacaratu, 
em elevação que se destaca topograficamente (Itaíba, PE). 

Fotografia: Maria Angélica Batista Lima, 2012.
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inconsolidado datados do Quaternário, ocasionalmente, 
nas areias brancas de origem coluvionar catalogadas no 
município do Cabo de Santo Agostinho.

• Argilas e caulim
Os jazimentos de argila e caulim são encontrados 

em sedimentos aluvionares dos grandes rios que drenam 
as regiões do Agreste e da Mata, tais como: Tracunhaém, 
Capibaribe, Ipojuca, Una; nas bacias sedimentares de ida-
de cretácica de Pernambuco e da Paraíba; nas camadas 
de argilitos laminados ou maciços da Formação Santana 
na Bacia do Araripe; na borda leste da Bacia do Jatobá, 
mais precisamente sob a forma de corpos lenticulares nos 
arenitos da Formação Tacaratu; ocorrem, ainda, formando 
depósitos em mantos coluvionares e eluvionares detectados 
nos municípios de Bonito, Quipapá e Panelas.

Os maiores fornecedores de argila para a “cerâmica 
vermelha” são as aluviões dos rios Pirapama, Ipojuca, 
Tracunhaém e Capibaribe. Estudos efetuados pela CPRM 
(ROCHA, 1990) estimam, para os municípios de Ipojuca, 
Cabo, Escada e Vitória de Santo Antão, reservas superio-
res a 18.000.000 t de argila para esse tipo de cerâmica. 
Os dados disponibilizados pelo DNPM (1997) afirmam 
que o estado dispõe de reservas acima de 88 milhões de 
toneladas, assim distribuídas: argilas vermelhas e plásticas 
dos municípios do Cabo, Caruaru, Escada, Jaboatão dos 
Guararapes, Goiana e Igarassu, com cerca de 78.000.000 
t; argilas refratárias dos municípios do Cabo e Jaboatão, 
em torno de 4.700.000 t de reservas medidas e indicadas; 
enquanto as reservas de argila e caulim de Tupanatinga 
e Cabo compreendem algo em torno de 5.400.000 t, 
incluindo as reservas medidas e indicadas.

Os depósitos de argila da Bacia do Araripe ocorrem na 
Formação Santana, capeando as camadas de gipsita, e se 
constituem de argilitos e folhelhos laminados de cor verde 
a avermelhado-escuro. A ocorrência estudada pela antiga 
empresa Minérios de Pernambuco, na Fazenda Bonita, 
em Trindade, compreende argilitos cinza-esverdeados e 
argilitos laminados de cor marrom. De acordo com Menor 
(1991), os resultados de análises do Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas (IPT) do estado de São Paulo indicam 
se tratar de argilas montmoriloníticas, com quantidades 
subordinadas de ilita, caulinita e quartzo. Tais argilas pos-
suem reservas inferidas superiores a 3.000.000 t, sendo 
passíveis de emprego na sinterização de minério de ferro 
e em descoloramento de óleos vegetais.

Os depósitos cadastrados na área da Bacia do Jatobá 
localizam-se na região entre Buíque e Catimbau e ocorrem 
constituindo bolsões intercalados nos arenitos da Formação 
Tacaratu ou em camadas nas formações Inajá e Aliança. 
Esses depósitos foram pouco estudados, mas ensaios 
tecnológicos realizados pelo Instituto de Tecnologia de 
Pernambuco (ITEP) indicaram se tratar de materiais com 
características favoráveis ao emprego na cerâmica verme-
lha, cerâmica branca e na indústria de refratários.

Os jazimentos de natureza colúvio-eluvionar dispostos 

nos setores Quipapá-Panelas e Bonito resultaram da atua-
ção do intemperismo químico sobre plutonitos de compo-
sição granodiorítica não deformados de idade brasiliana, 
com textura porfirítica e ricos em plagioclásio. No geral, 
trata-se de caulim de elevado grau de alvura e pureza que 
ocorre nos colúvios ou na cobertura eluvial sobrejacentes 
a esses granitoides.

Resultados de ensaios tecnológicos preliminares pu-
blicados por Araújo e Baraúna (1981), efetuados em 68 
amostras de caulim coletadas na porção leste do município 
do Cabo, mostraram que 27 delas apresentaram caracterís-
ticas indicativas para emprego na indústria do papel como 
carga, enquanto oito satisfazem às exigências para uso 
como cobertura em papel de impressão. Salienta-se que, em 
várias áreas dos municípios do Cabo e Ipojuca, notadamente 
na região de Suape, foram detectadas argilas de natureza 
caulínica, cujos caracteres tecnológicos apontam para 
aplicações na cerâmica branca e na fabricação de papel.

• Quartzo
As ocorrências de quartzo estão associadas às mine-

ralizações de natureza filoniana, por vezes relacionadas a 
zonas de cisalhamento neoproterozoicas; em outros casos, 
ocorrem em pegmatitos e em filões de quartzo puro. A 
produção desse mineral no estado tem sido insignificante 
(na forma de garimpagem), embora as reservas existentes 
sejam bastante expressivas, tais como as de Belém do São 
Francisco, Floresta e Itacuruba. De acordo com DNPM 
(2006), as reservas medidas e indicadas em Belém do São 
Francisco atingem o montante de 6.907.680 t. Segundo 
Cunha (1982), as potencialidades inferidas para o setor 
compreendido por Itacuruba-Floresta e Belém do São 
Francisco ultrapassam 30.000.000 t.

Ao longo do território estadual foram catalogadas 
ocorrências de quartzo relacionadas a zonas de cisalha-
mento, como em Afogados da Ingazeira, onde ocorre tanto 
em filões de quartzo como em pegmatitos mineralizados 
com cianita. Foram detectados, ainda, depósitos em To-
ritama, Fazenda Nova, Caruaru, Cachoeirinha e Altinho, 
onde aparece nos pegmatitos em filões de quartzo puro. 
Outras ocorrências foram catalogadas em Arcoverde e 
Sertânia, as quais, provavelmente, estão associadas a zonas 
de cisalhamento.

Análises químicas efetuadas no minério localizado 
em Itacuruba revelaram tratar-se de quartzo com teores 
superiores a 98% de SiO2, constituindo um produto passível 
de emprego na produção do silício metálico e outros ramos 
da indústria eletrônica.

• Mineralizações de fosfato
Os depósitos de fosfato estão localizados na Bacia 

Sedimentar da Paraíba, datada do Cretáceo Superior, mais 
precisamente no horizonte entre as formações Itamaracá 
e Gramame. Trata-se de um fosforito composto principal-
mente por fluorapatita em matriz argilossiltosa, disposto 
na região entre os municípios de Olinda e Paulista.
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Em Vila de Ouro Preto, em Olinda, houve explotação 
de rocha fosfática nas décadas de 1950-60, pela empresa 
Fosforita Olinda S.A. (FASA). A produção foi encerrada 
devido a problemas com o lençol freático e, principalmente, 
por falha na política cambial do país, que favoreceu a im-
portação. Posteriormente, duas outras empresas efetuaram 
operações de lavra em pequena escala e, em alguns casos, 
de forma intermitente, até 1995.

Durante a década de 1970, a CPRM/SGB realizou 
pesquisa de fosfato de cunho regional ao longo da Bacia 
da Paraíba, com o Projeto Fosfato na Faixa Sedimentar Per-
nambuco-Paraíba (FONSECA NETO, 1979). Posteriormente, 
a equipe técnica dessa empresa, por meio do Projeto Miriri 
(BARBOSA; LEMOS, 2001), realizou trabalhos de pesquisa 
de detalhe. Segundo dados do DNPM (1997), as reservas 
medidas, indicadas e inferidas desse bem mineral, no setor 
em apreço, ultrapassam a faixa de 33.000.000 t, com teor 
médio ponderado em torno de 18,5% de P2O5.

• Pozolana natural
Os jazimentos desse bem mineral têm origem vulcâni-

ca explosiva, estando associados a vulcanitos da Formação 
Ipojuca, da Bacia Sedimentar de Pernambuco, datados do 
Cretáceo Inferior e aflorantes na região do município de 
Ipojuca. Trata-se, segundo Lima Filho (1998), de ignibrito 
ou aglomerado vulcânico, localizado no Engenho Saco, 
onde constitui três morros de dimensões variadas.

Esse material apresenta composição heterogênea. 
Após moído, é empregado na fabricação de cimento. O 
Grupo João Santos executou sondagens com profundidade 
de até 18 m na área, delimitando cerca de 9.800.000 t 
de reservas medidas e 42.000.000 t de reservas inferidas.

• Calcários
Esse bem mineral encontra-se amplamente distribuído 

no território pernambucano. Em decorrência da variedade 
de seus depósitos e composições, apresenta diversos usos e 
aplicações. As maiores reservas compreendem os calcários 
da Formação Gramame, na Bacia da Paraíba (LIMA FILHO, 
1998), aflorantes na faixa que se estende de Olinda a Goia-
na. Esses calcários, de natureza sedimentar, destinam-se à 
fabricação de cimento, uma vez que se trata de calcários 
calcíticos puros do ponto de vista químico.

Os calcários cristalinos, sob a forma de lentes aflo-
rantes em Vertente do Lério e Santa Cruz do Capibaribe, 
por serem dolomíticos a calcíticos impuros, prestam-se 
para aplicação como corretivo de solo, ração animal e 
clarificação do açúcar. Têm-se, ainda, lentes de calcário cal-
cítico impuro em Gravatá e Riacho das Almas, atualmente 
utilizadas na produção de cal. As melhores ocorrências de 
calcário metamórfico catalogadas no estado localizam-se 
nos setores Flores-Carnaíba e Santa Filomena, esse último 
próximo à fronteira com o estado do Piauí.

Na região de Flores-Carnaíba há jazimentos de cal-
cário calcítico representados por faixas descontínuas de 
minério aflorante, com aproximadamente 500 m de lar-

gura e comprimento quilométrico. De acordo com estudos 
desenvolvidos na região pela antiga empresa Minérios de 
Pernambuco, em 1997, na área citada são individualizados 
dois setores: Lagoa da Pedra e Pedra do Cal.

O primeiro, em Lagoa da Pedra, mostra-se compos-
to essencialmente por litossomas calcíticos, havendo, 
porém, ocorrências de calcário magnesiano e de clorita 
magnesiana. Em geral, os calcários puros (CaO ≥ 53,2%) 
correspondem a 44% do total da amostragem efetuada, 
enquanto os outros 41,55% compreendem minérios com 
teor em CaO variando entre 50,4% a 53,1%. Em 14,5% das 
amostras analisadas, os calcários, embora calcíticos, não 
são puros e, portanto,, não teriam aplicações mais nobres; 
os 3% restantes compreendem tipos dolomíticos.

Na localidade de Pedra do Cal ocorre pelo menos 
uma faixa de minério com alta qualificação (CaO > 54%), 
com conteúdo para rocha total de 97% de calcita e 1% de 
dolomita. Os levantamentos de campo revelaram que os 
minérios de melhor qualificação se concentram em seto-
res interiores dos corpos de calcário, constituindo lentes 
diferenciadas. As reservas medidas de minérios de boa 
qualidade (média de CaO > 50%) atingem 1.800.000 t 
apenas no perímetro de prospecção de Pedra de Cal, sendo 
vasto o espectro de aplicações industriais.

As ocorrências de calcário de Santa Filomena cons-
tituem corpos lenticulares, estratiformes, com textura 
bandada ou maciça, compostos por calcita e pequenas 
proporções de flogopita e grafita. Estudo de mapeamento 
geológico de âmbito regional (ANGELIM, 1988) indivi-
dualizou quatro áreas. A primeira, situada na Fazenda 
Pinço, compreende uma reserva inferida de 16.200.000 
t de calcário calcítico puro. As demais áreas, inclusive a 
área II, situam-se já nos limites entre os estados de Piauí e 
Pernambuco. As reservas inferidas desses setores são de 
73.500.000 t de calcário calcítico puro, o que nos permite 
classificá-los como de grande importância econômica 
tanto para o município piauiense de Paulistana como para 
a região limítrofe do Estado de Pernambuco.

Ao longo do território estadual ainda existem outros 
depósitos de calcário não explotados ou com pequena 
atividade garimpeira. Trata-se de ocorrências aflorantes a 
norte de Airi, nordeste de Ibimirim, norte de Cabrobó e 
na região de Malta. No cômputo geral, segundo Gomes 
(2001), as reservas potenciais de calcário no estado devem 
ultrapassar 700.000.000 t, quando englobados os distritos 
com ocorrências catalogadas, porém não pesquisadas.

• Gipsita
O Estado de Pernambuco detém as maiores jazidas de 

gipsita em exploração no país (Figura 3.5). Os depósitos 
estão associados ao Membro Ipubi da Formação Santana, 
datada do Cretáceo Inferior. Constitui uma associação eva-
porítica, posicionada abaixo de uma camada de folhelhos, 
formada por bancos estratiformes de gipsita descontínuos, 
intercalados com folhelho cinza-esverdeado. Têm-se, ain-
da, arenitos calcíferos e calcários micríticos de ambientes 
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lagunar e marinho raso, precipitados em época de clima 
semiárido.

Análises químicas do minério de Araripe permitem 
considerá-lo um dos mais puros do mundo, com grau de 
pureza variando de 88% a 98%. A explotação desses depó-
sitos constitui uma das vocações econômicas do Sertão do 
Araripe e do Estado de Pernambuco, devido à amplitude de 
suas reservas e à qualidade e ao grau de pureza do minério.

O polo gesseiro do Araripe é formado pelos municípios de 
Araripina, Trindade, Ourucuri, Bodocó Exu e compreende 25% 
das reservas nacionais, estimadas em 1.200.000.000 t. Apesar 
da expressividade dessa atividade mineral, a produção 
local é afetada pela precariedade da infraestrutura, tanto 
no que se refere ao escoamento da produção, atualmente 
por rodovias, quanto à energia envolvida no processo de 
calcinação do minério. Com a conclusão da Ferrovia Trans-
nordestina espera-se redução nos custos de transporte, o 
que implicará aumento da competitividade do 
gesso produzido na região.

O Estado de Pernambuco é responsável 
por 89% da produção nacional, com produção 
anual de 1.700.000 t. Desse total, 55% são 
destinados ao gesso, 33% são empregados 
na fabricação de cimento e 12% são utilizados 
no setor agrícola.

O levantamento das atividades econô-
micas do polo gesseiro do Araripe mostra 
a integração de três segmentos industriais: 
mineração, calcinação e fabricação de pré-
-moldados e derivados de gesso. A região 
dispõe, atualmente, de 47 minas em funcio-
namento, 80 calcinadoras e 234 fabricantes de 
pré-moldados e artefatos de gesso. O setor é 
responsável pela geração de cerca de 12 mil 
empregos diretos e mais de 60 mil indiretos, 
com transações movimentando mais de US$60 
milhões/ano.

• Rochas ornamentais e rochas britadas
Com base nos dados atuais, Pernambuco 

corresponde ao quarto produtor regional, com 
exportações superiores a US$2.000.000,00/ano. 
As maiores reservas conhecidas estão localiza-
das nos municípios de Bom Jardim, Sertânia, 
Arcoverde, Venturosa, Garanhuns, Caruaru e 
Toritama.

Desde a segunda metade da década 
de 1980, trabalhos de pesquisa para rochas 
ornamentais têm sido realizados em Pernam-
buco por empresas públicas e privadas, com 
destaque para Minérios de Pernambuco, que 
elaborou o primeiro catálogo de rochas orna-
mentais do estado.

Convém mencionar, também, os trabalhos 
de cunho regional da CPRM/SGB, que, devido 
à excelência de seus mapeamentos geológicos 

regionais, vem elaborando cartas de potencialidades para 
rochas ornamentais na escala 1:250.000. No momento, 
estão disponíveis, tanto no portal da empresa na Internet 
(http://www.cprm.gov.br) quanto em suas bibliotecas físi-
cas, as folhas Garanhuns e Belém do São Francisco, tendo 
sido cadastrados, no transcorrer de sua execução, mais de 
80 depósitos de rochas com fins ornamentais, destacando-
-se tipos nobres como os granitos Marrom Imperial (Figura 
3.6), Relíquia e Rosa Imperial, todos de comprovada acei-
tação no mercado internacional.

Atualmente, os principais produtores de rochas orna-
mentais no estado são: Minérios de Bom Jardim, Norgran, 
Geolog e Pergran. Segundo dados do DNPM (2006), o 
Estado de Pernambuco detém, nos municípios de Sertânia, 
Pedra, Venturosa e Bom Jardim, cerca de 146.275.652 m3 

de reservas medidas de granitos e gnaisses ornamentais e 
mais de 71.762.375 m3 de reservas inferidas. Tais reservas 

Figura 3.5 - Mina de gipsita em Araripina (PE). 
Fotografia: Roberto Batista dos Santos, 2012.

Figura 3.6 - Vista parcial da extração em bancadas do granito Marrom Imperial. 
Fotografia: Vanildo Almeida Mendes, 2012.
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devem ser adicionadas às ocorrências detectadas no muni-
cípio de Garanhuns. Segundo o DNPM (1997), as reservas 
medidas de mármores na área de Carnaíba são da ordem 
de 3.033 t e, as indicadas, de 17.261 t.

Outro segmento importante de aplicação de rochas na 
indústria é o de pedras britadas. Atualmente, a produção 
de brita atinge o valor de 3.200.000 t/ano, corresponden-
do a um faturamento aproximado de R$200 milhões/ano. 
Constitui um item importante na economia estadual, 
notadamente na Região Metropolitana do Recife, que 
representa o principal centro de consumo do estado. O 
boom da construção civil e a execução das obras públicas 
estruturadoras têm impulsionado o consumo dessa maté-
ria-prima, ocasionando o aparecimento de novas empresas 
processadoras de pedra britada na região do Grande Recife.

• Água mineral e potável
Sob o ponto de vista da potabilidade, o estado apre-

senta capacidade de produção de água de boa qualidade. 
As bacias sedimentares se destacam como importantes 
reservatórios e a sua qualidade dependerá de composi-
ção química, características físico-químicas, temperatura, 
radioatividade etc. Com base na variação desses parâme-
tros, elas podem ser classificadas como águas minerais e 
captadas por meio de fontes naturais ou poços artesianos. 
As principais áreas propícias à existência de fontes para 
engarrafamento estão localizadas em Paulista, Garanhuns, 
Gravatá, Camaragibe, Paudalho (Engenho Aldeia), no Vale 
do Catimbau e no sopé da serra de Tacaratu.

Em Garanhuns, o aquífero compreende o pacote de 
quartzitos e quartzitos arcoseanos do Complexo Cabro-
bó, sobre o qual está situada a referida cidade. No sopé 
desse pacote de metapsamitos encontram-se fontes, 
como a “Gruta da Água”, que alimenta um dos açudes 
que fornecem água para a Companhia Pernambucana de 
Saneamento (COMPESA) abastecer esse centro urbano. 
Outras três fontes importantes foram cadastradas, as quais 
são responsáveis pelo abastecimento das engarrafadoras 
Garanhuns, Serra Branca e São Luiz.

Em Gravatá e Bonito, a água das engarrafadoras pro-
vém do pacote de regolito produzido pelo intemperismo 
químico resultante da umidade existente na Mata Sul. 
Dentre as empresas situadas, destaca-se Água Mineral Real, 
situada na porção sul do município de Gravatá, que oferece 
um processo de engarrafamento moderno e eficiente. 

Na faixa costeira, na área compreendida entre Ca-
maragibe e Aldeia, onde ocorrem o engarrafamento de 
Água Indaiá e a fonte Águas Finas, o aquífero formador é 
constituído por sedimentos argilosos do Grupo Barreiras, 
que capeia tanto as sequências sedimentares cretácicas da 
Bacia da Paraíba quanto as rochas cristalinas do embasa-
mento pré-cambriano. 

Já no município de Salgadinho, na região do Agreste 
Setentrional, ocorre fonte de água termal cloretada, com 
propriedades medicinais, cuja origem está associada a 
zonas de cisalhamento.

As bacias sedimentares existentes revestem-se de 
grande importância estratégica como fonte de fornecimen-
to de água subterrânea para consumo humano. Em vista 
dessas potencialidades, descrevem-se, a seguir, as condi-
ções hidrogeológicas das sequências que as compõem.

A Bacia Sedimentar do Araripe apresenta diversidade 
litológica caracterizada pela alternância de arenitos, siltitos, 
calcários, argilitos e folhelhos, com espessura total de até 
1.600 m. Tal variedade litoestratigráfica resulta na alter-
nância de aquíferos, aquitardos e aquicludes, todos com 
características variáveis, mostrando descontinuidades ver-
ticais e laterais. Dantas et al. (1966) apresentam a seguinte 
divisão hidrogeológica dessa bacia, com a estimativa de 
suas espessuras:
 - Sistema de Aquífero Superior, representado pelas forma-
ções Exu e Arajara, com ± 320 m.

 - Aquiclude Santana, com ± 180 m.
 - Sistema de Aquífero Médio, constituído pelas formações 
Rio da Batateira, Abaiara e Missão Velha, com espessuras 
em torno de 500 m.

 - Aquiclude Brejo Santo, representado pela formação 
homônima, com espessuras de ± 400 m.

 - Sistema de Aquífero Inferior, formado pela Formação 
Mauriti e parte basal da Formação Brejo Santo, com 
espessuras variando entre 60 a 100 m.

Ressalta-se que, apesar da considerável espessura 
do pacote sedimentar do Sistema de Aquífero Superior, o 
volume que atua como reservatório é de apenas 15%, ou 
seja, somente 30 m a 50 m de espessura desses sedimentos 
estão saturados de água. A razão desse baixo aproveita-
mento está na dificuldade de retenção de água devido à 
existência de exutórios naturais que ocorrem ao longo de 
toda a Chapada do Araripe, resultantes de estruturas geoló-
gicas com caimento voltado na direção do Estado do Ceará. 

Outro importante sistema de aquífero é formado 
pelos sedimentos da Bacia do Jatobá, situada na porção 
centro-sul do estado, que responde pelo fornecimento de 
água para os municípios daquela região. Leal e Melo (1983) 
efetuaram uma análise detalhada do potencial da bacia, 
principalmente para o sistema representado pelo Aquífero 
Inajá-Tacaratu, tendo calculado uma reserva permanente, 
para o sistema confinado nas áreas de Trocado-Moxotó e 
Poço Sujo-Inajá, da ordem de 10 x 109 m3.

As águas dessa bacia, geralmente, são cloretadas e, às 
vezes, bicarbonatadas, apresentando potabilidade superior 
a 80%, podendo ser consumidas por animais sem qualquer 
problema. Dessas águas, 34% apresentam baixa salinidade, 
com teores fracos em sódio, podendo ser utilizadas nos 
trabalhos de irrigação. Essas águas são bastante abundantes 
a leste do rio Moxotó, nas áreas de recarga do Sistema Inajá-
-Tacaratu. Ocorrem, também, na porção média da bacia, 
entre Inajá e as serras Negra e do Periquito, onde passa o 
divisor de águas subterrâneas dos aquíferos livres e ocorre 
grande incidência de chuvas devido ao relevo.

A sudeste da Bacia do Araripe, na porção centro-
-norte do estado, encontram-se as bacias sedimentares de 
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Cedro, Fátima, São José do Belmonte, Betânia, Mirandiba 
e Carnaubeira da Penha. Essas entidades constituem ba-
cias sedimentares de pequena amplitude, nas quais está 
presente o equivalente ao Sistema de Aquífero Inferior 
da Bacia do Araripe, representado pelas formações Brejo 
Santo, Tacaratu e sua equivalente Mauriti.

Na Bacia do Cedro afloram as rochas das formações 
Brejo Santo e Mauriti, havendo exploração e uso de água 
por meio de poços com até 150 m de profundidade.

A Bacia de São José do Belmonte, que constitui a maior 
das seis anteriormente citadas, com cerca de 800 km2 de 
área, apresenta domínio aflorante da Formação Mauruti 
(correlata da Formação Tacaratu) e, subordinadamente, 
da Formação Brejo Santo. Nessa bacia, as profundidades 
médias dos poços tubulares são de 100 m, com vazões de 
explotação em torno de 15 m3/h. A potencialidade de ex-
plotação é de 43,7 x 106 m3, para uma reserva permanente 
de 15,5 x 109 m3.

A Bacia de Fátima, situada a sul da cidade de Afo-
gados da Ingazeira e a sudeste de Carnaíba, possui uma 
área aproximada de 300 km2 e se constitui em impor-
tante reservatório de água subterrânea nessa porção do 
semiárido pernambucano. O aquífero está representado 
pelos sedimentos da Formação Tacaratu, cuja espessura 
pode atingir até 500 m em sua porção oeste. Perfurações 
realizadas pela CPRM/SGB, em convênio com a COMPESA 
e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
de Pernambuco (SECTMA/PE), resultaram na construção 
de quatro poços, que hoje abastecem Custódia, Sítio dos 
Nunes, Carnaíba, Flores e parte de suas zonas rurais, com 
água de boa qualidade.

A Bacia de Betânia apresenta condições hidrogeológi-
cas semelhantes às descritas para a Bacia de Fátima, com 
a presença da Formação Tacaratu e um arcabouço tecto-
noestrutural idêntico. Possui área de 200 km2 e, no geral, 
constitui um importante reservatório de água subterrânea. 
Salienta-se que o Aquífero Tacaratu também se acha pre-
sente nas bacias de Mirandiba e Carnaubeira da Penha, que, 
apesar de possuírem áreas bem reduzidas, cerca de 150 e 
60 km2, respectivamente, apresentam boas perspectivas 
para captação de água em subsuperfície.

Também são encontradas importantes reservas de 
água nas aluviões dos grandes rios que drenam o semiárido, 
destacando-se as aluviões dos rios Brígida, Pajeú, Moxotó 
e riachos do Navio e São Pedro. Atualmente, tem-se utili-
zado a técnica de construção de barragens subterrâneas, 
que consiste no represamento da água em subsuperfície, 
sendo de grande utilidade para as populações rurais, com 
uso indicativo das águas para consumo humano, plantações 
e abastecimento de criatórios.

Na região costeira do Estado de Pernambuco, além 
das rochas do embasamento cristalino, ocorrem duas 
importantes bacias sedimentares: a primeira e mais 
importante do ponto de vista hidrogeológico é a Bacia 
Sedimentar da Paraíba. A segunda é a Bacia de Pernam-
buco. Essas duas entidades tectônicas acham-se limitadas 

pelo Lineamento Pernambuco. Contudo, o crescimento 
desordenado da Região Metropolitana do Recife tem 
afetado esses importantes recursos hídricos, tanto com 
poluição e contaminação das águas quanto com ocupação 
das áreas de proteção dos mananciais de superfície e de 
recarga dos aquíferos.

Segundo Costa et al. (1998), os aquíferos da região 
em apreço dividem-se em três domínios geomorfológicos 
distintos:
 - Domínio das Chãs do Embasamento Cristalino. Repre-
sentado pelo aquífero fissural das rochas cristalinas, 
esse domínio constitui, na realidade, dois tipos de 
aquífero: um mais superficial, geralmente constituído 
por regolito intemperizado ou depósitos quaternários, 
com comportamento semelhante aos meios porosos; 
outro mais profundo, relacionado às rochas fraturadas, 
correspondendo a um aquífero fissural.

 - Domínio dos Tabuleiros do Norte. Localizado na porção 
nordeste dessa região, estende-se desde o município 
de Olinda até o de Itamaracá. Nesse domínio hidro-
geológico, ocorrem três aquíferos porosos (Beberibe, 
Barreiras e Sedimentos Recentes) e um cárstico-fissural 
(Gramame), pouco desenvolvido e raramente utilizado, 
devido, principalmente, ao pequeno volume e à dureza 
da água, rica em bicarbonatos.

O Aquífero Beberibe constitui o principal manancial 
subterrâneo da região, com reservas na porção inferior da 
ordem de 107 m3. Esse aquífero tem sido bastante utiliza-
do no abastecimento de água dos municípios da porção 
situada ao norte do Recife.

O Aquífero Barreiras compreende extensa área de 
sedimentos arenoargilosos, com explotação pouco desen-
volvida, visto que a área aflorante de maior importância 
hidrogeológica ocorre disposta sobre as rochas do embasa-
mento cristalino, onde é explotado por meio de cacimbas, 
poços tipo amazonas e tubulares, disponibilizando água 
de boa qualidade. 

Os Sedimentos Recentes constituem um sistema de 
aquíferos onde são englobadas todas as coberturas de 
origem aluvial, coluvial e eólica, incluindo os cordões de 
dunas e aluviões que ocorrem na Planície do Recife. Sua 
utilização como manancial hidrogeológico é restrita à 
área urbana, principalmente ao longo do litoral, sendo 
bastante vulnerável à contaminação por águas salinas e 
poluídas.
 - Planície do Recife: Situada na porção leste da Região Me-

tropolitana do Recife, abrange uma área de 112 km2. Com-
preende, do ponto de vista geológico-geomorfológico, 
uma planície fluviomarinha recente, depositada entre os 
limites geográficos das bacias sedimentares de Pernambu-
co e da Paraíba. No âmbito desse domínio encontram-se 
três aquíferos: Boa Viagem, Beberibe e do Cabo.

O Aquífero Boa Viagem é constituído por sedimen-
tos de praia, dunas, mangues e aluviões que ocorrem em 
quase toda a superfície da planície, recobrindo as rochas 
das formações Beberibe e Cabo e do embasamento cris-
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talino. Esse aquífero desempenha importante papel na 
alimentação dos aquíferos Beberibe e Cabo, uma vez que 
recebe em sua superfície as recargas de chuva da rede 
hidrográfica e dos vazamentos da rede de abastecimento 
e saneamento público.

O Aquífero Beberibe, de maneira semelhante ao que 
ocorre na porção norte do Recife, constitui o aquífero mais 
importante da região, devido às boas condições de arma-
zenamento, hidrodinâmicas e hidroquímicas. Sua espessura 
é de cerca de 100 m, aumentando para leste, onde chega, 
entre Brasília Teimosa e Olinda, a atingir 200 m.

O Aquífero do Cabo ocorre na parte sul da Planície do 
Recife, sendo limitado ao norte pelo Lineamento Pernam-
buco e, a oeste, pelas rochas do embasamento cristalino. 
Caracteriza-se pela presença de material síltico-argiloso e 
baixa permeabilidade desses sedimentos. Convém salien-
tar que, na porção costeira sul da planície, as águas desse 
aquífero vêm sendo gradativamente contaminadas por 
águas salinizadas de camadas superiores e/ou inferiores, 
através de drenagem vertical.

ECONOMIA MINERAL

Até o mês de janeiro do ano de 2012 existiam em 
tramitação, no 4o Distrito do Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM), 1.987 processos de pesquisa e 
lavra de recursos minerais em Pernambuco, incluindo os 
pleitos em regime de concessão e licenciamento. Desse 
total, somente 228 possuem portaria de lavra, enquanto 
os demais processos ou empreendimentos constituem 
expectativas de direito. 

Nesse conjunto de processos estão incluídas as áreas 
requeridas pela Companhia Vale do Rio Doce e outras 
grandes empresas de mineração, visando à prospecção de 
ouro e ferro. Há, também, na região de Passira, Limoeiro 
e Vicência, cerca de 100 processos de requerimento de 
pesquisa em nome do Grupo Votorantim, para prospecção 
de níquel, com resultados bastante promissores.

Contudo, constata-se a vocação desse estado para 
a produção de não metálicos, onde se observa a predo-
minância do maior número de portarias de lavra, com 
destaque para água mineral, granito, migmatito e gipsita. 
Existe, ainda, grande número de processos de requeri-
mento e licenciamento para explotação de argila, areia 
e brita, explicados pelo aumento do consumo e do rigor 
aplicado na fiscalização em função de irregularidades e 
lavras predatórias.

Salienta-se a existência de vários processos de re-
querimentos e portarias de lavra para calcário calcítico de 
origem sedimentar, visando ao seu emprego na indústria 
do cimento. Os depósitos de calcário cristalino, com com-
posição química que varia de calcários calcíticos impuros 
a dolomitos, são utilizados, em sua maior parte, na fa-
bricação de cal, além do uso em corretivo de solo, ração 
animal, classificação de açúcar etc. Dentre as principais 
reservas de calcários impuros a dolomíticos destacam-

-se as de Vertente do Lério, Santa Cruz do Capibaribe, 
Riacho das Almas e Caruaru. No caso dos calcários calcí-
ticos puros, as principais reservas situam-se nos setores 
Flores-Carnaíba e em Santa Filomena, na fronteira com o 
Piauí. Devido ao grau de pureza e amplitude de reservas, 
apresentam possibilidades de aproveitamento industrial.

Existem alguns bens minerais, tais como fosfato, ouro, 
ferro, caulim e quartzo, cujos trabalhos de explotação, por 
serem bastante peculiares e devido à falta de infraestrutura, 
se encontram com processos extrativos paralisados.

As jazidas de gipsita da região do Araripe, apesar 
do alto grau de pureza desse mineral e de se constituir 
na principal fonte de fornecimento de gesso do país, têm 
custo de produção muito elevado, devido à sua localização 
(extremo oeste do estado) e às condições precárias de 
infraestrutura local. Para torná-la competitiva, o governo 
federal taxou o similar importado da Espanha. Assim, para 
viabilizar o polo gesseiro daquela região, torna-se neces-
sário investir na melhoria das condições de infraestrutura, 
principalmente no que concerne a transporte e energia, de 
forma a reduzir os custos de produção e propiciar aumento 
da competitividade desse produto. 

A proximidade dos centros urbanos e a crescente 
atividade imobiliária local inviabilizaram qualquer tentativa 
de extração dos depósitos de fosfato localizados entre os 
municípios de Olinda, Paulista e Igarassu, apesar de suas 
reservas situarem-se próximas do mercado consumidor e 
apresentarem baixo custo de produção.

Em relação às ocorrências de ouro dos municípios de 
Itapetim, Cedro, Serrita e Parnamirim, o caráter filoniano 
da tipologia dos jazimentos e a pequena dimensão das 
reservas detectadas têm desestimulado os investimentos 
de grandes mineradoras, tais como Vale do Rio Doce. En-
tretanto, acredita-se que o aprofundamento das pesquisas 
propiciará a descoberta de pequenos jazimentos, que, 
se forem bem operacionalizados, poderão dar retorno 
financeiro.

A empresa que operacionalizava a lavra de caulim 
no município de Buíque desfez-se das atividades indus-
triais nas quais empregava esse insumo, razão pela qual 
a explotação está paralisada. Os depósitos de caulim 
localizados no Cabo de Santo Agostinho situam-se no 
perímetro do Complexo Industrial Portuário de Suape, o 
que inviabiliza as operações de explotação. Diante desse 
cenário, faz-se necessária a continuidade das pesquisas na 
região, de maneira especial em áreas fora da influência do 
citado complexo, uma vez que os parâmetros geológicos 
disponíveis indicam a possibilidade de novas ocorrências 
dessa substância.

As reservas de quartzo distribuídas em Belém do São 
Francisco, cujo teor chega a 98% de SiO2, sugerem o seu 
aproveitamento na produção de silício metálico. Entretan-
to, as dificuldades residem tanto na falta de estudos que 
estabeleçam as reais dimensões dessas reservas quanto 
na grande demanda de energia elétrica e no alto custo do 
processo produtivo. Esses fatos, associados ao excesso de 
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oferta de quartzo no mercado internacional, têm inviabili-
zado as operações de lavra desse bem mineral.

Como a produção mineral pernambucana constitui-se 
basicamente de não metálicos, minerais industriais, água 
mineral e de agregados para construção civil, o valor da 
alíquota cobrada da CFEM situa-se na faixa de 2% do va-
lor da produção mineral. No ano de 2010, a arrecadação 
da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (CFEM) somou R$4.173.497,31, com incremen-
to de 1.500% frente a 2009, que contabilizou apenas 
R$272.444,53. Nota-se a evolução da produção no setor 
mineral como consequência da ampliação da demanda e da 
atuação mais eficaz da fiscalização do DNPM, que levou as 
empresas que operavam na informalidade a regularizarem 
sua situação.

Das substâncias produzidas, um conjunto de seis tem-
-se mantido em constante crescimento, correspondendo a 
mais de 90% da composição do valor da produção mineral 
(VPM), representada por: brita (30%); gipsita (25%); água 
mineral (15%); areia e cascalho (15%); argilas comuns e 
argilas plásticas (6%); calcários (6%).

No período de 1999 a 2010, a produção mineral do 
estado teve um crescimento bastante positivo, apresen-
tando, como consequência, fases de expansão alternadas 
a outras de contração. Atualmente, as perspectivas são 
de crescimento do valor dessa produção, tanto pelo 
aumento da demanda de substâncias tradicionalmente 
lavradas quanto pela entrada em produção de novos bens 
minerais, tais como ferro e níquel, além da consolidação 
da produção de titânio.

Espera-se, ainda, um incremento da VPM tanto pelo 
ingresso de produtos beneficiados, como artefatos de 
gesso, calcário natural moído e placas serradas e polidas 
de granitos ornamentais, como pelo aumento da ação 
fiscalizadora do DNPM. Cabe salientar que a produção 
mineral oficial contabilizada pelos órgãos de governo 
representa apenas uma fração do valor real, especial-
mente no segmento de brita, areias, argilas para cerâmica 
vermelha, cal e na produção de pedras para calçamento, 
paralelos e meio-fio, cuja produção, em grande parte, 
ocorre no âmbito da economia informal, ou seja, à margem 
da legislação oficial.

Embora o valor oficial da produção mineral em Per-
nambuco situe-se na faixa de 950 milhões de reais, algo 
em torno de 2% do PIB estadual, após os processos de 
transformação industrial esse valor passa a corresponder 
aproximadamente a 20% do PIB.

Principais Minerais Produzidos

Pedras britadas

A produção de pedras britadas, englobando os diver-
sos tipos de brita, pedra rachão, pedra de alvenaria, pó de 
pedra, pedra talhada e pedra bruta, é proveniente de 35 
pedreiras localizadas em 17 municípios, sendo os maiores 

produtores: Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo 
Antão, Ipojuca, Pombos e Caruaru.

Durante os anos de 1990, o segmento exibiu um 
comportamento ligeiramente recessivo, com a produção 
apresentando um crescimento médio de 0,25% ao ano, 
perfeitamente compatível com o período de estagnação 
por que passou a economia brasileira.

A produção nessa fase foi compatível com o consumo 
de cimento, que apresentou uma expansão de apenas 3% 
ao ano, decorrente da ausência de grandes obras públicas e 
privadas, restringindo-se o consumo praticamente à cons-
trução e reforma de residências, com pouco uso de brita.

A partir de 2004, a mudança no cenário econômico 
possibilitou investimentos em obras de infraestrutura e, 
principalmente, o incremento de novas unidades habita-
cionais resultante do contínuo aumento de demanda. O 
reflexo dessa mudança foi sentido no segmento mineral 
de não metálicos, com aumento na produção de brita e 
novos investimentos nas jazidas em atividade, visando 
à ampliação da capacidade produtiva para atender à 
crescente demanda.

Gipsita

Desde a década de 1960, Pernambuco ocupa a po-
sição de maior produtor nacional de gipsita, participando 
nos últimos anos com cerca de 90% da produção nacional. 
A ascensão e a manutenção dessa posição são resultantes 
de uma série de vantagens que as jazidas pernambucanas 
dispõem em relação às situadas em outros estados. Den-
tre as vantagens comparativas, cita-se o elevado nível de 
pureza do minério, considerado um dos mais puros do 
mundo, além da relação estéril/minério bastante favorável 
e das melhores condições de infraestrutura em relação a 
outros estados produtores.

O polo gesseiro do Araripe abrange os municípios 
de Araripina, Trindade, Ipubi, Ouricuri, Bodocó e Exu. 
Além das 47 minas, o polo engloba também 80 unidades 
produtoras de gesso (calcinadoras), que, juntas, somam 
uma capacidade produtiva da ordem de 100.000 t/mês e 
fazem desse estado o maior produtor nacional. Incluem-
-se, ainda, 234 pequenas instalações de manufatura de 
placas de forro e blocos para divisórias (LYRA SOBRINHO 
et al., 2001).

Além da modernização das atividades de produção 
de derivados de gesso tradicionalmente confeccionados na 
região (gesso de revestimento de aplicação manual, gesso 
para fundição, gesso alfa, gesso para moldes cerâmicos, 
placas de forro, blocos utilizados como divisórias e giz 
escolar), as empresas estão desenvolvendo novos produ-
tos, tais como massa-cola e argamassa à base de gesso, 
aplicada com máquina de projetar em revestimento interno 
de superfícies. Encontram-se também em desenvolvimento: 
gesso para moldes de alta resistência mecânica, apto a 
ser empregado sob diversas condições de pressão; gessos 
especiais para cerâmica; odontologia; ortopedia; indústria 
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automobilística; argamassa à base de gesso alfa para exe-
cução de contrapisos; giz industrial e de bilhar.

A potencialidade do mercado brasileiro de gesso 
e derivados é explicitada pelo baixíssimo consumo per 
capita de cerca de 2 kg/hab./ano, enquanto em países 
mais desenvolvidos situa-se na faixa de 70 a 80 kg/hab./
ano. Salienta-se que esses valores se encontram em fase 
de mudança, em virtude do crescimento da economia 
brasileira, com ampliação do mercado da construção civil 
e, consequentemente, do consumo de gesso.

As perspectivas positivas de negócios, tanto no 
mercado interno quanto no âmbito do Mercado Comum 
do Sul (MERCOSUL), atraíram três grandes produtores 
mundiais.

O Grupo Lafarge, que opera uma unidade produtora 
de gesso em Araripina e outra de gesso acartonado em Pe-
trolina, sofreu ampliação e modernização com investimen-
tos de US$8 milhões em 1999. O grupo também investiu 
cerca de US$70 milhões em outra unidade produtora de 
gesso acartonado em São Paulo.

Atraídos pela perspectiva de bons negócios, o grupo 
inglês BPB-British Plaster Board, através de sua associada 
Placo do Brasil Ltda., investiu US$30 milhões, em 2000, 
na implantação de uma fábrica em Mogi das Cruzes (SP), 
com capacidade de produção estimada em 10 milhões de 
m2/ano, utilizando matéria-prima oriunda de Pernambuco, 
onde a citada empresa opera a Mineração Campo Belo 
Ltda. desde 1999.

Seguindo estratégia semelhante, o grupo alemão 
Knauf, através da Knauf do Brasil Ltda., e com investimen-
tos da mesma ordem, implantou uma unidade industrial 
com capacidade de 12 milhões de m2/ano de gesso acar-
tonado, localizada no Polo Industrial de Queimados (RJ). 
A matéria-prima a ser utilizada nesse empreendimento 
será proveniente das jazidas de que a empresa dispõe em 
território pernambucano.

A Ferrovia Transnordestina e a Hidrovia do São 
Francisco, após concluídas, deverão se constituir em 
importantes vias de comércio intrarregional, com baixo 
custo por tonelada transportada, bem como viabilizarão 
o escoamento de parcela da produção de gipsita e gesso 
destinada ao interior da Bahia, Minas Gerais e estados da 
Região Centro-Oeste.

No que concerne à oferta de água, o governo estadual, 
com apoio de verbas federais, está implantando a Adutora 
do Oeste, que, uma vez concluída, captará água do rio São 
Francisco, em Orobó, e a levará a vários municípios do oeste 
pernambucano, inclusive os do polo gesseiro.

Água mineral

O crescimento da ordem de 30% na produção de 
água mineral, no período compreendido entre 1990 a 
2010, possibilitou ao Estado de Pernambuco tornar-se o 
segundo maior produtor nacional. Entretanto, o valor da 
produção não acompanhou a mesma tendência, devido 

ao acirramento da concorrência resultante da ampliação 
do número de produtores, que aumentou de 10, em 
1990, para 40, crescendo também a oferta do produto e 
eliminando a tendência de oligopólio que caracterizava o 
setor, com apenas duas empresas respondendo por 80% 
da produção. A concorrência trouxe benefícios para o 
consumidor, uma vez que os preços dos garrafões de 20 
litros negociados na Região Metropolitana do Recife são 
os mais baixos do país, variando entre R$3,00 e R$5,00. 
O universo empresarial desse setor, à exceção de alguns 
grandes grupos, como Indaiá, é formado por pequenas 
empresas de estrutura familiar.

A demanda crescente do consumo de água mineral e 
potável em geral é resultante de colapso no fornecimento 
de água pelo poder público, forte marketing da qualidade 
da água mineral, organizada distribuição de água potável 
em carros-pipa, prática de preços acessíveis às camadas de 
baixa renda e aumento da população flutuante resultante 
do fluxo turístico.

O estado concentra três polos produtores: dois na 
Região Metropolitana do Recife, mais precisamente em 
Aldeia/Camaragibe e na porção norte de Recife, juntamente 
com Olinda e Paulista, e o terceiro polo, no município de 
Garanhuns, no Agreste Meridional, onde estão situadas 
três empresas engarrafadoras.

Areia

Areia e cascalho são extraídos, principalmente, de 
leitos de rios, embora existam alguns locais onde a areia é 
proveniente da decomposição de arenitos e quartzitos in 
situ. Os municípios tradicionalmente produtores são Iga-
rassu, Goiana, São Lourenço da Mata, Paudalho, Jaboatão 
dos Guararapes, Limoeiro, Passira, Pombos e Barreiros. 
Atualmente, devido ao boom de crescimento por que 
passa o setor de construção civil no estado, estão sendo 
comercializadas areias de origem aluvionar de Palmares, 
Água Preta, Ipojuca e Primavera.

Dentre os segmentos da construção civil, destacam-
-se como grandes consumidoras de areia as seguintes 
atividades: produção de concreto e argamassas; fabricação 
de pré-moldados de cimento; preparação de base de pavi-
mentação e de concreto asfáltico; confecção de filtros em 
sistemas de beneficiamento de água. Dentre os segmentos 
industriais que utilizam a areia como matéria-prima, têm-se 
as indústrias de cimento, vidros, cristais, garrafas, frascos, 
fibras e lãs de vidro.

Outro aspecto de fundamental importância em relação 
às areias explotadas na Região Metropolitana do Recife ou 
em suas proximidades diz respeito às suas reservas, que se 
encontram em acelerado processo de exaustão, ou, às vezes, 
com suas operações de lavra restringidas pela legislação 
ambiental em vigor. Tais fatores têm levado ao afastamento 
das atividades de produção do grande polo consumidor 
para outros municípios, provocando o consequente enca-
recimento do produto, devido ao custo do frete.
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Argilas

Os minerais de argila abrangem variada gama de 
produtos minerais de granulometria muito fina, de alta 
plasticidade, com diversas aplicações industriais, dentre as 
quais se destacam cerâmica vermelha e branca, especial e 
refratária, louça sanitária e artesanato.

A produção estadual de argilas comuns e plásticas 
provém da extração de material que ocorre nos sedimentos 
aluvionares, como também no manto de intemperismo, re-
sultante da alteração de rochas cristalinas preexistentes. Um 
tipo peculiar de argila é o resultante da acumulação desse 
mineral no fundo de açudes e barreiros. Esses reservatórios, 
quando secos no verão, têm sua profundidade aumentada 
pela remoção desse material, o que possibilita maior acu-
mulação de água durante o inverno, constituindo-se, ao 
mesmo tempo, em excelente fonte de matéria-prima para 
cerâmica vermelha.

Existem polos de produção disseminados em diversas 
regiões do estado, especialmente nos municípios de Jabo-
atão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, 
Vitória de Santo Antão, Caruaru, São Caetano, Tacaimbó, 
Igarassu, Goiana, São Lourenço da Mata, Paudalho e Tra-
cunhaém.

Pernambuco, apesar de conter amplas reservas de 
argilas para cerâmica vermelha, constitui-se em mercado 
importador de produtos como telhas, tijolos e manilhas. 
A Região Metropolitana do Recife, que representa o maior 
centro consumidor do estado, tem seu mercado de telhas 
abastecido em grande parte pelo Rio Grande do Norte 
(municípios de Açu e Parelhas). Já a demanda de tijolos e 
telhas da região do Sertão é atendida, em grande parte, por 
produtos oriundos do Ceará, mais precisamente da região 
do Vale do Cariri (Juazeiro, Crato e Barbalha).

Convém frisar que o segmento de argilas é operado 
por pequenas empresas, cuja boa parte funciona na mais 
completa informalidade. Tais empresas, em geral por des-
conhecimento, atuam em fragrante desrespeito às boas 
técnicas de explotação e ao meio ambiente.

Calcários
Os dados disponíveis evidenciam que a indústria 

cimenteira constitui o principal consumidor desse minério 
em Pernambuco, com uma fábrica localizada no município 
de Goiana. Outros consumidores são: produtores de cal, 
calcário agrícola, cargas para tinta, material de limpeza e 
ração animal.

A otimização da produção de cal por todo o estado 
dificulta uma avaliação mais precisa da produção, embora 
se saiba que os municípios de Vertentes do Lério, Gravatá, 
Surubim e Santa Maria do Cambucá constituem importante 
região produtora, tanto de cal quanto de pó corretivo.

A partir de 1989, devido à retração por que passou a 
economia nacional, houve grande diminuição na produção 
estadual de calcário, reflexo do fechamento da fábrica de 
cimento do Grupo Votorantim, no município de Paulista, 

que passou a funcionar apenas como unidade de moagem 
do clínquer para alimentar uma nova e mais moderna 
indústria instalada no município de Caaporã, no estado 
da Paraíba.

Ocorre em Pernambuco outro aspecto paradoxal com 
relação ao mercado de calcário. Apesar de o estado dispor 
de consideráveis reservas desse minério, boa parte da cal 
consumida é proveniente de estados vizinhos. Permanecem, 
portanto, sem aproveitamento econômico as reservas de 
calcário calcítico identificadas há mais de 20 anos nos 
municípios de Flores, Carnaíba e Santa Filomena (esse 
último próximo ao estado do Piauí). Estudos preliminares 
realizados pela Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE), em 1997, apontaram a possibilidade 
de emprego dessa rocha para elaboração de produtos tais 
como acetileno e carbonato de cálcio (natural e precipita-
do), bem como na produção de cimento portland e branco, 
além da produção de cal virgem pura.

Rochas ornamentais

Variada gama de fatores influencia na demanda de 
rochas para revestimento. Dentre estes, é possível elencar 
a própria natureza da rocha, incluindo cor, aspectos tex-
turais, beleza e durabilidade, que se traduzem em grande 
valorização para o ambiente em que a rocha é aplicada. 
Influenciam, também, a intensidade do uso das pedras, 
convicções religiosas, condições climáticas, origens his-
tóricas e tradições. No campo econômico, são indicadas 
condições macroeconômicas, evolução e distribuição de 
renda, aumento da renda per capta, comportamento da 
economia como um todo e, especialmente, desempenho 
da construção civil. 

Embora a indústria de rochas ornamentais no estado 
ainda se encontre em fase de consolidação, três estágios 
distintos podem ser identificados em sua evolução: o pri-
meiro corresponde à atuação da empresa União de Mármo-
res e Granitos do Nordeste Ltda., que, no início dos anos de 
1980, começou a extrair blocos aparelhados dos granitos 
Marrom Imperial e Cinza Pernambuco. Atualmente, a citada 
empresa constitui a principal produtora e exportadora de 
produtos pétreos de Pernambuco.

O segundo estágio abrangeu a década de 1980 e teve 
uma sequência de eventos marcantes. No período de 1982 
a 1986, foi realizado amplo programa de pesquisa, condu-
zido pela Minérios de Pernambuco S.A., pioneiro no país e 
que cobriu todo o território estadual. Nesse levantamento 
foram identificados e cadastrados 220 diferentes tipos de 
granitos, 55 dos quais classificados como ornamentais, o 
que ensejou a publicação do primeiro catálogo de rochas 
ornamentais do Estado de Pernambuco e do Nordeste. 
Outro evento importante foi a instalação da unidade de 
serragem e polimento de rochas ornamentais no município 
de Bom Jardim e o início das operações do entreposto para 
armazenamento de blocos de rochas destinadas à exporta-
ção, que, por se situar próximo ao Porto de Recife, facilitou 
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as operações de embarque e contribuiu para redução de 
custos operacionais.

O terceiro estágio abrangeu o início da década de 
1990, quando ocorreu intensa mobilização do empresa-
riado local capitaneada por Federação das Indústrias do 
Estado de Pernambuco (FIEPE), Sindicato da Indústria da 
Extração de Mármore, Calcários e Pedreiras de Minerais 
não Metálicos do Estado de Pernambuco e Gerência de 
Minérios da Agência de Desenvolvimento Econômico 
do Estado de Pernambuco (AD-DIPER), que possibilitou 
a criação do Programa Pedra Bonita. A partir daí, foram 
implantadas, nos municípios de Bezerros e Belo Jardim, uni-
dades industriais de beneficiamento de rochas, contando 
com financiamento do Banco do Estado de Pernambuco 
(BANDEPE), por meio da denominada Operação Programa 
Propedras, com recursos financeiros oriundos do Banco do 
Nordeste do Brasil/Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste (BNB/FNE).

Segundo Farias e Calaes (1995), existem na Região 
Metropolitana do Recife 51 marmorarias – 31 em Recife, 
oito em Jaboatão dos Guararapes e seis em Olinda –, as 
quais perfazem uma capacidade instalada total da ordem 
de produção de 26.000 m2/mês de produtos beneficiados. 
As indústrias de beneficiamento localizadas em Bom Jardim 
e Bezerros dispõem de capacidade produtiva de 6.000 m2/
mês de chapas e padronizados. Verifica-se que os valores 
atuais de produção não suprem a demanda das marmora-
rias, o que torna Pernambuco notório importador de rochas 
beneficiadas dos estados de Espírito Santo, Paraíba, Bahia 
e Ceará, que, juntos, suprem cerca de 80% da demanda 
interna do estado.

Para o crescimento desse setor em Pernambuco e de 
forma mais abrangente no Nordeste, faz-se necessário 
que órgãos técnicos como CPRM/SGB e Departamento de 
Geologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
com apoio do sindicato dos produtores, disponibilizem 
cursos de formação e informação para arquitetos, enge-
nheiros civis, construtores, marmoristas, com o objetivo 
de mostrar as boas práticas da moderna tecnologia para 
especificação, aplicação e controle de qualidade no 
uso de rochas ornamentais. Em síntese, somente com 
agregação de modernas técnicas e conscientização do 
emprego das normas de especificação e uso de produtos 
pétreos, considerando qualidade e não apenas preço, é 
que Pernambuco será competitivo face ao apoio oficial 
dispensado às empresas localizadas em outros estados, 
principalmente no Estado do Espírito Santo, que constitui 
no maior produtor nacional.

Rocha fosfática

A maior aplicação desse material se dá na produção 
de fertilizantes fosfatados e, secundariamente, na indús-
tria química. Nas décadas de 1950 e 1960, Pernambuco 
chegou a produzir 350.000 t/ano de concentrado de rocha 
fosfática, a partir de instalações da Fosforita Olinda S.A., 

que beneficiava minério dos depósitos situados na faixa 
litoral do município de Olinda. Entretanto, a elevação dos 
custos de produção, causada pelo aumento da espessura 
do capeamento estéril, aliada à concorrência do concen-
trado importado da Flórida (Estados Unidos da América) 
e Marrocos, além de deficiência e oneração do sistema de 
cabotagem, ocasionaram o encerramento, em 1968, das 
atividades dessa empresa.

Nos anos de 1970, entrou em operação uma pequena 
unidade produtiva, instalada em uma indústria de soda 
cáustica, que utilizava o excedente de ácido clorídrico de 
seu processo industrial para solubilizar a rocha fosfática e 
produzir o fosfato bicálcico a ser empregado nos canaviais 
das usinas de açúcar do mesmo grupo. Posteriormente, a 
empresa passou a utilizar o ácido clorídrico para produção 
de cloro e desativou a unidade de tratamento de fosfato. A 
partir de então, a fosforita passou a ser seca e moída pela 
própria empresa, que a lavrava e a aplicava diretamente 
nos canaviais.

Durante os anos de 1990, o grupo empresarial se 
desfez das usinas de açúcar e encerrou as atividades de 
mineração de fosfato. Esse fato, aliado às peculiaridades do 
mercado brasileiro de rocha fosfática, que, durante algum 
tempo, conviveu com excesso de capacidade produtiva, e, 
mais recentemente, à concorrência do produto importado, 
fez com que o estado deixasse de sediar um complexo 
industrial voltado para a produção de fertilizantes.

Titânio

No município de Floresta estão sendo desenvolvidas 
operações de lavra de ilmenita contida em rochas meta-
básicas, por meio da abertura de cavas longitudinais e 
transversais aos corpos mineralizados, cujos teores atingem 
cerca de 46% de TiO2. Após tratamento físico, o material 
é comercializado para uso como protetor do revestimento 
refratário de altos-fornos de siderurgias situadas em Minas 
Gerais.

A mineração vem sendo realizada por uma microem-
presa local, fruto da união de proprietários superficiários 
que se associaram e realizaram os investimentos dos tra-
balhos de pesquisa mineral. Posteriormente, com interesse 
no produto, as siderúrgicas mineiras passaram a investir 
nas operações de lavra propriamente dita.
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INTRODUÇÃO

O relevo terrestre é a expressão resultante do conjunto 
de processos associados às dinâmicas interna e externa 
que vêm atuando na superfície terrestre ao longo do 
tempo geológico, modelando as formas que se observam 
na paisagem.

Os processos internos ou endógenos, que são associa-
dos à teoria da tectônica de placas, estão relacionados às 
atividades que envolvem movimentos ou variações físicas 
e químicas que ocorrem no interior da Terra, tais como: 
mobilização do magma, formando vulcões e intrusões 
plutônicas; orogênese (movimentos intensos, resultando 
em dobramentos e falhamentos); epirogênese (movimen-
tos verticais lentos); terremotos. Tais processos levam à 
formação de relevos estruturais, a exemplo das cadeias 
montanhosas e dos planaltos sedimentares soerguidos.

Já os processos externos ou exógenos relacionam-se 
à ação da atmosfera (precipitação, ventos e temperatura) 
e dos organismos vivos sobre as rochas, levando à sua 
desintegração, por meio de intemperismo físico e/ou 
químico, seguido por erosão, transporte e deposição dos 
fragmentos de rocha. Os processos externos esculturam 
as formas dos relevos estruturais, resultando em relevos 
de formas derivadas.

A importância do conhecimento geomorfológico para 
a análise ambiental, considerando-se as múltiplas relações 
que o relevo mantém com os demais componentes do 
ambiente, como solo, clima, água e vegetação, evidencia-
-se nos diversos trabalhos realizados no Brasil nas últimas 
décadas, em que o tema Geomorfologia está inserido, a 
exemplo dos projetos RADAMBRASIL (IBGE, 2009) e Rio 
de Janeiro (DANTAS et al., 2000). O primeiro se constitui 
no maior levantamento de recursos naturais já realizado 
no país, que resultou no mapeamento de todo o território 
nacional (escala 1:1.000.000) dos temas Geologia, Geomor-
fologia, Solos, Cobertura Vegetal, Climatologia e Recursos 
Hídricos. Já o segundo é um diagnóstico geoambiental do 
estado do Rio de Janeiro, produzido na escala 1:500.000, 
que teve como objetivo identificar as grandes unidades 
geoambientais do estado, ressaltando suas potencialida-
des e limitações frente à intervenção humana, bem como 
apontar as vocações socioeconômicas de cada região e os 
principais problemas ambientais decorrentes de interven-
ções desordenadas no território. Um de seus produtos é o 
Mapa Geomorfológico do Estado do Rio de Janeiro.

Nos levantamentos do Projeto Geodiversidade do 
Brasil da CPRM/SGB, a Geomorfologia serviu de base para 
elaboração dos mapas de geodiversidade estaduais, que, 
acrescidos das demais informações do meio físico, resul-
taram em um produto voltado para o macroplanejamento 
territorial.

Para o estado de Pernambuco, com base em análise 
integrada do meio físico, individualizaram-se três grandes 
domínios geoambientais, dispostos entre a linha de costa 
e o interior. Tal compartimentação, claramente inspirada 

na obra de Manuel Correa de Andrade (2005) e comum a 
grande parte do Nordeste oriental, é facilmente observa-
da em campo, devido a importantes variações no quadro 
geológico-geomorfológico e à notável redução da plu-
viosidade em direção ao sertão, resultando em paisagens 
fitoclimáticas e geográficas marcantemente diferenciadas. 
Nesse contexto, ressaltam-se:

 - Zona da Mata: de clima tropical úmido, caracteriza-
-se por ampla faixa junto à linha de costa, com-
posta, em sua maioria, por: depósitos marinhos 
e fluviomarinhos da planície costeira de Pernam-
buco; tabuleiros costeiros sustentados por rochas 
sedimentares pouco litificadas do Grupo Barreiras; 
relevo colinoso, sustentado pelo embasamento 
cristalino. No conjunto de planícies litorâneas que 
acompanham a estreita linha de costa do estado, 
ocorrem terrenos de mangues circunscritos às pla-
nícies fluviomarinhas, com solos dominantemente 
quartzosos, de baixa fertilidade natural e pequena 
capacidade de retenção de nutrientes e de umidade, 
que sustentam uma vegetação típica arbustiva/arbó-
rea de restinga próximo à costa; sobre os tabuleiros 
e colinas dominam solos muito profundos, bastante 
intemperizados, também de baixa fertilidade na-
tural, friáveis, com textura variando de argilosa a 
arenosa. Trata-se de área originalmente ocupada 
por Mata Atlântica. Nessa faixa, a precipitação 
média anual varia entre 1.400 e 2.200 mm, com 
curta estação seca durante o verão (entre outubro 
e janeiro) e expressiva concentração de chuvas no 
inverno (clima As, segundo Köppen (1948)), marca-
damente entre os meses de abril e setembro (NIMER, 
1989). Historicamente, representa a área do enge-
nho da cana-de-açúcar. Essa monocultura ainda 
domina a paisagem regional e está associada à forte 
concentração fundiária e de renda, cujo contraste 
entre os outrora ricos senhores de engenho, hoje 
usineiros, e a pobreza das pequenas cidades, onde 
subsistem os empregados da lavoura canavieira, é 
marcante. Nas últimas décadas, o caráter arcaico 
da oligarquia canavieira vem sendo gradativamente 
substituído pela agroindústria empresarial, em bus-
ca de maior produtividade, em concorrência com o 
setor canavieiro do Sudeste/Centro-Oeste do país. 
Concomitantemente, a Região Metropolitana do 
Recife vem experimentando acelerado crescimento 
urbano-industrial, calcado no Complexo Industrial 
Portuário de Suape, o que reforça as recentes trans-
formações socioeconômicas na região.

 - Agreste: de clima tropical semiúmido, corresponde, 
em termos gerais, aos terrenos elevados do domí-
nio geomorfológico do Planalto da Borborema. 
Caracteriza-se por uma faixa transicional entre o 
litoral e o sertão, composta, em sua maioria, por 
rochas graníticas da Província Borborema. Na região 
domina uma vegetação transicional entre Mata 
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Atlântica e Caatinga, típica do Agreste. Ocorrem 
solos medianamente profundos e medianamente 
intemperizados, em geral, com boa fertilidade natu-
ral. A precipitação média anual varia bastante, entre 
700 e 1.300 mm (NIMER, 1989), alternando áreas 
deprimidas a sotavento, com vegetação de caatinga, 
com maciços elevados, que geram brejos de altitude 
recobertos com vegetação florestal (ANDRADE, 
2005, 2007; DANTAS et al., 2008; LINS, 1989). 
Apresenta expressiva estação seca na primavera e 
no verão (entre outubro e março) e concentração de 
chuvas no inverno, assim como na Zona da Mata. 
Historicamente, o Agreste consiste em uma região 
agrícola complementar ao engenho agroexporta-
dor de cana-de-açúcar. Diferentemente da Zona 
da Mata, nele não se registra pobreza extrema. O 
Agreste se caracteriza por uma zona de policultura 
calcada em pequenas propriedades rurais e intenso 
povoamento, onde se destaca o enraizamento de 
antigas tradições culturais, muitas cristalizadas nos 
eventos denominados “festas juninas”.

 - Sertão: de clima semiárido, caracteriza-se por ex-
tensa área rebaixada (denominada Depressão Ser-
taneja), situada a oeste do Planalto da Borborema. 
É composto, em sua maioria, por vastas superfícies 
aplainadas, posicionadas em cotas modestas, e por 
serras e planaltos residuais que se sobressaem cerca 
de 300 a 500 m acima do piso dos pediplanos. Esses 
relevos estão sustentados pelo embasamento ígneo-
-metamórfico da Faixa de Dobramentos Nordestina. 
Trata-se de área de predomínio da vegetação de 
caatinga. Ocorrem solos rasos e pouco profundos, 
pouco intemperizados, com boa fertilidade natural, 
sendo comum a presença de sais e de pedregosida-
de e rochosidade. Nessa faixa, a precipitação média 
anual varia entre 400 e 700 mm, com prolongada 
estiagem e curto período chuvoso durante o verão 
(clima Bsh, segundo Köppen (1948)), marcadamente 
entre os meses de dezembro a março (NIMER, 1989). 
Historicamente, essa região foi ocupada, esparsa-
mente, pela pecuária de corte extensiva, sendo palco 
de dramáticos pulsos emigratórios durante eventos 
de secas severas, retratados pela figura do retirante 
por diversos clássicos da literatura brasileira. Essas 
levas migratórias ocorreram em diferentes épocas 
e promoveram o fornecimento de mão de obra 
barata tanto para os seringais da Amazônia quanto 
para a industrialização do Sudeste (em especial, 
eixo Rio-São Paulo) e, mais recentemente, para o 
povoamento de Brasília e seu entorno.

Ressalta-se que o flagelo da seca, que, historicamente, 
assola a população sertaneja, não é apenas uma questão 
climática, como brilhantemente denuncia o professor Ma-
nuel Correa de Andrade (2005). Trata-se, eminentemente, 
de problema político-social, acarretado por arcaicas rela-
ções sociais controladas por grupos oligárquicos locais.

O estado de Pernambuco apresenta grande variedade 
de formas de relevo, esculpidas, predominantemente, em 
terrenos supracrustais e, secundariamente, do embasa-
mento, além de sedimentos das bacias litorâneas de Per-
nambuco e da Paraíba e das bacias interiores de Araripe, 
Jatobá, Mirandiba, Betânia, São José do Belmonte e Fátima. 
Tal diversidade de paisagens foi condicionada por um 
conjunto de fatores que interferiram na geomorfogênese, 
tais como estrutura geológica, evolução morfoclimática e 
processos atuais.

A evolução dos eventos geológicos que resultou na 
atual configuração do relevo do estado de Pernambuco 
está fortemente associada ao processo de abertura do 
oceano Atlântico durante o Cretáceo, em um sistema de 
falhamentos e instalação de bacias sedimentares, tais 
como as bacias marginais cretácicas de Pernambuco e da 
Paraíba, implantadas sobre o Escudo Pré-Cambriano da 
Faixa de Dobramentos Nordestina (LIMA FILHO; BARBOSA; 
SOUZA, 2006). Posteriormente, durante o Neógeno, essa 
zona costeira foi recoberta por rochas sedimentares pouco 
litificadas do Grupo Barreiras. Correlativamente à abertura 
do Atlântico e ao preenchimento sedimentar das bacias 
marginais, destaca-se o soerguimento epirogenético e o 
arqueamento do Planalto da Borborema, alçado, por vezes, 
a cotas superiores a 1.000 m de altitude.

O embasamento ígneo-metamórfico da Faixa de 
Dobramentos Nordestina, englobado por Almeida et al. 
(1977) e Brito Neves et al. (2000) na Província Borborema, 
corresponde, por sua vez, a um complexo mosaico oro-
gênico gerado durante os ciclos Cariris Velhos e Brasiliano 
(Mesoproterozoico a Neoproterozoico), constituído por 
fases de acreção e dispersão de terrenos, ora amalgamados, 
ora separados por extensas zonas de cisalhamento. Nesse 
contexto, ressalta-se o Lineamento Pernambuco. Nesses 
orógenos brasilianos verifica-se um conjunto de rochas 
metamórficas intrudidas por vastos plútons e batólitos 
graníticos oriundos de antigos arcos magmáticos neopro-
terozoicos (GOMES; SANTOS, 2001). Esse complexo e diver-
sificado conjunto de litologias do Escudo Pré-Cambriano, 
denominado Província Borborema, reflete-se na paisagem 
atual, tanto no Planalto da Borborema quanto na Depressão 
Sertaneja, por meio de grande número de relevos residuais 
isolados (alinhamentos serranos, maciços montanhosos 
e inselbergs) originados a partir da resistência diferencial 
ao intemperismo e à erosão apresentada por esse vasto 
conjunto de litologias, além de um complexo arranjo 
tectonoestrutural, no qual se salientam extensas zonas de 
cisalhamento que cortam o estado de Pernambuco.

Estudos clássicos sobre a evolução geomorfológica do 
Nordeste brasileiro, como os desenvolvidos por Ab’Saber 
(1969, 1974), Andrade e Lins (1965), Bigarella e Andrade 
(1964) e Mabesoone (1978), dentre outros, propõem, em 
linhas gerais, um prolongado evento epirogenético que se 
estende pelo Cretáceo e Cenozoico (destacando-se, nesse 
contexto, o Planalto da Borborema), com consequente ge-
ração de dois a quatro níveis de aplainamento escalonados, 
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avaliados com base em datações relativas. Mabesoone e 
Castro (1975) sugerem a geração de, pelo menos, duas 
superfícies de aplainamento para o estado de Pernambuco: 
uma de idade paleógena (Cariris Velhos ou Borborema), 
que equivaleria aos topos do Planalto da Borborema e 
Chapada do Araripe, alçados a cotas entre 750 e 900 m, 
e que corresponderia à Superfície Sul-Americana de King 
(1956); uma superfície de idade neógena, interplanáltica, 
que corresponderia ao piso da Depressão Sertaneja, em-
butido em cotas inferiores a 500 m, e que corresponderia 
à Superfície Velhas de King (1956).

Na análise da geodiversidade de Pernambuco, o ter-
ritório estadual foi compartimentado em nove domínios 
geomorfológicos: Planície Costeira; Tabuleiros Costeiros; 
Patamares Orientais da Borborema; Planalto da Borborema; 
Depressão do Baixo Rio São Francisco; Planalto Sedimentar 
da Bacia do Jatobá; Chapada do Araripe; Depressão Serta-
neja; Planície do Rio São Francisco (Figura 4.1).

Também são apresentados os diversos padrões de 
relevo mapeados (Quadro 4.1), que se encontram repre-
sentados no Mapa de Padrões de Relevo do Estado de 
Pernambuco (Figura 4.2), o qual subsidiou a elaboração do 
Mapa Geodiversidade do Estado de Pernambuco (Apêndice 
II – Biblioteca de Relevo do Território Brasileiro). A individu-
alização dos diversos compartimentos de relevo foi obtida 
com base em análises e interpretação de imagens SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission), com resolução de 
90 m, e imagens GeoCover. As unidades de relevo foram 
agrupadas de acordo com a caracterização da textura e a 

rugosidade das imagens. A escala de trabalho adotada foi 
a de 1:1.000.000.

DOMÍNIOS GEOMORFOLÓGICOS

Com base na análise dos produtos de sensoriamento 
remoto disponíveis, perfis de campo e estudos geomor-
fológicos regionais anteriores (IBGE, 1995; ROSS, 1985, 
1997, dentre outros), os terrenos pernambucanos foram 
compartimentados, neste estudo, em nove domínios ge-
omorfológicos.

Planície Costeira

As planícies costeiras abrangem uma área relativamen-
te restrita do território pernambucano, sendo divididas em 
dois setores: ao norte de Recife, capital do estado, estão 
inseridas entre a linha de costa e os Tabuleiros Costeiros do 
Grupo Barreiras; ao sul, entre a linha de costa e as colinas 
dos Patamares Orientais da Borborema.

O domínio geomorfológico Planície Costeira compre-
ende um conjunto de ambientes deposicionais de origem 
fluviomarinha, cujos padrões de relevo são as Planícies Flu-
viomarinhas (R1d), que apresentam extensos manguezais 
em estuários afogados formando rias, as Planícies Costeiras 
(R1e) propriamente ditas, constituídas por praias arenosas e 
terraços marinhos holocênicos e pleistocênicos, e os recifes 
de arenito de praia ou, subordinadamente, coralinos (R1g), 
que são característica marcante do litoral pernambucano.

Figura 4.1 - Domínios geomorfológicos propostos para o estado de Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.
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Quadro 4.1 - Atributos e biblioteca de padrões de relevo do estado de Pernambuco.

Símbolo Padrão de Relevo Declividade
(graus)

Amplitude 
Topográfica (m)

R1a Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 0 a 3 Zero

R1c Vertentes Recobertas por Depósitos de Encosta 5 a 45 Variável

R1d Planícies Fluviomarinhas 0 Zero

R1e Planícies Costeiras 0 a 5 2 a 20 

R1f1 Campos de Dunas 3 a 30 5 a 40

R2a1 Tabuleiros 0 a 3 20 a 50 

R2a2 Tabuleiros Dissecados 2 a 5 0 a 20 

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 e Outros Relevos Residuais 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 de Morros Baixos 5 a 20 30 a 80 

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

R4c Domínio Montanhoso 25 a 60 300 a 2.000 

R4d Escarpas Serranas 25 a 60 300 a 2.000 

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

R4f Vales Encaixados 10 a 45 100 a 300 

     Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Figura 4.2 - Mapa de padrões de relevo do estado de Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.
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As Planícies Fluviomarinhas correspondem a relevos de 
agradação em zona de acumulação atual. São superfícies 
extremamente planas, com amplitude de relevo nula, em 
ambientes mistos de interface dos sistemas deposicionais 
continentais e marinhos, constituídos de depósitos argiloa-
renosos a argilosos, com terrenos maldrenados, inundados 
durante grande parte do ano, em especial, no período 
úmido, com padrão de canais meandrantes e divagantes 
sob influência da oscilação das marés ou resultantes da 
colmatação de paleolagunas. Há ocorrência de planícies 
lagunares ou fluviolagunares, com vegetação de brejos, 
ou de ambientes de planícies intermarés, com manguezais.

O manguezal é de grande importância na bioestabi-
lização da planície fluviomarinha e na deposição de sedi-
mentos fluviais em suas margens. Funciona como área de 
amortecimento dos impactos provocados por inundações 
fluviais e avanços do mar. Ademais, os manguezais têm 
grande importância ecológica, por se constituírem em 
berçário para reprodução de várias espécies de crustáceos 
e peixes.

Esse padrão de relevo é encontrado em toda a exten-
são do litoral de Pernambuco, notadamente nos estuários 
dos principais rios que deságuam no oceano Atlântico, 
vindos de longos percursos, desde o Agreste Pernambu-
cano – a exemplo dos rios Capibaribe, Ipojuca e Una –, e 
rios de menor porte, como Formoso (Figura 4.3), Sirinhaém, 
Jaboatão, Botafogo e Goiana.

Destaca-se a planície fluviomarinha do canal de 
Santa Cruz, que contorna a Ilha de Itamaracá, para onde 
convergem os rios Botafogo e Igarassu, dentre outros rios 
menores, formando grande estuário. O referido canal foi 
escavado em uma linha de falha N-S, que separou a porção 
insular do continente (Figura 4.4).

Os solos predominantes são Neossolos Quartzarênicos 
e Espodossolos Hidromórficos (nas restingas) e Gleissolos 
Salinos e Solos Indiscriminados de Mangue (nas planícies 
fluviomarinhas).

Um dos principais atrativos de Pernambuco são 
as praias, famosas por águas mornas e de tons azul-
-esverdeados. Elas são, em geral, planas ou com pequenos 
desníveis representados por terraços marinhos holocênicos 
e pleistocênicos; nas áreas estuarinas, prolongam-se em 
cordões arenosos, constituindo o padrão de relevo Planícies 
Costeiras (R1e) (Figura 4.5).

Paralelamente a essas praias, já em ambiente subaquo-
so, encontram-se os recifes de arenito de praia (também 
denominados beach-rocks) (R1g), que ocorrem por toda a 
costa, formando, na maré baixa, piscinas naturais (Figura 
4.6). Por vezes, esses recifes areníticos são cobertos por 
corais que aí se desenvolvem, propiciando um ambiente 
rico em várias espécies de vida marinha.

A propósito do nome da capital do estado, o termo 
evoluiu do árabe arraṣīf, que significa ‘caminho pavimen-
tado’, ‘parede de apoio’, ‘dique’, ‘muralha’, ‘cais’. O núcleo 
urbano do Recife originou-se do porto natural que os recifes 
de arenito formavam com a principal ilha (hoje, correspon-

Figura 4.3 - Planície fluviomarinha do estuário do rio Formoso, 
com vegetação de mangue ao fundo e contato com relevo 

colinoso (praia dos Carneiros, Rio Formoso, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.4 - Planície fluviomarinha do canal de Santa Cruz, com 
destaque para as extensas áreas de manguezais no entorno do 

litoral afogado da ilha de Itamaracá (PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.5 - Planície costeira: em primeiro plano, à direita, terraço 
marinho holocênico; à esquerda, recifes de arenito 

(praia de Serrambi, Ipojuca, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.
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dente ao centro histórico conhecido como bairro do Recife 
Antigo) do sistema estuarino do Capibaribe (Figura 4.7).

Está concentrado, no domínio Planície Costeira e em 
parte das colinas do domínio Patamares Orientais da Bor-
borema, o maior contingente populacional de Pernambuco 
– cerca de quatro milhões de pessoas –, formando uma das 
maiores metrópoles do país. A Região Metropolitana do 
Recife abriga algumas das mais importantes empresas do 
estado, entre elas seu principal polo econômico, o Com-
plexo Industrial Portuário de Suape (Figura 4.8).

Essa unidade se caracteriza, portanto, por acelerada 
expansão urbana em terrenos de sedimentação quaterná-
ria, de grande fragilidade ambiental, decorrente da ação 
do capital imobiliário.

O avanço das atividades urbano-industriais e turísti-
cas na região costeira de Pernambuco promove impactos 
positivos no desenvolvimento econômico local, com forte 
influência na geração de renda e de empregos. Entretanto, 
os impactos ambientais provocados por essa apropriação 
do espaço costeiro têm sido igualmente muito relevantes, 
com destaque para a destruição de mangues (acarretan-
do sérios prejuízos à atividade pesqueira e desequilíbrio 
ecológico); remoção das matas ciliares nos baixos cursos 
fluviais; descaracterização das linhas de recifes; poluição 
do mar; construção de edificações junto à linha de costa, 
tornando-as vulneráveis aos processos de erosão costeira.

Os molhes construídos na costa urbana, abrangendo 
os municípios de Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda 
e Paulista, demonstram a importância dessa questão para 
o estado e a necessidade de gerenciamento ordenado 
da faixa costeira e da plataforma continental rasa, com 
o intuito de mitigar os processos erosivos, muitos deles 
promovidos, artificialmente, pelo bloqueio de correntes 
de deriva litorânea (MUEHE, 2005). Esses molhes promo-
vem o barramento do transporte de areia, acarretando o 
desequilíbrio do prisma praial. Nessa situação, a obra de 
engenharia fornece apenas uma proteção local, sendo o 
fenômeno transferido para adiante, na linha de costa.

Tabuleiros Costeiros

Os Tabuleiros Costeiros representam formas de relevo 
tabulares esculpidas em rochas sedimentares, em geral 
pouco litificadas e dissecadas por uma rede de canais 
com baixa a moderada densidade de drenagem e padrão 
subparalelo, nos trechos de topos mais conservados (R2a1), 
e padrão dendrítico nas áreas mais dissecadas (R2a2), com 
predomínio de processos de pedogênese e formação de 
solos espessos e bem drenados, com baixa suscetibilidade 
à erosão.

Esses tabuleiros estão posicionados em cotas entre 30 
e 100 m, crescentes à medida que tais formas de relevo 
avançam em direção ao interior. As amplitudes de relevo 
locais variam de 20 a 50 m, com geração de superfícies 
planas a suavemente inclinadas nos topos. Próximo ao 
litoral, os tabuleiros estão sotopostos aos sedimentos da 

Figura 4.6 - Recifes de arenito formando piscinas naturais durante 
a maré baixa (praia de Porto de Galinhas, Ipojuca, PE). 

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.7 - Vista panorâmica do sítio urbano do Recife, 
construído na planície fluviomarinha do estuário do rio Capibaribe; 
ao fundo, as praias de Pina e Boa Viagem, com área de mangue à 

retaguarda (Parque dos Manguezais, Recife, PE). 
Fotografia: Nelson Teles de Menezes, 2010.

Figura 4.8 - Complexo industrial portuário de Suape, construído 
na planície fluviomarinha do rio Ipojuca (PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.
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Bacia da Paraíba. Por vezes, atingem a linha de costa, for-
mando falésias, a exemplo da Praia de Catuama. Os canais 
principais esculpem vales amplos e encaixados em forma 
de “U”, resultantes de processos de entalhamento fluvial, e 
notável alargamento das vertentes do vale via recuo erosivo 
de suas encostas, como se observa nos baixos cursos dos 
rios Botafogo (Figura 4.9) e Goiana.

Curiosamente, a faixa costeira de Pernambuco apre-
senta um processo diferencial de recobrimento por rochas 
sedimentares do Grupo Barreiras, visto que essa sedimenta-
ção é nitidamente mais espraiada na Zona da Mata Norte, 
perfazendo uma vasta zona de tabuleiros. Na Zona da Mata 
Sul, o recobrimento sedimentar do Grupo Barreiras é bem 
mais restrito, sendo que, frequentemente, a planície costei-
ra ou a linha de costa está encostada diretamente sobre as 
colinas e elevações do embasamento ígneo-metamórfico, 
tal como na região do Cabo de Santo Agostinho. Tal fato 
pode estar associado à maior subsidência da Bacia da 
Paraíba (a norte do Lineamento Pernambuco) durante o 
Neógeno, em relação à Bacia de Pernambuco, que ocupa 
o litoral sul do estado.

Os Tabuleiros Costeiros estão, em sua maioria, emba-
sados em rochas sedimentares pouco litificadas, de idade 
terciária, do Grupo Barreiras. Estão compreendidos, a leste, 
pela Planície Costeira; a oeste, pelo relevo colinoso e pela 
superfície das chãs do domínio dos Patamares Orientais da 
Borborema. Subordinadamente, junto ao litoral afloram 
rochas sedimentares de idade cretácica da Bacia da Paraíba, 
em especial, rochas carbonáticas da Formação Gramame 
e arenitos da Formação Beberibe.

Ressaltam-se, em posições mais interioranas, em meio 
ao relevo colinoso, algumas ocorrências de tabuleiros não 
dissecados e um pouco mais elevados. Essas superfícies, 
geralmente relacionadas à Unidade Infra-Barreiras, são as 
“superfícies das chãs pré-litorâneas” descritas por Kegel 
(1957) e Mabesoone e Castro (1975). Nesse caso, as chãs 
representam antiga superfície de erosão impressa direta-
mente sobre o embasamento ígneo-metamórfico ou por 
delgada cobertura sedimentar.

Predominam solos espessos e de baixa fertilidade 
natural, tais como Latossolos Amarelos distróficos e Es-
podossolos Ferrocárbicos. Nas vertentes declivosas dos 
rebordos dos tabuleiros predominam Argissolos e, nos 
largos fundos de vales em “U”, Gleissolos. Esses solos 
planos e bem drenados, sob clima úmido, são propícios à 
monocultura canavieira. A maior parte dos tabuleiros está 
ocupada por canaviais, à exceção das áreas urbanizadas 
ao norte do Recife.

Destacam-se, nessa unidade, as cidades de Goiana, 
Araçoiaba, Igarassu, Abreu e Lima, Paulista e Olinda.

Patamares Orientais da Borborema

Os Patamares Orientais da Borborema, seguindo de-
signação proposta por IBGE (1995), também denominados 
Depressão Pré-Litorânea, podem ser individualizados em 
duas seções: uma ao norte da cidade do Recife, correspon-
dendo à Zona da Mata Norte; e outra a sul, que coincide 
com a Zona da Mata Sul, sendo separadas pelo Lineamento 
Pernambuco. Esse domínio está associado a rochas ígneo-
metamórficas da Província Borborema, de idades paleopro-
terozoica a neoproterozoica. Nesse contexto, destaca-se, 
na Zona da Mata Norte, um embasamento composto 
por rochas metaígneas de idade paleoproterozoica das 
formações Salgadinho e Passira; paragnaisses e rochas 
metavulcânicas de idade mesoproterozoica da Formação 
Vertentes; diversos plútons de idade neoproterozoica (gra-
nodioritos, leucogranitos e tonalitos). Já na Zona da Mata 
Sul ressaltam-se rochas metamórficas de idade mesopro-
terozoica (anfibolitos, quartzitos, migmatitos, ortognaisses 
e mármores) dos complexos Belém de São Francisco e Ca-
brobó; rochas ígneas de idade neoproterozoica (granitos, 
dioritos, granodioritos, leucogranitos e monzogranitos) 
da Suíte Intrusiva Itaporanga; outros plútons diversos. 
Destacam-se, ainda, rochas vulcânicas cretácicas (andesitos 
e basaltos) da Formação Ipojuca (GOMES; SANTOS, 2001).

Na parte setentrional, esse domínio se limita, a leste, com 
os Tabuleiros Costeiros; a oeste, com as vertentes orientais 
do Planalto da Borborema. O padrão de relevo dominante 
é o de Colinas Amplas e Suaves (R4a1) na Zona da Mata 
Norte, com pequenos interflúvios tabulares, as denominadas 
“superfícies das chãs pré-litorâneas” (MABESOONE; CASTRO, 
1975) (Figura 4.10). 

Na Zona da Mata Sul predomina relevo mais movi-
mentado, em colinas dissecadas (R4a2), o que reforça a 
hipótese de um soerguimento mais acentuado do litoral sul 
do estado de Pernambuco durante o Cenozoico controlado 
pelo Lineamento Pernambuco.

Os topos tabulares estão recobertos por Latossolos 
Amarelos distróficos e Espodossolos, enquanto os topos 
arredondados e as encostas, com Argissolos Verme-
lho-Amarelo distróficos, onde ocorrem processos de 
coluvionamento. Os fundos de vales planos e colmatados 
estão recobertos por Neossolos Flúvicos e Planossolos 
Háplicos (EMBRAPA, 2001).

Figura 4.9 - Vale do rio Botafogo, em meio aos tabuleiros dissecados 
(Araçoiaba, PE). Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE PERNAMbucO

60

O limite com os Tabuleiros Costeiros ocorre de forma 
gradual e sem quebras de relevo. Ocasionalmente, peque-
nos degraus demarcam essa transição. Já em direção oeste, 
a passagem para o Planalto da Borborema acontece com 
maiores desníveis altimétricos.

Na porção meridional, esse domínio faz limite direta-
mente com a Planície Costeira, a este, devido à inexistência 
de tabuleiros nessa área. Ocasionalmente, atinge a linha de 
costa, como em Cabo do Santo Agostinho, um imponente 
promontório sustentado por rochas graníticas, que, em 
parte, sofre processos de erosão linear acelerada (sulcos 
e ravinamentos). A oeste, encontram-se as vertentes mais 
úmidas do Planalto da Borborema, que sofrem maior in-
fluência dos ventos alísios de sudeste do que as vertentes 
setentrionais.

O padrão de relevo predominante é o de Colinas 
Dissecadas e de Morros Baixos (R4a2), que, nessa área, 
apresentam feições convexas (“meias-laranjas” ou ma-
melonares), com declividades entre 5º e 15° (Figura 4.11), 
suscetíveis a processos gravitacionais, como observado na 
localidade de Quipapá.

Predominam, nessa área, mantos de intemperismo de 
grande espessura, com Latossolos nos topos colinosos e 
Argissolos nas vertentes, relacionados ao clima mais úmido. 
Entremeando as colinas, observam-se planícies alveolares de 
grande amplitude ocupadas por Neossolos Flúvicos.

Na área de influência direta do Lineamento Pernambu-
co, observa-se a alternância de cristas alinhadas de morrotes 
e pequenas serras com relevos arrasados, notadamente 
entre as localidades de Vitória de Santo Antão e a escarpa 
da serra das Russas (borda leste do Planalto da Borborema) 
em Gravatá. Tal modelado está relacionado à ocorrência de 
milonitos e quartzitos com foliação verticalizada ao longo 
do eixo do lineamento.

Assim como os domínios Tabuleiros Costeiros e Planície 
Costeira, esse domínio se caracteriza como um ambiente 
de predomínio de intemperismo químico em clima tropical 
úmido (As), cujos índices pluviométricos superam 1.500 
mm, com chuvas concentradas entre os meses de maio e 
setembro, no período de atuação mais expressiva dos ventos 
de leste da Massa Equatorial Atlântica (mEa).

Essa região, quando da chegada dos colonizadores, 
era totalmente recoberta por exuberante Mata Atlântica, 
a qual, nos dias atuais, restringe-se a pequenas áreas dos 
topos de colinas e, raramente, fundos de vales. A vegetação 
nativa foi substituída paulatinamente pela monocultura da 
cana-de-açúcar, cujo plantio se iniciou pelos fundos de 
vales, ocupando, depois, as encostas da Zona da Mata Sul 
para a Zona da Mata Norte.

Planalto da Borborema

O Planalto da Borborema está localizado na porção 
oriental do Nordeste brasileiro, ocupando extensa área 
que abrange parte dos estados de Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba e Rio Grande do Norte.

Trata-se de um relevo de degradação em um maciço 
cristalino pré-cambriano, de direção geral NNE-SSW, com 
vastas superfícies planálticas (R2b3) de relevos aplainados, 
intercalados com áreas francamente dissecadas em terrenos 
de morros amplos (R4b) a montanhosos (R4c). Esse conjunto 
de terrenos elevados está alçado em cotas que variam entre 
450 e 1.000 m de altitude, destacando-se nitidamente em 
relação às áreas circundantes (AB’SABER, 1969; ANDRADE, 
2005; ANDRADE; LINS, 1965; DANTAS et al., 2008; MABE-
SOONE; CASTRO, 1975). Destacam-se, ainda, superfícies 
cimeiras (R2c), posicionadas acima de 1.000 m de altitude, 
como as superfícies de Garanhuns e Cimbres-Poção.

No estado de Pernambuco, o Planalto da Borborema 
abrange sua porção central, apresentando-se bastante 
dissecado por processos erosivos. Essa morfologia pla-
náltica compreende, portanto, um diversificado conjunto 
de padrões de relevo: colinas dissecadas (R4a2), morros 
e serras de cotas mais baixas (R4b), pequenas cristas e 
esparsas superfícies planálticas (R2b3), com platôs (R2c) 
resultantes de processos de aplainamento, rebordos erosi-
vos (R4e), alguns segmentos de relevo montanhoso (R4c), 

Figura 4.10 - Relevo de colinas amplas e suaves com topos 
tabulares (superfície das chãs pré-litorâneas) (Carpina, PE). 

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.11 - Relevo de colinas dissecadas com feições convexas 
(mamelonares), típico da Zona da Mata Sul (Sirinhaém, PE). 
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representando relevos residuais remanescentes do grande 
planalto, e escarpas serranas (R4d), que bordejam o limite 
oeste do planalto.

Esse domínio também está associado a rochas 
ígneo-metamórficas da Província Borborema, de idade 
paleoproterozoica a neoproterozoica. No Agreste Setentrional, 
situado a norte do Lineamento Pernambuco, predomina um 
embasamento metamórfico paleoproterozoico composto por 
migmatitos e rochas metaígneas das formações Salgadinho 
e Pão de Açúcar; por paragnaisses e rochas metavulcânicas 
da Formação Vertentes e por rochas metaígneas da 
Suíte Serra de Taquaritinga (sendo essas duas últimas de 
idade mesoproterozoica); e por diversos plútons de idade 
neoproterozoica (granodioritos, monzogranitos, dioritos, 
leucogranitos e tonalitos) das suítes intrusivas Itaporanga, Terra 
Nova, Conceição e Xingó, além de outros corpos intrusivos. 
Já no Agreste Meridional, situado a sul do Lineamento 
Pernambuco, predominam rochas metamórficas de idade 
mesoproterozoica (anfibolitos, quartzitos, migmatitos, 
ortognaisses e mármores), dos complexos Belém de São 
Francisco e Cabrobó, e rochas metaígneas da Suíte Serra 
de Taquaritinga, além de outros granitoides deformados; e 
rochas ígneas de idade neoproterozoica (granitos, dioritos, 
granodioritos, leucogranitos e monzogranitos) da Suíte 
Intrusiva Itaporanga e outros plútons diversos, além de 
quartzossienitos e quartzomonzonitos da Suíte Intrusiva Serra 
do Catu (GOMES; SANTOS, 2001).

O Domínio de Colinas Dissecadas e de Morros Baixos 
(R4a2) está representado por relevos de degradação 
em qualquer litologia, com colinas dissecadas, vertentes 
convexo-côncavas e topos arredondados ou aguçados, com 
amplitude de relevo variando de 30 a 80 m e inclinação 
das vertentes de 5 a 20o. Tais relevos possuem um sistema 
de drenagem principal, com deposição de planícies aluviais 
restritas ou em vales fechados. Apresentam equilíbrio entre 
processos de pedogênese e morfogênese, com atuação 
frequente de processos de erosão laminar e ocorrência 
esporádica de processos de erosão linear acelerada (sulcos, 
ravinas e voçorocas). É frequente a geração de rampas de 
colúvio nas baixas vertentes.

No Planalto da Borborema, esse padrão de relevo é en-
contrado no Agreste Setentrional, de clima mais seco, nos 
municípios de Orobó, Machados e Buenos Aires, onde se 
desenvolveram Argissolos Vermelho-Amarelos e Vermelhos 
eutróficos (EMBRAPA, 2001), sendo a pecuária a atividade 
predominante (Figura 4.12); no Agreste Meridional, de cli-
ma úmido, nos municípios de Brejão, Terezinha, Lagoa do 
Ouro, Correntes, Palmerina e Angelim, onde se destacam 
Argissolos Vermelho-Amarelos distróficos, com predomínio 
da pecuária leiteira e, subordinamente, a policultura (Figura 
4.13); no Sertão do Moxotó, município de Sertânia, onde 
representa uma transição para a Depressão Sertaneja.

O Domínio de Morros e de Serras Baixas (R4b), por sua 
vez, constitui-se de morros convexo-côncavos dissecados 
e de topos arredondados ou aguçados em cristas, com 
amplitude de relevo variando de 80 a 200 m, podendo 

Figura 4.12 - Colinas dissecadas e morros baixos ao fundo 
(Machados, PE). Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.13 - Morros baixos ajustados ao nível de base do rio 
Mundaú (Correntes, PE). 

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.14 - Serra com mata preservada no topo e cultura 
de bananeiras nas encostas, na porção oriental do planalto da 

Borborema (São Vicente Ferrer, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.
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apresentar desnivelamentos de até 300 m e inclinação das 
vertentes de 15 a 35º. O sistema de drenagem principal é 
constituído por restritas planícies aluviais.

Nesses compartimentos predominam processos de 
morfogênese, com formação de solos pouco espessos 
em terrenos declivosos, em geral, com moderada a alta 
suscetibilidade à erosão. Destacam-se, nesse contexto, 
Neossolos Litólicos eutróficos e Luvissolos Crômicos órticos 
(EMBRAPA, 2001).

Nesse domínio, é frequente a atuação de processos 
de erosão laminar e linear acelerada (sulcos e ravinas) e 
esporádica a ocorrência de processos de movimentos de 
massa. Ocorre, também, a geração de colúvios e, subordi-
nadamente, depósitos de tálus nas baixas vertentes.

Esse padrão de relevo predomina na porção oriental 
do Planalto da Borborema, nos municípios de Quipapá, 
Cupira, Agrestina, Chã Grande, Cumaru, Salgadinho e São 
Vicente Ferrer (Figura 4.14).

Os Planaltos (R2b3) são relevos de degradação em 
qualquer litologia, mais elevados do que os terrenos adja-
centes, pouco dissecados em formas tabulares ou colinas 
muito amplas. O sistema de drenagem principal apresenta 
fraco entalhamento e deposição de planícies aluviais res-
tritas ou em vales fechados.

Há predomínio de processos de pedogênese (for-
mação de solos espessos e bem drenados, em geral, com 
baixa a moderada suscetibilidade à erosão) e ocorrências 
esporádicas de feições erosivas, restritas a processos de 
erosão laminar ou linear acelerada (ravinas e voçorocas). 
A amplitude de relevo é pequena, variando de 20 a 50 m, 
com inclinação suave das vertentes (2º-5º), excetuando-se 
os eixos dos vales fluviais.

Essas superfícies estão localizadas na parte central do 
Planalto da Borborema, em meio a relevos de morros e de 
serras baixas e maciços montanhosos (Figuras 4.15 e 4.16), 
onde se localiza Caruaru, principal município do Agreste 
Pernambucano, cuja atividade no setor terciário polariza o 
comércio da região Há, ainda, outras cidades importantes, 
como Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, que formam 
um importante polo industrial têxtil e de confecções. Outras 
cidades que se destacam nessa paisagem são Agrestina, 
Cachoeirinha e São Bento do Una.

Predominam, nas áreas planálticas, Planossolos Nátri-
cos, Neossolos Regolíticos eutróficos, Luvissolos Crômicos 
órticos e Argissolos Vermelhos eutróficos (EMBRAPA, 2001).

O limite oeste do Planalto da Borborema com a De-
pressão do Baixo São Francisco está marcado por uma 
escarpa erosiva (R4d), cuja amplitude alcança 300 m na 
serra do Tará, entre os municípios de Venturosa e Caetés 
(Figura 4.17), área de influência de clima semiárido na 
porção ocidental da Borborema, recoberta por caatinga.

A escarpa tem vertentes predominantemente côncavas 
a retilíneas e topos levemente arredondados, com sedi-
mentação de colúvios e depósitos de tálus, sob o domínio 
pleno de processos de intemperismo físico, e solos rasos, 
seguindo um modelo de evolução de relevo preconizado 

Figura 4.15 - Alinhamentos serranos em meio à superfície 
planáltica da Borborema, sob clima semiúmido, e depressões 
semiáridas na porção central da Borborema, recoberta por 

vegetação transicional de agreste e manchas de caatinga, entre os 
municípios de Toritama e Brejo da Madre de Deus (PE). 

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.16 - Superfície planáltica da Borborema, com as serras 
das Cruanhas e do Caipora ao fundo (Agrestina, PE). 

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.17 - Escarpa oeste do planalto da Borborema em contato 
com a superfície aplainada da depressão do baixo rio São Francisco 

(estrada Venturosa-Caetés, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.
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por King (1956), baseado em recuo das escarpas e geração 
de pedimentos e sua coalescência em vastos pediplanos.

O sistema de drenagem principal encontra-se em 
franco processo de entalhamento, com drenagem esco-
ando para a bacia do rio Ipanema. Representa um relevo 
de transição entre duas superfícies distintas, alçadas a 
diferentes cotas altimétricas.

Já no Sertão do Pajeú, nos limites com o estado da 
Paraíba, o rebordo erosivo (R4e) que antecede a serra de 
Teixeira e a escarpa do batólito de Triunfo (R4d) sobressai 
na paisagem, com gradientes altimétricos que alcançam 
mais de 500 m, entre os municípios de Flores e Triunfo (Fi-
gura 4.18). O imponente maciço montanhoso de Triunfo se 
notabiliza pelo abrupto contraste fitoclimático de um brejo 
de altitude, cuja vegetação florestal se destaca em meio 
aos vastos terrenos da Depressão Sertaneja recobertos por 
vegetação de caatinga em pleno sertão semiárido (MELO, 
1988). Os processos de coluvionamento são marcantes, 
devidos à elevada declividade das encostas e ao efeito 
orográfico que aí se impõe.

O Domínio Montanhoso (R4c) abrange relevos de 
degradação em qualquer litologia, com vertentes predomi-
nantemente retilíneas a côncavas, escarpadas, e topos de 
cristas alinhadas, aguçados ou levemente arredondados, 
com amplitude acima de 300 m, podendo apresentar, 
localmente, desnivelamentos inferiores a 300 m e incli-
nação das vertentes entre 25 a 45o, com sedimentação 
de colúvios e depósitos de tálus. O sistema de drenagem 
principal encontra-se em franco processo de entalhamento. 
Nesse domínio, predominam Neossolos Litólicos eutróficos 
e afloramentos de rocha.

Tais relevos são formados por maciços graníticos re-
siduais, tais como as serras Negra (Bezerros) (Figura 4.19), 
de Taquaritinga, dos Ventos (Belo Jardim) e de Ororobá 
(Pesqueira e Poção) (Figura 4.20), e o Batólito de Triunfo.

A região do Agreste Pernambucano, que corresponde 
à maior porção do Planalto da Borborema no estado, é uma 
zona de transição entre o litoral úmido (Zona da Mata) e 
o sertão semiárido.

Nesse espaço agrestino, predominantemente semi-
úmido, existem áreas de exceção com redutos de Mata 
Atlântica, denominados brejos de altitude. O fato de estarem 
localizados em maciços expostos aos ventos de leste, o que 
propicia condições de umidade suficiente para manutenção 
de culturas agrícolas (policultura), possibilita a fixação de 
populações rurais em pequenas propriedades (ANDRADE, 
2005; LINS, 1989). O maior enclave de umidade é o platô 
de Garanhuns (R2c) (Figura 4.21), na porção sudoeste do 
planalto, superfície de cimeira com altitudes superiores a 
750 m e cotas que atingem 1.150 m na serra do Gigante (ou 
serra da Prata). Devido às condições de temperaturas amenas 
e solos férteis, a região foi grande produtora de café; mas, 
devido à política nacional de erradicação do café da década 
de 1930, essa atividade diminuiu bastante na região.

Outros brejos importantes são os de Serra Negra 
(Bezerros), Taquaritinga do Norte, Madre de Deus, Cimbres-

Figura 4.18 - Escarpa sul do batólito de Triunfo, com recuo lateral 
das vertentes e acentuado gradiente altimétrico, com relevo 

residual no front (estrada Flores-Triunfo, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.19 - Relevo formado por maciço granítico residual, com 
afloramentos graníticos disseminados da suíte intrusiva Itaporanga 

no maciço de serra Negra (Bezerros, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.20 - Maciço residual da serra do Ororobá, de marcada 
direção E-W, concordante com o lineamento Pernambuco, com o 

sítio urbano de Pesqueira no sopé da serra. 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.
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-Poção e Serra da Baixa Verde (Triunfo). No topo da serra da 
Baixa Verde (Figura 4.22) há um amplo vale suspenso, onde 
tradicionalmente se cultiva cana-de-açúcar para produção 
da rapadura que abastece o mercado sertanejo. 

Nas partes mais rebaixadas e secas do planalto pre-
domina, em geral, a pecuária extensiva, e a leiteira, nas 
regiões de Garanhuns-Bom Conselho, Venturosa-Buíque 
e Sanharó, que envolve seleção racial e arraçoamento dos 
animais (ANDRADE, 2005).

Do alto dos maciços e platôs do Planalto da Borbore-
ma – um importante dispersor da rede de drenagem em 
escala regional (AB’SABER, 1969) – nascem vários rios de 
importância regional, como Capibaribe, Ipojuca, Una e Siri-
nhaém, descendo o planalto na direção W-E para o oceano 
Atlântico; o rio Ipanema drena para sul, como tributário do 
São Francisco, e o Mundaú, para sudeste, onde deságua 
na lagoa homônima no litoral de Alagoas.

A morfologia da vertente sudeste úmida, a barlavento, 
do Planalto da Borborema, distingue-se notavelmente da 
escarpa oeste semiárida da serra do Tará, esta a sotavento. 
Essa serra caracteriza-se por um relevo escarpado em franco 
recuo erosivo, seguindo o modelo de King (1956), de recuo 
lateral das vertentes e geração de pedimentos e pediplanos.

A encosta da cimeira de Garanhuns, drenada pelos 
rios Mundaú, Canhoto e Una, apresenta-se francamente 
dissecada, sob o domínio de processos de intemperismo 
químico, seguindo modelos de evolução de relevo similares 
aos propostos por Davis (1899) e Büdel (1982): formação 
de espessos regolitos, incisão vertical da rede de canais e 
mamelonização do relevo em padrão colinoso (Figura 4.23).

Figura 4.21 - Sítio urbano de Garanhuns em superfície de cimeira do 
planalto da Borborema. Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.22 - Amplo vale suspenso no alto da serra da Baixa 
Verde (Triunfo, PE). Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.23 - Perfil esquemático do planalto da Borborema entre as cidades de Correntes e Venturosa, mostrando a transição de agreste 
úmido (vegetação de mata atlântica) para sertão semiárido (vegetação de caatinga). 

Fonte: Elaborado por Marcelo E. Dantas, Jennifer F.C. Renk e Rogério V. Ferreira, 2013.
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Depressão do Baixo Rio São Francisco

A Depressão do Baixo Rio São Francisco caracteriza-se 
como uma depressão interplanáltica, compreendida entre 
a escarpa oeste do Planalto da Borborema e o espigão que 
se prolonga desse mesmo planalto, na direção SW-NE, 
bordejando o Planalto Sedimentar da Bacia do Jatobá. A 
morfologia dessa área é resultante de uma pediplanação 
intensa em rochas mesoproterozoicas e neoproterozoicas 
da Província Borborema. Predominam rochas metamórficas 
de idade mesoproterozoica (mármores, anfibolitos, mig-
matitos, ortognaisses e metaultramáficas) dos complexos 
Cabrobó e Belém de São Francisco, além de rochas meta-
ígneas da Formação Chorrochó e rochas ígneas de idade 
neoproterozoica (granitos, dioritos, granodioritos, leuco-
granitos e monzonitos) das suítes intrusivas Itaporanga e 
Xingó e outros plútons leucocráticos.

Esse diversificado substrato rochoso sofreu prolonga-
do processo de arrasamento dos terrenos, gerando uma 
superfície aplainada degradada (R3a2), restando elevações 
residuais em forma de inselbergs (R3b) e agrupamentos de 
morros (R4b) e maciços de maior expressão, a exemplo da 
serra do Cumanati, em Águas Belas (R4c), constituída de 
sienitos e monzonitos do Granitoide Águas Belas, que, devido 
à maior resistência ao intemperismo, manteve-se ressaltada 
na paisagem (Figura 4.24).

A vasta superfície aplainada dessa área deprimida é 
constituída por dois níveis de pedimentação: o primeiro, 
localizado no sopé das elevações, com os pedimentos 
dissecados em lombas; o segundo, em níveis altimétricos 
mais baixos, é formado por um plano irregular que con-
verge para o rio São Francisco, acompanhando o sentido 
da drenagem. 

Os solos predominantes nessa área pediplanada são 
Planossolos Háplicos eutróficos. Subordinadamente, ocor-
rem Neossolos Regolíticos eutróficos, Neossolos Litólicos 
eutróficos e Luvissolos Crômicos órticos (EMBRAPA, 2001).

Figura 4.24 - Extensa superfície pediplanada da depressão do baixo 
rio São Francisco, com maciço residual ao fundo (serra do Cumanati), 

vista a partir da escarpa oeste do planalto da Borborema. 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Esse domínio coincide, em sua totalidade, com a maior 
parte da bacia hidrográfica do rio Ipanema, excetuando 
as encostas do Planalto da Borborema, onde se localiza a 
nascente desse rio, na serra do Ororobá. 

Os municípios que se destacam nessa área são os 
de Venturosa e Águas Belas, cujas atividades econômicas 
principais consistem em pecuária leiteira e agricultura de 
subsistência.

Planalto Sedimentar da Bacia do Jatobá

O Planalto Sedimentar da Bacia do Jatobá está as-
sentado em rochas da Bacia Sedimentar do Jatobá, que, 
juntamente com as bacias do Recôncavo e Tucano, formam 
um grande rifte, feição estrutural eocretácea abortada da 
megafratura que originou o oceano Atlântico Sul. Essas 
bacias foram implantadas sobre zonas de fraqueza anti-
gas do embasamento cristalino, que foram decisivas no 
estabelecimento do padrão estrutural dessa fossa. Estão 
posicionadas em direção geral N-S, com cerca de 450 km 
de comprimento e 100 km de largura máxima; seu extre-
mo norte tem deflexão SW-NE, com mais de 150 km, que 
constitui a Fossa Jatobá (MILANI, 1985).

A mudança no sentido de abertura do rifte, que 
passa de S-N, no Tucano Norte, para SW-NE, na Bacia 
do Jatobá, é condicionada pela Zona de Cisalhamento 
Pernambuco-Paraíba, cuja reativação durante o Eocretácio 
deu origem à Falha de Ibimirim, limite norte da Bacia do 
Jatobá (COSTA; MILHOMEM; CARVALHO, 2003; SANTOS; 
CUPERTINO; BRAGA, 1990). Uma importante inversão 
de relevo se processou ao longo do Cenozoico, quando 
o antigo gráben cretácico do Jatobá foi alçado à posição 
de planalto, cerca de 200 a 300 m acima do piso da De-
pressão Sertaneja.

Da mesma forma que o Planalto da Borborema, o Pla-
nalto Sedimentar da Bacia do Jatobá se encontra bastante 
dissecado, com a superfície aplainada do rio Moxotó (R3a2) 
dividindo-o em dois setores. O setor sudoeste apresenta um 
padrão de relevo planáltico (R2b3) com topos suavemente 
ondulados e um padrão de morros e serras (R4b) alinhados 
na direção geral da bacia (SW-NE), destacando-se a serra 
Negra, que constitui a Reserva Biológica de Serra Negra, do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). O 
setor nordeste corresponde à Chapada de São José (R2c), 
cujos topos planos são recortados por amplos vales encai-
xados em cânions (R4f), a exemplo do vale do Catimbau 
(Figura 4.25), cuja extremidade NE, já próximo à cidade 
de Buíque, apresenta escarpa erosiva de frente de cuesta 
(R4d) (Figura 4.26) de beleza singular, que representa o 
contato com a Depressão Sertaneja. 

Nessa área está localizado o Parque Nacional do 
Catimbau, área de proteção do bioma Caatinga, com be-
líssima paisagem moldada em arenitos e conglomerados 
de idade siluriana da Formação Tacaratu, onde se encon-
tram relevos ruiniformes e vários sítios arqueológicos com 
pinturas rupestres. 
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A área do Catimbau está inclusa na proposta de cria-
ção do Geoparque Catimbau-Pedra Furada, que se estende 
até os municípios de Pesqueira e Venturosa, e que faz parte 
do Projeto Geoparques da CPRM/SGB. 

Destacam-se, também, no vale escavado do rio Mo-
xotó, arenitos, folhelhos e siltitos de idade devoniana da 
Formação Inajá, e, na porção sudoeste, a sequência juro-
cretácica da Bacia do Jatobá, representada por arenitos e 
calcários e, subordinadamente, conglomerados, folhelhos 
e siltitos das formações Aliança, Candeias e Marizal.

Em todo o domínio predominam Neossolos Quat-
zarênicos órticos, produto da desagregação das rochas 
sedimentares, que apresentam alta permeabilidade e baixa 
fertilidade.

Além da atividade turística relacionada ao Parque Na-
cional do Catimbau, essa região se destaca pelo Perímetro 
Irrigado do Vale do Moxotó, no município de Ibimirim, que 
foi implantado no final da década de 1950 com a cons-
trução da maior barragem do estado de Pernambuco, o 
açude do Poço da Cruz, onde se cultivam banana, tomate 
e milho, dentre outros. No restante da área, predomina a 
pecuária extensiva típica do semiárido nordestino.

Chapada do Araripe

A Chapada do Araripe representa uma vasta superfície 
cimeira que abrange os estados de Pernambuco, Ceará e 
Piauí. Entretanto, aproximadamente metade de sua área 
situa-se em Pernambuco, que corresponde ao flanco sul 
dessa unidade geomorfológica. 

Consiste de um vasto platô (R2c) alçado em cotas que 
variam entre 800 e 950 m de altitude, sendo abruptamente 
delimitada em todos os flancos por escarpas festonadas 
(R4d) (Figura 4.27) em franco recuo erosivo, com desni-
velamentos que variam entre 250 m (na área de Araripina, 
próximo à divisa com o Piauí) a 500 m (na porção leste, nos 
municípios de Exu e Morelândia). As áreas aplainadas que 
fazem contato com a imponente escarpa sul da chapada 
estão inseridas na Depressão Sertaneja.

Chapadas e Platôs (R2c) são relevos de degrada-
ção em rochas sedimentares, com superfícies tabulares 
alçadas, ou relevos soerguidos, com topos planos ou 
aplainados, pouco dissecados, cuja amplitude altimétrica 
varia de 0 a 20 m. Os rebordos dessas superfícies, posicio-
nados em cotas elevadas, são delimitados, em geral, por 
vertentes íngremes a escarpadas. Representam superfícies 
cimeiras regionais, onde predominam processos de pedo-
gênese (formação de solos espessos e bem drenados, em 
geral, com baixa a moderada suscetibilidade à erosão), 
com frequente atuação de processos de laterização. Os 
processos de morfogênese mais significativos ocorrem 
nos rebordos das escarpas erosivas, via recuo lateral das 
vertentes. Apresentam ocorrências erosivas esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(ravinas e voçorocas).

Essa porção do platô da Chapada do Araripe está 
sustentada por arenitos cretácicos da Formação Exu. As 
escarpas festonadas da vertente sul da chapada, por sua 
vez, apresentam, no topo, rochas cretácicas da Formação 
Santana (calcários, folhelhos, margas e evaporitos); na 
base, o embasamento ígneo-metamórfico da Faixa de 
Dobramentos do Nordeste.

Figura 4.25 - Vale amplo, encaixado em rochas sedimentares 
da bacia sedimentar do Jatobá (vale do Catimbau, Buíque, PE). 

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.27 - Escarpa festonada da chapada do Araripe (Exu, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.26 - Escarpa erosiva da chapada de São José, borda 
NE da bacia sedimentar do Jatobá, em contato com a Depressão 

Sertaneja (Buíque, PE). Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.



ORIGEM DAS PAISAGENS

67

Predominam, nos topos, Latossolos Vermelho-
-Amarelos distróficos, com vegetação de cerrado. Nas 
escarpas, por sua vez, predominam Neossolos Litólicos 
eutróficos e vegetação de caatinga arbórea, em clima 
semiárido. A atividade econômica predominante é a 
pecuária extensiva.

A porção sul da chapada (lado pernambucano) é mais 
seca do que o flanco norte, situado no estado do Ceará, 
que captura a maior parte da umidade proveniente do 
deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 
para sul durante o verão e o outono. Esse barramento da 
umidade do lado cearense forma o que Souza e Oliveira 
(2006) denominam “brejo de encosta”, que apresenta mata 
úmida exuberante. Enquanto do lado pernambucano, al-
gumas dezenas de quilômetros a sul, no município de Exu, 
encontra-se vegetação típica de caatinga.

Depressão Sertaneja

A Depressão Sertaneja, seguindo denominação pro-
posta por Ab’Saber (1969), apresenta-se como uma depres-
são periférica em relação aos planaltos da Borborema e da 
Bacia Sedimentar do Jatobá, além da Chapada do Araripe, 
e compreende um diversificado conjunto de padrões de 
relevo com amplo predomínio de superfícies aplainadas 
com relevo plano e suavemente ondulado (R3a2), resul-
tante de processos de arrasamento generalizado do relevo 
sobre diversos tipos de litologias. Essas vastas superfícies 
aplainadas encontram-se pontilhadas por inselbergs (R3b) 
e maciços montanhosos isolados (R4c), por vezes desfeitos 
em relevo de morros e alinhamentos serranos isolados 
(R4b) e colinas dissecadas (R4a2).

O Domínio das Superfícies Aplainadas Degradadas 
(R3a2) da Depressão Sertaneja consiste em vastas superfí-
cies arrasadas, invariavelmente em cotas baixas, entre 150 
e 300 m nas áreas mais próximas ao rio São Francisco, 
podendo atingir cotas entre 400 e 500 m nas regiões dos 
altos vales dos rios Brígida, Terra Nova, Garças e Pontal e 
do médio vale do Pajeú.

Esse domínio é o mais extenso do território de Per-
nambuco e está assentado em rochas do embasamento 
ígneo-metamórfico pré-cambriano da Província Borbo-
rema. Nessas superfícies aplainadas ocorre um conjunto 
de solos rasos, com fertilidade natural de baixa a alta, 
em ambiente de absoluto predomínio de intemperismo 
físico em clima tropical semiárido (Bsh), com índices 
pluviométricos variando entre 400 a 700 mm e chuvas 
concentradas nos meses de janeiro a abril, no período 
de maior avanço da massa equatorial continental (mEc), 
associado à oscilação máxima para o hemisfério sul da 
Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Esses terrenos 
apresentam-se, invariavelmente, recobertos com vegeta-
ção de caatinga hiperxerófita. Trata-se da típica paisagem 
do sertão nordestino.

Nesse cenário, predominam solos pouco espessos e de 
moderada a boa fertilidade natural, em especial, Luvisso-

los Crômicos órticos. Nas áreas mais secas, os Luvissolos 
ocorrem associados a Neossolos Litólicos eutróficos e 
Afloramentos de Rocha (lajedos), Planossolos Nátricos 
órticos, Neossolos Quartzarênicos órticos e Neossolos 
Regolíticos eutróficos. Nas áreas em que a semiaridez é 
um pouco atenuada, os Luvissolos ocorrem em associação 
com Argissolos Vermelho-Amarelos eutróficos, Latossolos 
Vermelho-Amarelos distróficos e eutróficos e Cambissolos 
Háplicos eutróficos (EMBRAPA, 2001), com ocupação rural 
rarefeita por pecuária extensiva e agricultura de subsistência 
de baixa produtividade.

A Depressão Sertaneja delimita-se, a leste, com 
o Planalto Sedimentar da Bacia do Jatobá; a nordeste, 
com o Planalto da Borborema; a noroeste, com a Bacia 
do Araripe; a sul, com a Planície do Rio São Francisco. 
Entretanto, esse domínio geomorfológico estende-se 
indiscriminadamente por vastas superfícies através dos 
estados vizinhos da Bahia, Piauí e Ceará. Essas extensas 
zonas, topograficamente rebaixadas, abrangem as bacias 
dos rios Pajeú, Terra Nova, Brígida, Garças e Pontal, tribu-
tários da bacia do rio São Francisco. Essa rede de canais, 
percorrendo grande extensão dos terrenos aplainados, 
com solos rasos de baixa capacidade de armazenamento 
de água e vegetação de caatinga, em clima semiárido, 
explica o caráter intermitente de toda a rede de drenagem 
e a crônica escassez de água na maior parte do Sertão 
Pernambucano (excetuando-se a Planície do Rio São 
Francisco e o brejo de altitude de Triunfo). Isso também 
explica a profusão de barragens e açudes em toda a 
região, a despeito de parte da água estocada se perder 
pela evaporação.

Na Depressão Sertaneja pernambucana encontram-
-se inselbergs, disseminados ou em agrupamentos, que, 
invariavelmente, destacam-se na paisagem monótona das 
superfícies aplainadas. Os inselbergs são relevos residuais 
isolados, remanescentes do arrasamento geral dos terre-
nos. Apresentam amplitude de relevo de 50 a 300 m, com 
inclinação das vertentes de 25 a 45º, apresentando ocor-
rência de paredões rochosos subverticais (60 a 90º). Os 
inselbergs aparecem na paisagem como montes isolados, 
elevando-se, em muitos casos, a centenas de metros acima 
do piso da superfície regional. Em parte, essas formas 
de relevo residual são originadas a partir da resistência 
diferencial ao intemperismo e à erosão de determinadas 
litologias (em especial, rochas graníticas ou sieníticas) 
frente ao conjunto de litologias aflorantes em determinada 
região (Figura 4.28). Ao longo do Lineamento Pernambuco 
destacam-se, de forma esporádica, alinhamentos serranos 
de direção E-W, controlados por antigos planos de falha 
transcorrente da zona de cisalhamento e ressaltados por 
erosão diferencial, como observado no município de 
Serra Talhada.

Relevos residuais de maior expressão que os inselbergs 
– serras e alinhamentos serranos de grande amplitude, a 
exemplo da serra das Crioulas (850 m) em Salgueiro – são 
encontrados na região central desse domínio (Figura 4.29). 
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Já os morros de menor amplitude e as colinas dissecadas 
estão distribuídos ao longo de toda a Depressão Sertaneja 
(Figuras 4.30 e 4.31).

O substrato geológico da Depressão Sertaneja é 
constituído por grande diversidade de litologias, englo-
badas em duas distintas províncias geológicas: Cráton de 
São Francisco e Província Borborema (GOMES; SANTOS, 
2001). O embasamento cratônico de idade arqueana 
aflora apenas no extremo sudoeste do estado, na região 
de Petrolina, onde se destacam migmatitos e ortognais-
ses do Complexo Sobradinho-Remanso. Já na Província 
Borborema são individualizadas rochas metamórficas, 
de idade paleoproterozoica, compostas por migmatitos, 
granulitos, ortognaisses e paragnaisses das unidades 
Floresta, Sertânia, Iatizinho, Parnamirim e Barro; rochas 
metaígneas da Unidade Afogados da Ingazeira; rochas 
metamórficas de alto grau, de idade mesoproterozoica 
(anfibolitos, migmatitos, quartzitos, ortognaisses, már-
mores e xistos), dos complexos Belém de São Francisco, 
Lagoa das Contendas e Cabrobó; rochas metassedimen-
tares de baixo grau, de idade mesoproterozoica (xistos, 
filitos, metagrauvacas, mármores e metavulcânicas), das 
formações Salgueiro-Riacho Gravatá, Mandacaru e Barra 
Bonita; sequências metavulcanossedimentares de baixo 
grau, de idade neoproterozoica (metavulcânicas, quart-
zitos, metarenitos e metaconglomerados), das formações 
Santana dos Garrotes e São Caetano; diversos plútons 
neoproterozoicos (granodioritos, granitos, dioritos, mon-
zonitos, tonalitos e monzogranitos) das suítes intrusivas 
Itaporanga, Xingó, Conceição e Serrinha; plútons diver-
sos, além de sienitos e monzonitos das suítes intrusivas 
Terra Nova e Triunfo.

Destacam-se, nessa unidade, as cidades de Salgueiro, 
entroncamento rodoviário que funciona como polo comer-
cial regional, e Araripina, onde se encontra o maior polo 
de produção de gesso do país.

Duas importantes obras de infraestrutura estão em 
fase de implementação no Sertão Pernambucano: (i) 

Figura 4.29 - Serra das Crioulas, extensa superfície aplainada da 
Depressão Sertaneja, com relevo montanhoso ao fundo (Salgueiro, PE). 

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.30 - Morros sustentados por paragnaisses (Custódia, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.31 - Relevo colinoso em meio à superfície aplainada 
(Mirandiba, PE). Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.28 - Conjunto de inselbergs disseminados na 
Depressão Sertaneja (Salgueiro, PE). 

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.
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Ferrovia Transnordestina, que ligará a cidade de Eliseu 
Martins, no Piauí, aos portos de Pecém (CE) e Suape (PE), 
cortando todo o estado; (ii) Projeto de Transposição do São 
Francisco, que prevê a construção de mais de 700 km de 
canais de concreto em dois grandes eixos (norte e leste), 
ao longo do território de quatro estados (Pernambuco, 
Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte), para o desvio das 
águas do referido rio.

Planície do Rio São Francisco

Dentre as planícies fluviais do estado de Pernambuco, 
ênfase especial deve ser conferida ao extenso vale do rio 
São Francisco, situado ao sul da Depressão Sertaneja, 
na Mesorregião do São Francisco Pernambucano (Figura 
4.32).

Essa unidade deposicional recente consiste de vastas 
planícies de inundação (R1a) em superfícies sub-horizon-
tais, constituídas de depósitos arenoargilosos a argiloa-
renosos, com terrenos imperfeitamente drenados, sendo 
periodicamente inundáveis, e campos de dunas (R1f), 
localizados a sudoeste de Petrolina. Os solos desenvolvidos 
nessa unidade são Neossolos Flúvicos eutróficos e Neosso-
los Quatzarênicos, com forte influência de transporte de 
sedimentos oriundos do intemperismo de rochas do emba-
samento cristalino da Depressão Sertaneja, apresentando 
boa fertilidade natural. Esses solos estão francamente utili-
zados pelas atividades agrícolas, em especial a fruticultura 
irrigada, que se estende pelos terrenos adjacentes, já nas 
superfícies aplainadas.

O polo de irrigação Petrolina (PE)/Juazeiro (BA) é uma 
das áreas mais promissoras em crescimento econômico do 
sertão nordestino. O domínio de tecnologias apropriadas 
e as excelentes condições climáticas para a agricultura ir-
rigada transformaram radicalmente essa área nas últimas 
décadas. A exportação de frutas e produtos derivados, 
destacando-se a vinicultura, alavancou a região, a ponto 
de ali ter sido implantada a Universidade Federal do Vale 
do São Francisco (UNIVASF), para atender à demanda de 
mão de obra qualificada.

Figura 4.32 – Planície fluvial do rio São Francisco, no sítio urbano 
de Petrolina (PE). Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.
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INTRODUÇÃO

Localizado na porção oriental do Nordeste do Brasil, o 
estado de Pernambuco representa 6,5% da área dessa re-
gião, o que corresponde a 98.938 km2. Sua forma alongada 
na direção horizontal apresenta uma extensão de 748 km, 
enquanto a faixa litorânea, localizada no lado leste, é de 
187 km. Segundo Amaral, Silva e Barreto (2007), o estado 
se situa entre os meridianos 34°48’15’’ e 41°21’22’’ W de 
Greenwich e os paralelos 7°18’17’’ e 9°28’43’’ S. Dentre 
os 185 municípios que compõem o estado, Recife é a sua 
capital (Figura 5.1).

Historicamente, desde o início da colonização portu-
guesa, o estado teve a agricultura como atividade predomi-
nante, com destaque para a produção de cana-de-açúcar. 
Nas últimas décadas, porém, constatou-se o crescimento 
diversificado de outras culturas. Hoje, além da agricultura, 
a economia pernambucana baseia-se na pecuária (bovino 
e caprino) e na indústria (alimentícia, química, metalúrgica, 
eletrônica e têxtil). Atualmente, destacam-se: produção 
de flores (Gravatá, Bonito e outros municípios) e frutas 
(Petrolina); polo têxtil (Caruaru, Toritama e Santa Cruz do 
Capibaribe) e polo gesseiro (Araripina e Ouricuri). O turis-
mo também influencia e colabora bastante com o notável 
avanço econômico.

Os recentes investimentos industriais no litoral 
sul, empreendidos no Complexo Industrial Portuário 
de Suape, como o Estaleiro Atlântico Sul e a Refinaria 
Abreu e Lima, dentre outros (todos na microrregião 
situada entre os municípios de Ipojuca e Cabo do Santo 
Agostinho), concentraram a maior parte dos aportes 
financeiros, desencadeando influências importantes 
aos demais setores.

No litoral norte (Goiana), a tendência começa a de-
senhar o mesmo cenário, em que se destaca a instalação 
da Montadora Fiat e de indústrias fármaco-químicas. 
Paralelamente, duas grandes obras de infraestrutura se 

Figura 5.1 - Localização georreferenciada do estado de 
Pernambuco em relação ao Brasil. 

Fonte: Adaptado de AMARAL; SILVA; BARRETO, 2007.

Figura 5.2 - Localização de Pernambuco em relação ao Nordeste 
do Brasil. Fonte: João Salgueiro, 2010.

CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) para o Censo Demográfico 2010, os 
indicadores quantificaram uma população de 8.796.448 
habitantes residentes em Pernambuco, representando uma 
densidade demográfica de 89,62 habitantes por metro 
quadrado. Dessa população, 7.052.210 são residentes em 
áreas urbanas e 1.744.238 em áreas rurais. Dentre outros 
indicadores sociais e econômicos, o Índice de Desenvolvi-
mento Humano Médio (IDHM) foi valorizado em 0,673 e a 
taxa de pobreza em 52,50%, enquanto o Produto Interno 
Bruto (PIB) superou a expectativa com 95,19 bilhões de 
reais, em relação a uma renda per capita que não ultra-
passou R$10.821,55.

A distribuição político-estadual nordestina estabe-
lece que Pernambuco se limite com os demais estados 
da seguinte forma: ao norte, Paraíba e Ceará; ao sul, 
Alagoas e Bahia; a oeste, Piauí; a leste, oceano Atlântico 
(Figura 5.2).

Do ponto de vista econômico, Pernambuco vem 
recebendo excelentes aportes orçamentários e finan-
ceiros, jamais vistos em sua história. Os investimentos 
evidenciam tendências de crescimento vantajoso para o 
futuro em todos os setores, com destaque para indústria 
e turismo.
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encontram em andamento: a Ferrovia Transnordestina 
e o Projeto de Transposição do São Francisco. Com esse 
último, Pernambuco será beneficiado pelos traçados dos 
eixos norte e leste, além dos ramais internos previstos 
para alimentar os reservatórios hídricos que abastecem 
alguns municípios do Agreste e Sertão, principalmente 
durante as estiagens.

No que se refere à geomorfologia, observa-se a pre-
dominância de formações cristalinas sobre as sedimentares. 
Do ponto de vista topográfico, o relevo define três diferen-
tes patamares altimétricos: Baixada Litorânea, Planalto da 
Borborema e Depressão Sertaneja. 

Quando considerados clima e vegetação, outra divisão 
é estabelecida, a partir das regiões geoeconômicas conhe-
cidas como: Litoral, Zona da Mata, Agreste e 
Sertão (SALGUEIRO; MONTENEGRO; MOURA, 
2006). O Planalto da Borborema corta trans-
versalmente o estado, delineando o Polígono 
da Seca (Figura 5.3).

Segundo SECTMA (2006), o Litoral e a 
Zona da Mata, localizados na Baixada Litorânea, 
apresentam maiores índices de umidade, onde 
se constata a predominância de clima úmido e 
úmido-subúmido.

O Planalto da Borborema praticamente 
define dois aspectos climáticos e regimes hi-
drológicos diferentes. Tal definição provém da 
perda de umidade decorrente das precipitações 
dos sistemas meteorológicos que adentram o 
continente, que são estimuladas pelas altitudes 
do planalto. Esse fenômeno, conhecido como efeito oro-
gráfico da precipitação, resulta na determinação de duas 
sub-regiões mais secas, denominadas Agreste e Sertão, 
situadas na Depressão Sertaneja, caracterizadas por clima 
úmido-subúmido e semiárido no Agreste e semiárido e 
árido no Sertão. O Agreste, por ser uma sub-região inter-
mediária entre a Zona da Mata e o Sertão, pode assumir 
em anos diferentes características de climas úmidos ou de 
climas secos.

Do litoral ao interior observam-se inúmeras formas 
climáticas e paisagísticas em um diversificado cenário 
de ocupação do solo. Os totais pluviométricos aumen-
tam no sentido da costa, diferentemente dos índices 
evaporimétricos, que diminuem no mesmo sentido. A 
variabilidade anual das chuvas tem como consequência 
períodos de secas severas e chuvas em excesso em anos 
diferentes. Algumas estiagens duram até dois ou mais 
anos (Figura 5.4).

Segundo SECTMA (2006), os principais sistemas 
atmosféricos responsáveis pelas chuvas em Pernambuco 
são produzidos por: Zona de Convergência Intertropical 
(ZCIT), Frente Fria, Ondas de Leste, Vórtices Ciclônicos de 
Atmosfera Superior (VCAS), Brisas (Marítimas e Terrestres) 
e Ventos Vale-Montanha (Figura 5.5).

Segundo o IBGE, o território pernambucano é dividido 
em cinco mesorregiões: Metropolitana do Recife (com 

Figura 5.3 - Relevo do estado de Pernambuco. 
Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2005.

Figura 5.4 - Isoietas anuais médias. Fonte: SECTMA, 1998.

Figura 5.5 - Posicionamento médio do período chuvoso em 
Pernambuco. Fonte: SECTMA, 1998.

Figura 5.6 - Regionalização do estado de Pernambuco. 
Fonte: Adaptado de CONDEPE/FIDEM, 2003.

41,76% da população do estado); Mata (15,55%); Agreste 
(25,32%); Sertão Pernambucano (11,69%) e Sertão do São 
Francisco (5,68%) (Figura 5.6).
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ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
DA GESTÃO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

Em 1997, ao passo em que o Congresso Nacional 
aprovava a Lei Federal nº 9.433 (conhecida popularmente 
como Lei das Águas), que instituiu a Política Nacional de 
Recursos Hídricos no Brasil, a Assembleia Legislativa do 
Estado de Pernambuco (ALEPE) aprovava a Lei Estadual nº 
11.426. Essa lei, regulamentada pelo Decreto nº 20.269, 
de 24 de dezembro de 1997, dispõe sobre a política e o 
plano estadual de recursos hídricos do estado, além de 
instituir o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. Em 30 de dezembro de 2005, a Política Estadual 
de Recursos Hídricos sofreu intervenção, com o intuito de 
torná-la mais eficiente e acompanhar os avanços nacionais, 
repercutindo na criação da Lei Estadual nº 12.984, que 
dispõe sobre o mesmo objeto.

Em 1998, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente de Pernambuco (SECTMA-PE), órgão na época 
responsável pela gestão dos recursos hídricos, elaborou o 
Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernam-
buco (PERH-PE), até hoje utilizado. Esse plano se encontra 
em fase de atualização, de modo a continuar promovendo 
o desenvolvimento sustentável do estado.

Recentemente, as atribuições de coordenação e exe-
cução da política estadual do meio ambiente contidas na 
SECTMA foram desassociadas, resultando na criação da 
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

Atualmente, a gestão dos recursos hídricos compete 
à Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado 
de Pernambuco (SRHE-PE), criada em 2007 para formular 
e executar as políticas de recursos hídricos, de saneamen-
to e de energia do estado de Pernambuco. Para o trato 
da política dos recursos hídricos, a meta seria criar uma 
agência com atribuições específicas. Já para a política de 
saneamento, a Companhia Pernambucana de Saneamento  
(COMPESA) continuou realizando efetivamente e de forma 
sustentável os serviços de abastecimento de água tratada 
e esgotamento sanitário. Nesse modelo, a COMPESA 
continuaria vinculada à SRHE-PE e a agência a ser criada 
assumiria a mesma postura.

Os Comitês de Bacias Hidrográficas de Pernambuco 
(COBH), órgãos colegiados ligados ao Sistema Integrado 
de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SIGRH), têm, 
entre outras atribuições, a de acompanhar a execução dos 
planos diretores de recursos hídricos e propor ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos (CRH) critérios e quantitativos 
para isenção de outorga. Encontram-se em funcionamen-
to os comitês referentes às bacias hidrográficas dos rios 
Pirapama, Jaboatão, Una, Ipojuca, Capibaribe e Goiana.

Por meio de convênios de cooperação técnica e 
científica, a SRHE-PE opera parcerias com diversas insti-
tuições, que, dentre outros objetos, trata dos monitora-
mentos quantitativos e qualitativos dos corpos de água 
superficiais disponíveis, tanto em reservatórios como em 
cursos naturais.

Sob o aspecto quantitativo da gestão, os serviços de 
monitoramento de níveis e vazões de rios e açudes foram 
realizados em parceria entre a SRHE-PE e a Superinten-
dência Regional de Recife (SUREG-RE) da Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM/SGB), entre os anos de 2004 a 2009. Nesse período, 
foram produzidos dados fluviométricos para atualização 
do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos de 
Pernambuco (SIRH-PE), um dos instrumentos da lei estadual 
em vigor. Já o monitoramento pluviométrico e a previsão 
do tempo são realizados pelo Laboratório de Meteorologia 
de Pernambuco (LAMEPE), vinculado à SRHE-PE. A CPRM/
SGB também produz dados pluviométricos, fluviométricos, 
sedimentométricos e de qualidade das águas no estado 
de Pernambuco, em parceria com a Agência Nacional de 
Águas (ANA).

Quanto ao aspecto qualitativo, os parâmetros 
físico-químicos e biológicos da qualidade das águas são 
monitorados pela Agência Estadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (CPRH). Vinculada à SEMAS-PE, essa 
autarquia executa a política estadual do meio ambiente 
no estado, em consonância com a Lei Federal nº 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente. Para isso, dentre outras 
ações, é responsável pela liberação de licenças ambien-
tais para implantação de empreendimentos, controle de 
poluição urbana e rural em todas as suas modalidades, 
fiscalização em geral do meio ambiente, monitoramento 
da qualidade das águas, além de outras atribuições que 
lhe são correspondentes.

Em cumprimento à meta da SRHE-PE, voltada à cria-
ção de uma agência vinculada à sua responsabilidade, foi 
instituída, em março de 2010, a Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (APAC), para executar a política estadual de 
recursos hídricos do estado, consubstanciada no Projeto de 
Lei nº 4.469, apresentado à ALEPE em março de 2009. Essa 
nova instituição, vinculada também à SRHE-PE, terá como 
responsabilidade a implementação e a operacionalização 
dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, como 
monitoramento, fiscalização do uso da água, outorga de 
direito de uso e cobrança, promoção da gestão integrada 
e participativa dos recursos hídricos, algumas delas sob 
regime de terceirização, porém mantidas no âmbito de 
suas responsabilidades. Como desafio, pretende-se im-
plantar sistemas modernizados de redes automáticas, com 
fins de monitoramento de alerta e qualidade das águas, 
acompanhados em tempo real em uma sala de situação 
projetada para funcionar em sua sede. Para algumas de 
suas realizações, a parceria com o Governo Federal, por 
meio da ANA, foi de fundamental importância.

DIVISÃO HIDROGRÁFICA E DOMÍNIO 
DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

A divisão hidrográfica estadual foi definida por SECT-
MA (1998) durante a elaboração do PERH-PE. O espaço 
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pernambucano foi então dividido em 29 Unidades de 
Planejamento (UP), formadas por 13 bacias hidrográficas, 
seis grupos de bacias de pequenos rios litorâneos (GL 1 a 
GL 6), nove grupos de bacias de pequenos rios interiores 
(GI 1 a GI 9) e uma bacia de pequenos rios que compõem 
a rede de drenagem da ilha de Fernando de Noronha 
(Figura 5.7).

A malha hidrográfica pernambucana apresenta-se 
mais densa no Litoral e na Zona da Mata, onde os rios e 
córregos são perenes, inclusive na Região Metropolitana 
do Recife (RMR). A partir do Agreste e, principalmente, 
no Sertão, os rios são caracterizados como do tipo in-
termitente, devido ao clima semiárido dessas regiões. 
De maneira geral, são de pequena extensão, à exceção 
do São Francisco, que serve de limite entre os estados de 
Pernambuco e Bahia.

Quanto ao sentido dos escoamentos superficiais das 
UPs, uma parte drena para o rio São Francisco (bacias 
hidrográficas do Pontal, Garça, Brígida, Terra Nova, Pajeú, 
Moxotó e Ipanema; grupos de bacias de pequenos rios 
interiores: GI 2, GI 3, GI 4, GI 5, GI 6, GI 7 e GI 8) e outra 
parte para o oceano Atlântico (bacias hidrográficas dos rios 
Goiana, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una e Mundaú; 
grupos de bacias de pequenos rios interioranos: GI 1, GI 
2; grupos de bacias de pequenos rios litorâneos: GL 1, GL 
2, GL 3, GL 4, GL 5 e UP 29).

As bacias dos rios Una, Moxotó, Mundaú, Ipanema 
e os grupos GI 1 e GI 2 possuem parte de suas áreas de 
drenagem localizadas no estado de Alagoas. As demais 
bacias hidrográficas e grupos de bacias de pequenos rios 
percorrem totalmente o solo pernambucano.

A Política Nacional de Recursos Hídricos implantada 
em 1997 fundamentou que a água seria reconhecida como 
um bem de domínio público e dotado de valor econômico. 
Entretanto, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2003, 
p. 29, 35), em parte reservada à “Organização do Estado”, 
pertinente ao Título III, estabelece categoricamente, no Ca-

pítulo II, “Da União”, a relação de domínio dos mananciais 
hídricos entre os estados e a União:

[...] os lagos, rios e quaisquer correntes de água em 
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Es-
tado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam 
a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os 
terrenos marginais e as praias fluviais.

Em seu artigo 26, afirma que, entre os bens dos 
estados, estão incluídas as águas superficiais ou subter-
râneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, 
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 
União.

Conclui-se, assim, de acordo com a Constituição, que 
o domínio estadual das águas superficiais do estado de 
Pernambuco corresponde a todos os rios que nascem no 
estado e deságuam no oceano Atlântico, além das águas 
armazenadas nos reservatórios cujos projetos e construções 
foram realizados por organismos pertencentes ao estado, 
utilizando recursos financeiros próprios.

Nesse contexto, passam a fazer parte do domínio 
da União as águas correntes nos rios Moxotó, Ipanema, 
Mundaú, Una e grupos de pequenos rios, com ênfase 
para GI 1 e GI 2, que ultrapassam a fronteira com o 
estado de Alagoas, abrangendo áreas de drenagem 
significativas. Quanto aos volumes armazenados em 
reservatórios acima de um milhão de metros cúbicos, 
o domínio da União se limita a 75,9% em reservató-
rios construídos por instituições federais, enquanto o 
domínio do estado chega a 24,1%, correspondentes 
aos reservatórios estaduais, estabelecendo-se, assim, 
sua parcela de domínio sobre as águas reservadas em 
Pernambuco (SECTMA, 2006).

A emissão de outorga de direito de uso, no caso de 
corpos hídricos de domínio da União, é de responsabilidade 
da Agência Nacional de Águas (ANA). Em se tratando de 
domínio do estado, a solicitação de outorga deve ser feita 
às respectivas autoridades outorgantes da SRHE-PE.

ARMAZENAMENTO HÍDRICO 
SUPERFICIAL

De modo geral, os reservatórios de águas 
superficiais ocorrem naturalmente nas depres-
sões topográficas ou em qualquer lugar em que 
o homem os projete. No primeiro caso, os cor-
pos de água são formados a partir dos volumes 
precipitados nos meses chuvosos e acumulados 
por gravidade nessas depressões. No segundo, 
obras de engenharia são realizadas para que 
as águas sejam acumuladas e conduzidas aos 
locais desejados. Tais alternativas, todavia, 
constituem as soluções mais comuns para su-
primento das demandas durante as estiagens.

As obras de engenharia, porém, são bas-
tante exigidas, devido ao fato de, na maioria 
das vezes, os locais da disponibilidade não 

Figura 5.7 - Unidades de planejamento hídrico do estado de Pernambuco. 
Fonte: Adaptado de SECTMA, 1998.
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coincidirem com os de consumo. Nesse caso, é necessário 
proceder à condução do líquido, com vistas à transferên-
cia das reservas. Nessa linha de entendimento, torna-se 
imperativa a construção de açudes, barragens, estações 
elevatórias, adutoras etc. 

No caso das depressões topográficas, barramentos 
maciços de terra são erguidos sobre os terrenos, asseguran-
do ao corpo d’água a forma de lago durante certo tempo. 
Sujeitos ao consumo local e à evaporação, tais lagos são 
popularmente chamados, no Sertão e Agreste, de peque-
nos açudes ou barreiros. Quando os mananciais ocorrem 
em cursos d’água correntes, perenes ou intermitentes, com 
maiores vazões sazonais, podem contar com barramentos 
de terra ou de concreto, além de vertedouros projetados, 
denominados barragens, represas ou açudes.

Existem também mananciais em cursos de água natu-
rais, sem obras construídas, conhecidos como “captação a 
fio d’água”, característicos de rios e riachos. Os lagos na-
turais representam verdadeiros espelhos de água aflorada 
proveniente dos lençóis subterrâneos.

Os primeiros açudes do Nordeste foram construídos 
quando da implantação de engenhos na Zona da Mata, 
no intuito de desviar a água dos riachos que forneciam 
energia hidráulica aos moinhos. No decorrer da coloni-
zação do Sertão, o pequeno açude representou uma das 
soluções ao problema de abastecimento, difundindo-se 
paulatinamente. As secas de 1825-1827-1830 marcaram a 
arrancada do açudamento no Nordeste semiárido. A partir 
de 1844, o Governo Imperial decidiu intervir diretamente, 
empregando recursos na construção de estradas e açudes 
(MOLLOE; CADIER, 1992).

O crescimento populacional e o consequente aumento 
da demanda da produção agropecuária, essa última muitas 
vezes abalada por anos de estiagens críticas, estimularam a 
construção de açudes de todos os portes, dos mais baixos 
aos mais elevados custos construtivos e operacionais. 
Reconhecidamente, essas obras foram de grande valia 
socioeconômica não somente para os sucessivos governos 
de Pernambuco como também para todos os estados do 
Nordeste, principalmente no âmbito do desenvolvimento 
rural, estimulando a melhoria da qualidade de vida no cam-
po e reduzindo a imigração para as capitais dos estados. 
Apesar de os benefícios reconhecidos, essa alternativa de 
obra hidráulica resulta em grande perda de água por evapo-
ração, devido à larga exposição de seus espelhos líquidos às 
radiações solares, principalmente nos períodos secos, que, 
climaticamente, predominam na maior parte do estado.

Diversos órgãos federais contribuíram para a cons-
trução de obras de armazenamento dos recursos hídricos 
superficiais de Pernambuco. Segundo Molloe e Cadier 
(1992), em 1909 foi criada a Inspetoria de Obras Contra 
as Secas (IOCS), a qual serviu de base para a criação do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) 
em 1945. Hoje, essa instituição encontra-se vinculada ao 
Ministério da Integração Nacional (MI), sendo responsável 
por grande parte dos reservatórios de Pernambuco cons-

truídos na década de 1950, com saldo de cerca de mais de 
300 em todo o Nordeste. Dentre estes, destaca-se o maior 
de Pernambuco, projetado para diversas utilizações, na 
bacia do rio Moxotó, Sertão do São Francisco, denominado 
“Engenheiro Francisco Saboia”, conhecido popularmente 
como “Poço da Cruz”, com capacidade máxima de arma-
zenamento de 504.000.000 m3 (Figura 5.8).

Os reservatórios da Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco (CHESF), empresa vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia (MME), mesmo com o foco voltado para 
a geração de energia elétrica, favorecem os demais usos 
múltiplos da água, tanto locais como regionais. Como 
exemplo de grandes projetos, citam-se as adutoras do 
Salgueiro, do Sertão e dos eixos norte e leste no Projeto 
de Transposição do São Francisco. As barragens de Paulo 
Afonso, Moxotó e Itaparica estão localizadas em margens 
pernambucanas e baianas do baixo São Francisco. A Usina 
Hidrelétrica Luíz Gonzaga (antes conhecida como Itapari-
ca), com seu respectivo lago, pode chegar a 834 km2 e 12 
bilhões de metros cúbicos (Figura 5.9).

Figura 5.8 - Barragem 
Engenheiro Francisco 
Saboia (Poço da 
Cruz) (Ibimirim, PE). 
Fotografia: João 
Salgueiro, 2008.

Figura 5.9 - Usina Luiz 
Gonzaga, instalada 

no rio São Francisco 
(Itaparica, PE). 

Disponível em: <http://
www.chesf.gov.br/
portal/page/portal/

chesf_portal/>.

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco (CODEVASF), empresa pública vinculada ao Minis-
tério da Integração Nacional (MI), com atribuição principal 
voltada a projetos de irrigação, detém parte significativa 
dessas obras em Pernambuco. Esses projetos são conside-
rados fundamentais para subsidiar os setores agropecuários 
em diversas culturas regionais, inclusive a prática da agricul-
tura de subsistência. Seu maior reservatório é o Açude de 
Cachimbo, localizado no município de Parnamirim (Sertão), 
com capacidade máxima de 31.007.000 m3.

O Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
(DNOS), extinto em 1990 por medida provisória, além de 
outras atribuições, executava obras de drenagem, irrigação 
e defesa contra enchentes, em cooperação com os governos 
estaduais. Em Pernambuco, seus principais projetos foram 
as barragens de Tapacurá (rio Tapacurá) (Figura 5.10) e Goitá 
(rio Goitá) (Figura 5.11), ambas em afluentes do rio Capibari-
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be, e a Barragem do Carpina (rio Capibaribe), todas na Zona 
da Mata. Tais construções, a princípio, tinham o objetivo de 
minimizar os efeitos das grandes cheias; entretanto, pos-
teriormente, foram colocadas à disposição da COMPESA, 
para compartilhar a rede de abastecimento local e da RMR.

A gestão dos recursos hídricos foi realizada em vários 
modelos por diversas secretarias de estado, nos sucessivos 
governos atuantes ao longo dos tempos. Os programas dos 
governos tanto extinguiram instituições governamentais 
como criaram novas, ou, ainda, promoveram a cisão ou fusão 
de outras. Felizmente, os diferentes modelos não impediram 
Pernambuco de, atualmente, reunir um número razoável de 
obras para armazenamento hídrico, consideradas relevantes 
para planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos 
superficiais. Os reservatórios particulares, pertencentes a 
instituições privadas, são em menor quantidade, alguns 
oferecendo contribuições significativas, com destaque para 
as usinas de produção de açúcar e destilarias de álcool, 
devido à abundância da cultura canavieira em Pernambuco.

Como exemplos de algumas entidades governamen-
tais hoje extintas que contribuíram para a construção de 
barragens em Pernambuco, destacam-se: Companhia 

Integrada de Serviços Agropecuários de Pernambuco (CI-
SAGRO); Departamento Estadual de Poços e Açudagem 
(DEPA); Secretaria de Agricultura de Pernambuco (SAG-
-PE); Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
de Pernambuco (EMATER); Empresa de Abastecimento e 
Extensão Rural de Pernambuco (EBAPE). As atribuições que 
constituíram tais instituições foram herdadas pelo atual 
Instituto de Pesquisa Agropecuária de Pernambuco (IPA).

A COMPESA também se destaca na construção de 
importantes reservatórios no estado de Pernambuco. Afi-
nal, são de sua competência as operações que controlam 
o volume de todos os reservatórios pertencentes à rede da 
gestão estadual. A sua administração inclui os sistemas de 
armazenamento, captação, tratamento de água e esgotos, 
adução e distribuição (Figura 5.12).

Algumas barragens, além de armazenarem volumes 
importantes para o consumo durante os períodos secos, 
funcionam como retenção dos excessos precipitados, 
esperados para os meses chuvosos. Historicamente, em 
Pernambuco esse recurso funciona como medida estru-
tural para o controle de cheias nas bacias hidrográficas 
consideradas críticas, como as de Mundaú, Ipojuca, Una, 
Sirinhaém, Capibaribe e Goiana, todas com registros de pre-
juízos decorrentes de grandes cheias. Para os reservatórios 
da bacia do Capibaribe, como Tapacurá, Goitá, Carpina e 
Jucazinho (Figura 5.13), é disponibilizada maior assistência 
pelos órgãos de gestão e Defesa Civil, por fazerem parte 
do sistema de controle de inundações da RMR.

No curso do rio Capibaribe, as águas vertidas no 
reservatório de Jucazinho são recebidas pela Barragem 

Figura 5.10 - Lago da barragem de Goitá (Glória de Goitá, PE). 
Fotografia: João Salgueiro, 2008.

Figura 5.12 - Estação de Castelo (captação no rio Capibaribe) 
(São Lourenço da Mata, PE). Fotografia: João Salgueiro, 2007.

Figura 5.11 - Barragem de Tapacurá, em cotas baixas no rio 
Capibaribe (São Lourenço da Mata, PE). 

Fotografia: João Salgueiro, 2007.

Nota: A capitação dessa estação contribui para o abastecimento da 
RMR, aumentando o volume transportado nas adutoras da barragem 
de Tapacurá.
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do Carpina, construída para abrigar os volumes esperados 
das precipitações excedentes durante o período chuvoso. 
Esse procedimento, inclusive, evita ou reduz impactos 
indesejáveis às populações ribeirinhas. Para isso, nesses 
períodos, as comportas do Carpina são parcialmente 
abertas para esvaziamento. Esse controle é realizado de 
maneira a garantir o volume de espera compatível com 
a previsão meteorológica, sem desconsiderar os volu-
mes demandados para o consumo durante a sucessora 
estiagem.

Com ajuda do Governo Federal, a região da Zona da 
Mata Sul ganhará cinco novas barragens. A medida ganhou 
força em função de alguns municípios terem sido forte-
mente castigados durante as cheias de 2010. Na bacia do 
rio Una serão construídas as barragens de Panelas II, Gatos, 
Serro Azul e Igarapeba; enquanto na bacia do Sirinhaém 
será construída a Barragem de Barrada Guabiraba.

Com o objetivo de suprir déficits no abastecimento 
em algumas regiões do estado, causados por crescimento 
populacional e expansão física das áreas urbanas nas últimas 
décadas, a COMPESA elaborou metas voltadas para ações 
que visam à construção e reforma dos sistemas operacionais 
existentes. Na RMR, para maior abrangência da distribuição 
e redução do racionamento, o planejamento teve como foco 
a conclusão do Sistema Pirapama. Com capacidade máxima 
de 60.937.000 m3, o Reservatório de Pirapama (Figura 5.14) 
está localizado no município do Cabo de Santo Agostinho, 
distante 41 km da capital. A construção da estação de 
tratamento de água (ETA) e de suas respectivas adutoras, 
além de intensificar a melhoria da distribuição em algumas 
localidades, será fundamental para resolver problemas crô-
nicos de abastecimento em alguns setores.

Ainda como beneficiamento decorrente do atual 
momento econômico que atravessa o estado de Pernam-
buco, alguns sistemas preexistentes se encontram com 
obras potenciais em andamento, consideradas de grande 
importância, como o replanejamento dos sistemas Gurjaú 
e Botafogo, localizados, respectivamente, nos municípios 

do Cabo de Santo Agostinho e Igarassu. A ampliação da 
capacidade da Barragem de Utinga, no município de Ipoju-
ca, atualmente com 10.270.000 m3, será fundamental para 
compor a infraestrutura hídrica prevista para abastecer o 
parque industrial do Complexo Industrial Portuário de Su-
ape. Os investimentos previstos para o estado, focados no 
aumento da disponibilidade hídrica, com certeza refletirão 
na melhoria da qualidade de vida dos pernambucanos.

POTENCIALIDADES E DISPONIBILIDADES 
HÍDRICAS SUPERFICIAIS

Segundo ANA (2006), a “potencialidade hídrica” 
representa um importante indicador, dado que permite 
avaliar o grau possível de ocorrência do recurso hídrico em 
determinado local. Portanto, oferece uma primeira ideia da 
carência e abundância dos recursos hídricos de forma espa-
cializada. Quando representada pela vazão média de longo 
período, pode ser adotada como indicador da oferta hídrica. 
Do mesmo modo, o PERH-PE (SECTMA, 1998) se reporta à 
“disponibilidade hídrica” como sendo aquela que, para de-
terminada situação de infraestrutura hidráulica, corresponda 
a uma utilização possível da água com uma dada garantia de 
fornecimento. Com relação à demanda hídrica, esta deve ser 
compreendida como a quantidade de água que é requerida 
no planejamento para atender às necessidades dos usuários, 
embora a parcela efetivamente utilizada seja o consumo.

Não obstante 70% do planeta serem cobertos por 
água, a maior parte dessas águas não está disponível para 
o consumo humano, uma vez que 97,4% representam 
águas salgadas (oceanos e mares), restando 2,6%. Desse 
percentual, 2% são encontrados nas geleiras e apenas 0,6% 
é aproveitável como água doce. Sendo 0,1% encontrado 
superficialmente (rios, córregos e lagos), 0,5% encontra-se 
escoando nos ambientes subterrâneos (aquíferos). Nesse 
último, a exploração do recurso requer maior nível de 
dificuldade e custo financeiro adicional.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), um 
ser humano precisa de 20 a 50 litros de água por dia, uma 

Figura 5.13 - Barragem de Jucazinho vertendo e estação de 
tratamento de água no rio Capibaribe (Surubim, PE). 

Fotografia: João Salgueiro, 2008.

Figura 5.14 - Barragem de Pirapama no rio homônimo (Cabo de 
Santo Agostinho, PE). Fonte: João Salgueiro, 2008.
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média de 1.000 litros/habitantes/mês, para beber, cozinhar, 
tomar banho e lavar roupas e utensílios (BRASIL, 2006).

De acordo com PERH-PE (SECTMA, 1998), o balanço 
entre a disponibilidade e a demanda – ambas inerentes ao 
aproveitamento dos recursos hídricos – e a análise dos confli-
tos permitirão indicar as áreas com escassez ou abundância, 
levando em consideração sua quantidade e qualidade, nas 
condições espacial e temporal, inclusive para os cenários 
futuros. O ex-governador Miguel Arraes de Alencar, em sua 
última gestão, afirmava que o estado de Pernambuco, por ter 
a maior parte de seu território compreendida no semiárido 
do Nordeste, tem enfrentado e continuará enfrentando, 
nas próximas décadas, sérios problemas relacionados ao 
aproveitamento e controle dos recursos hídricos.

Para conhecer a potencialidade hídrica, o PERH-
-PE (SECTMA, 1998) considerou como recursos hídricos 
potenciais aqueles correspondentes ao aproveitamento 
integral da água, em uma dada bacia hidrográfica, sendo 
esses recursos as vazões fluviométricas médias de longos 
períodos. Nesse procedimento, as vazões foram estimadas 
para cada unidade de planejamento hídrico, resultando nos 
somatórios dos valores representativos de suas potenciali-
dades hídricas (Quadro 5.1).

Dando continuidade aos estudos hidrológicos, a ANA 
(2006) estabeleceu uma visão conjunta das potencialidades 
e disponibilidades dos recursos hídricos regionais, com vista 
a promover uma gestão integrada. Tais recursos foram 
mapeados e avaliados, de modo a facilitar sua identificação 
no Nordeste. Esses procedimentos permitiram concluir que 
o Litoral pernambucano está inserido na área de maior po-
tencialidade hídrica do Nordeste, enquanto a maior parte 
do estado se enquadra na mais baixa potencialidade da 
região, considerada inferior a 2 l/s.km-2.

MONITORAMENTO DOS MANANCIAIS 
HÍDRICOS SUPERFICIAIS

Para que os órgãos gestores planejem e gerenciem os 
recursos hídricos superficiais com eficiência, é fundamen-
tal o conhecimento dos graus de aproveitamento de tais 
recursos. Nesse contexto, o monitoramento sistemático da 
quantidade e qualidade da água é o caminho direto para 
a conquista de tal subsídio.

As medições das variáveis hidrológicas referentes às 
águas superficiais são realizadas cronologicamente, com 
o objetivo de se monitorar e construir séries temporais de 
dados quantitativos e qualitativos que irão compor o banco 
de dados hidrológico, o qual subsidiará projetos e estudos 
hidrológicos requisitados para o eficiente desenvolvimento 
socioeconômico do estado.

Quadro 5.1 - Potencialidades hídricas superficiais estimadas para 
o estado de Pernambuco.

Vazão anual média 308,72 (m3/s)

Vazão específica 238,29 (l/s/km2)

Volume anual médio 9.735,64 (106 x m3)

Fonte: Adaptado de SECTMA, 1998.

Figura 5.15 - Disponibilidades hídricas superficiais no estado de 
Pernambuco. Fonte: Adaptado de SECTMA, 1998.

Figura 5.16 - Demandas por setor usuário previstas para 2025 no 
cenário otimista em Pernambuco. Fonte: Adaptado de ANA, 2006.

As disponibilidades hídricas foram estimadas na si-
mulação de operação dos reservatórios, por serem estes 
os locais onde de fato os volumes se encontram armaze-
nados. Para esse procedimento, os reservatórios foram 
classificados em três tipos de disponibilidades hídricas: a 
dos açudes anuais; a dos açudes interanuais; para bacias 
perenes, as disponibilidades a fio d’água. Consideram-se 
anuais os reservatórios que secam todos os anos, pre-
dominantemente encontrados no Sertão, enquanto os 
reservatórios interanuais, que dispõem continuamente de 
volumes úteis, são mais encontrados no Litoral, na Zona 
da Mata e em parte do Agreste. Para a parcela referente a 
fio d’água, considera-se que os rios permitam a captação 
em seu curso natural sem represá-los, os quais geralmente 
são encontrados no Litoral e na Zona da Mata (Figura 5.15).

Para ampliar o horizonte de avaliação do balanço hídri-
co regional, considerando as diversas utilizações da água, 
a ANA (2006) estudou as demandas estaduais da Região 
Nordeste, adotando como metodologia dois cenários – um 
tendencial e um otimista –, ambos avaliados e previstos 
para os anos de 2000, 2005, 2015 e 2025. Para projeção 
das variáveis específicas, a ANA tomou como base as taxas 
de crescimento populacional dos municípios, as condições 
climáticas e os valores per capita (Figura 5.16).
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Para medição dessas variáveis, são usados equipamen-
tos específicos, fixos ou móveis, tecnicamente instalados 
ou manuseados. A configuração espacial dos pontos de 
medição é planejada de modo a se estabelecer uma rede de 
coleta de dados para o monitoramento hidrológico. Esses 
dados tanto podem ser medidos in loco como obtidos em 
laboratório, segundo o processamento das amostras coleta-
das na rede de monitoramento quantitativa ou qualitativa.

As variáveis medidas na rede de monitoramento quan-
titativa possibilitam a construção de séries temporais de 
níveis, vazões e capacidade de transporte dos rios, como 
também dos níveis e volumes dos reservatórios.

Do ponto de vista quantitativo, os assoreamentos têm 
contribuído bastante para a perda da capacidade hídrica 
dos mananciais, por conta da retirada desordenada da ve-
getação de suas margens (desmatamento ciliar). Tal prática 
provoca o carreamento excessivo de sedimentos escoados 
superficialmente sobre os solos descobertos e vulneráveis às 
erosões, os quais se depositam no fundo dos mananciais, 
reduzindo, assim, os volumes úteis e aproveitáveis dos 
reservatórios. Devido a tais ocorrências, atualizações bati-
métricas dos reservatórios estão em andamento, visando 
à recuperação da fiel aferição de seus volumes.

Essa suscetibilidade também existe do ponto de vista 
qualitativo, por conta dos contaminantes transportados 
(agrotóxicos, pesticidas, cargas orgânicas, efluentes indus-
triais etc.). Com isso, a vida aquática (fauna e flora) tem 
sua cadeia alimentar afetada, devido à falta de nutrientes, 
proveniente do desequilíbrio do ecossistema causado pelo 
assoreamento.

Na rede de monitoramento qualitativa, as variáveis são 
aferidas de modo a permitir a produção de séries temporais 
de parâmetros físico-químicos e biológicos de qualidade 
das águas. As intolerâncias nos parâmetros medidos e a 
identificação de substâncias indesejáveis e desqualifican-
tes, como algas tóxicas, metais pesados, taxas de micro-
-organismos acima do permitido (coliformes) etc., podem 
tornar impróprio o uso do manancial para determinados 
fins, segundo o enquadramento dos corpos d’água em 
suas respectivas classes de utilização. Afinal, elementos 
patogênicos contidos nas águas podem transmitir doen-
ças de veiculação hídrica (epidemias), com sérios prejuízos 
socioeconômicos às populações (Figura 5.17).

O excesso de nitrogênio e fósforo decorrente da 
decomposição da matéria orgânica e a consequente for-
mação de micro-organismos (bactérias), principalmente 
nos reservatórios submetidos a despejo de esgotamentos 
domésticos sem prévio tratamento, estimula a proliferação 
de organismos vegetais (algas, plantas aquáticas etc.), redu-
zindo a quantidade de oxigênio dissolvido na água, algumas 
vezes espalhando toxinas, o que resulta no extermínio da 
fauna aquática (peixes, moluscos, crustáceos etc.). A esse 
processo denomina-se eutrofização (Figura 5.18).

Também é muito comum a ocorrência de mananciais 
com águas salinizadas (salobras ou salgadas), imprestáveis à 
ingestão humana, por conta do excesso de cloretos, princi-

Figura 5.17 - Contaminação das águas por algas 
no rio Capibaribe, a montante da barragem de 

Jucazinho (Surubim, PE). 
Fotografia: João Salgueiro, 2008.

Figura 5.18 - Eutrofização da barragem de 
Brotas (Afogados da Ingazeira, PE). 

Fonte: João Salgueiro, 2006.

palmente nas regiões semiáridas do Nordeste. Segundo Ba-
tista et al. (2002), o termo “salinidade” se refere à existência 
de níveis de sal no solo. Observam-se tais ocorrências, de 
maneira geral, em regiões de baixas precipitações pluviais, 
alto déficit hídrico e deficiência natural de drenagem in-
terna. As águas das chuvas caem no solo e se solubilizam, 
transformando-se em uma solução que flui para rios e 
lagos. O estado de Pernambuco, por compartilhar, em sua 
maior parte, o Polígono das Secas, adotou a utilização de 
equipamentos denominados “dessalinizadores” (Figura 
5.19), com os quais se procede ao tratamento de águas 
salobras, por meio da tecnologia “osmose reversa”. Com 
esse tipo de procedimento, melhora-se a qualidade de 
vida das populações dos municípios, distritos e povoados 
pertencentes a essas regiões.

Para controle quantitativo dos recursos hídricos super-
ficiais de Pernambuco, merecem destaque a Rede Estadual 
de Monitoramento Hidrológico e a Rede Hidrometeoroló-
gica Básica Nacional.

A Rede Estadual de Monitoramento Hidrológico atual 
é de propriedade da SRHE. No período de 2004 a 2009, a 
rede foi mantida e operada em parceria com a CPRM/SGB, 
em convênio de cooperação técnico-científica celebrado 
entre as duas instituições. Sob o título “Monitoramento dos 
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Figura 5.19 - Dessalinizador utilizado no Agreste e Sertão 
Pernambucano. Fonte: SRHE, 2012.

Figura 5.20 - Estação fluviométrica convencional no reservatório 
de Manuíno (Bezerros, PE). Fotografia: João Salgueiro, 2008.

Figura 5.21 - Estação fluviométrica convencional Poço do Fumo, 
no rio Brígida (Parnamirim, PE). Fotografia: João Salgueiro, 2003.

Níveis de Açudes e Rios de Pernambuco”, foram operadas 
156 estações fluviométricas em reservatórios e rios, sendo 
os rios sujeitos a medições de descarga líquida (vazões).

Já a Rede Hidrometeorológica Básica Nacional, que 
atua em todo o país, é de propriedade do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA). A rede é mantida e operada por 
ANA e CPRM/SGB, por meio do termo de cooperação 
para descentralização de recursos financeiros entre os dois 
ministérios (MMA e MME), cujas vigências renovam-se 
anualmente. Em Pernambuco, a rede dispõe de 66 esta-
ções fluviométricas em operação, sendo 58 com medição 
de descargas líquidas, oito com medição de descargas 
sedimentométricas e oito para obtenção de parâmetros 
físico-químicos de qualidade da água (Figuras 5.20 e 5.21).

As chuvas intensas precipitadas em junho de 2010 
em Pernambuco resultaram em um dos piores desastres 
naturais da história. As ondas de cheia desencadearam, a 
jusante dos rios, inundações que superaram subitamente 

os níveis mais frequentes nos municípios, deixando 12 deles 
em estado de calamidade pública. Nas bacias hidrográficas 
voltadas para o estado de Alagoas, o evento provocou a 
devastação de muitos municípios alagoanos. A magnitude 
da ocorrência fez reunir instituições de todos os patamares 
governamentais, inclusive a Presidência da República, para 
socorro imediato às vítimas, recuperação do patrimônio 
e planejamento da segurança futura. Esse planejamento 
justificou a necessidade de Pernambuco compartilhar com 
o Governo Federal a implantação de um sistema de rede 
de alerta tecnologicamente moderno e eficiente.

Com esse propósito, a APAC firmou, também com a 
ANA, um convênio de cooperação técnica para aquisição 
e instalação das plataformas de coletas de dados (PCD) 
indicadas para compor a rede de alerta estadual. As PCDs 
foram instaladas por técnicos da APAC, ANA e CPRM/SGB. 
A participação da CPRM/SGB adveio do convênio vigente 
com a ANA para operação e manutenção da Rede Nacional.

Dispondo de tecnologia avançada, as estações tele-
métricas baseiam-se no sistema do tipo General Packet 
Rádio Service (GPRS) de telefonia móvel, para transmissão 
dos dados em tempo real ou via satélite. Para implantação 
do sistema de alerta foram indicadas, como prioritárias, as 
bacias hidrográficas que comprovaram maior frequência de 
inundações ou cujos prejuízos, historicamente, desenharam 
no tempo as suas marcas (Figura 5.22).

O sistema de controle da qualidade das águas su-
perficiais em Pernambuco comporta 183 estações de 
amostragens monitoradas pela Agência Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH). O mapeamento da 
rede abrange toda a malha hidrográfica dos cursos d’água, 
com destaque para os reservatórios de abastecimento pú-
blico (doméstico e industrial), irrigação e balneabilidade em 
praias marítimas e fluviais. Nesses ambientes são adotados 
conjuntos de análises que variam de 7 a 27 parâmetros 
fisico-químicos e biológicos, todos baseados nos limites 
das normas estabelecidas pelas Resoluções nos 274/00 e 



RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

83

357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONA-
MA) (SECTMA, 2006).

Visando à modernização e à eficiência do monito-
ramento da qualidade das águas superficiais, a APAC e a 
ANA promoveram outro acordo de parceria. Dessa vez, 
o objetivo foi a implantação de um sistema de estações 
automáticas com transmissão em tempo real, conhecidas 
como sondas multiparamétricas, por disporem de sen-
sores de medições de parâmetros fisico-químicos, como 
medidores de profundidade, condutividade, temperatura, 
oxigênio dissolvido, turbidez e TDS (Total Dissolved Solids). 
As plataformas são flutuantes e podem ser acopladas tam-
bém a sistemas climatológicos. A transmissão pode ser via 
satélite ou por sistema tipo GRPS. A princípio, os locais de 
medição obedecerão aos pontos de coleta estabelecidos 
pela CPRH em seu mapa de monitoramento, com prioridade 
para os reservatórios.

AS CHEIAS E AS SECAS: RESUMO DOS 
PRINCIPAIS EVENTOS

Caracterizado por diferenças climáticas, o estado 
de Pernambuco vivenciou em toda a sua história grandes 
catástrofes naturais causadas por cheias e secas marcan-
tes, provenientes de excesso de precipitação ou estiagens 
duradouras. Os episódios constituíram importantes acervos 
históricos de documentos que permitem, hoje, revelar 
suas dimensões e repetições cíclicas. Esses fatos foram 
construindo uma cultura regional, na qual o homem da 
terra, paulatinamente, aceita a condição que lhe é imposta, 
aprendendo a conviver com a natureza que lhe é oferecida 
como única saída para dar prosseguimento à vida.

Muitos municípios do estado ainda sofrem periodi-
camente com tais episódios. Situações de emergências e 
calamidades públicas são sistematicamente declaradas por 
esses municípios nos meses críticos. O elevado poder de 
destruição desses eventos antagônicos causa medo e inse-
gurança à população, além de perda irreparável da qualidade 
de vida, com prejuízos comprovados ao erário público, ao 
patrimônio privado e à vida humana. É possível contabilizar 
inúmeros problemas de ordem social na RMR agravados por 

migrações populacionais provenientes das zonas rurais, onde 
grandes secas historicamente foram registradas.

O desordenamento habitacional na metrópole deu 
início a uma sequência de problemas urbanos de complexas 
soluções. Grande parte do excesso populacional acabou 
ocupando naturalmente zonas de risco, como as áreas 
pertencentes a morros e as marginais de córregos e rios. A 
desvalorização imobiliária dos terrenos, motivada pelo des-
conforto característico, estimulou a invasão dessas áreas.

Foi no século XVII, exatamente no dia 28 de janeiro 
de 1632, que ocorreu a primeira cheia em Pernambuco de 
que se tem notícia. A destruição das casas às margens do 
rio Capibaribe foi o grande destaque. Quatro anos depois, o 
príncipe Maurício de Nassau mandaria construir a primeira 
barragem no Capibaribe para proteger o Recife; tratava-se 
do Dique de Afogados, localizado onde hoje se encontra 
traçada a Rua Imperial. O ano de 1869 foi marcado pela 
maior enchente considerada no passado. Tamanha foi a di-
mensão do evento, que despertou a atenção do imperador 
Pedro II, chamando-o às providências. O evento destruiu 
as pontes da Torre, Remédios e Barbalho e a Estrada dos 
Remédios (Figura 5.23).

As sucessivas inundações formaram séries extensas de 
registros. O Litoral e a Zona da Mata lideraram tais ocor-
rências, por serem climaticamente mais propícias a chuvas 
intensas. Nessas duas regiões, os impactos tornaram-se 
mais calamitosos, devido à maior concentração urbana e 
populacional do estado. Nesse contexto, o rio Capibaribe 
passou a sediar as maiores catástrofes da história das cheias 
em Pernambuco. A causa pode ter origem em sua natureza 
histórica, devido ao fato de o desenvolvimento da RMR ter 
sido irradiado a partir do Recife, cidade estruturada, do 
ponto de vista urbano, a partir do traçado do rio Capibaribe 
e seus tributários.

Em 1966, com grande número de desabrigados e 
mortos em bairros do Recife, uma enchente catastrófica 
provocou a viagem à capital pernambucana do então 
presidente da República marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco. Um ano depois, uma comissão formada 
por técnicos da Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE), visando a uma solução imediata dos 
problemas, apresentou um relatório com propostas de 

Figura 5.22 - Instalação de PCD para rede de alerta no rio 
Panelas, bacia do rio Una (PE). Fotografia: João Salgueiro, 2010.

Figura 5.23 - Reprodução do óleo sobre tela “Cheia dos 
Remédios”, do pintor pernambucano Teles Junior (1851-1914). 

Fonte: CARVALHO, 2010.
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ações. Tratava-se da construção de barragens tanto no rio 
Capibaribe como em seus principais tributários.

Em julho de 1970, duas grandes cheias abalaram o 
estado na Mata Sul e no Agreste. Houve transbordamento 
dos rios Ipojuca, Una, Formoso, Pirapama, Gurjaú e de rios 
interioranos. No mês seguinte, os rios Capibaribe e Beberibe 
causaram grande destruição em Olinda e Recife.

Em 1973, a Secretaria de Obras do governo do estado 
anunciava que a inauguração da Barragem de Tapacurá 
finalizaria o problema de cheias no rio Capibaribe a partir 
daquele ano. Mesmo assim, no ano seguinte, a Defesa 
Civil, que tinha previsão do avanço das águas, retirou em 
tempo hábil a população ribeirinha. Em São Lourenço da 
Mata, uma ponte foi parcialmente destruída e mortes foram 
constatadas em Macaparana.

O ano de 1975 foi marcado em Pernambuco como o 
de ocorrência da maior calamidade do século. A enchen-
te ocorrida entre os dias 17 e 18 de julho comprometeu 
80% da cidade do Recife e mais 25 municípios da bacia 
hidrográfica, causando 107 mortes e deixando 350 mil 
desabrigados. Segundo Andrade (2006), na capital e no 
interior mil quilômetros de ferrovias foram destruídos, 
pontes desabaram, casas foram arrastadas pelas águas. Só 
no Recife, 31 bairros, 370 ruas e praças ficaram submersos; 
40% dos postos de gasolina foram inundados; o sistema de 
energia elétrica foi cortado em 70% da área do município; 
quase todos os hospitais ficaram inundados. Por terra, o 
Recife ficou isolado do resto do país durante dois dias. Na 
manhã do dia 21, quando as águas baixaram e a popu-
lação começava a retomar a vida, o pânico tomou conta 
das ruas do Recife: a notícia inverídica de que a Barragem 
de Tapacurá havia estourado e que a cidade seria arrasada 
espalhava-se rapidamente (Figura 5.24).

Nova enchente atinge o Capibaribe em 1977, deixando 
submersos 16 bairros e desabrigando mais de 15 mil pes-
soas. Com a ação oportuna da Defesa Civil, a população 
foi avisada e, dessa vez, não houve óbitos.

Em 29 de maio de 1978, o então presi-
dente Ernesto Geisel inaugurava a Barragem 
do Carpina, construída para conter enchentes. 
Com 295 milhões de metros cúbicos para 
armazenamento, a obra permanece a maior 
parte do ano seca, reservando espaço à espera 
do período chuvoso.

Nos anos de 2000, 2004 e 2005, as chuvas 
voltaram a castigar Pernambuco, inclusive a RMR, 
deixando muitos mortos, feridos e desabrigados.

Todavia, em junho de 2010, ocorreu uma das maiores 
tragédias da história. O sistema meteorológico Ondas de 
Leste adentrou o continente pelo litoral pernambucano e 
provocou, em 24 horas, precipitações acima do esperado 
em alguns lugares. As bacias dos rios Una, Mundaú e 
Sirinhaém foram os maiores alvos dessas precipitações. 
Dos 67 municípios atingidos, a situação foi mais grave 
nas cidades de Cortez, Palmares, Barreiros e Água Preta. 
O episódio contabilizou 21 óbitos; 26.970 desabrigados; 
55.650 desalojados; 14.136 casas destruídas; 142 pontes 
danificadas, sendo muitas totalmente levadas pelas águas; 
cinco mil quilômetros de estradas danificadas; 12 municí-
pios em estado de calamidade pública e 27 em situação 
de emergência (Figura 5.25).

Da mesma forma que as enchentes, a escassez de água 
também marcou a história pernambucana, com grandes 
secas periódicas, algumas vezes com curtos intervalos de 
trégua e outras em contínuas estiagens prolongadas. Com 
certeza, o Agreste e o Sertão serão sempre as regiões mais 
atingidas, devido às suas vulnerabilidades climáticas. As 
temperaturas elevadas, acompanhadas de baixos índices 
pluviométricos e altas taxas de evaporação, serão os in-
gredientes favoráveis.

A primeira seca de que se tem notícia na Região 
Nordeste ocorreu entre os anos de 1580 e 1583, durante 
a colonização. Relato histórico confirma que a província 
mais atingida na época foi Pernambuco. Em consequência, 
os engenhos pararam de moer, as fazendas canavieiras e 
de mandioca deixaram de produzir e cerca de cinco mil 
índios desceram o sertão à procura de alimentos. Não 
muito diferente das enchentes, as secas também guar-
dam cicatrizes de cunho social e econômico do passado. 
As grandes secas desenharam no mapa do Nordeste o 
Polígono das Secas, delimitando a parte da região onde 
a vida é mais difícil.

As sucessivas secas remontam cronologicamente a 
um pretérito árduo. Não raramente, os pernambucanos 

Figura 5.24 - Jornal 
de circulação local 
publicado em julho 
de 1975. 
Fonte: CARVALHO, 
2010.

Figura 5.25 - Vista aérea da cidade de Palmares, logo após a grande cheia de 
junho de 2010. Fonte: CPRM, 2010.
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dos municípios situados a oeste da linha desse polígono, 
que corta Pernambuco em Gravatá (Agreste) e vai até a 
fronteira com o Piauí (Sertão), esforçam-se para conviver 
com o clima semiárido até as suas últimas gotas de espe-
rança (Figura 5.26).

Entre os anos de 1776 e 1778, ocorreu a maior de 
todas as secas de que se tem notícia no Nordeste, inclusive 
em Pernambuco. Durante a estiagem de três anos, acredita-
-se que 500 mil pessoas morreram, o que representaria, na 
época, o equivalente à metade da população do semiárido. 
Além da ocorrência climática, a situação agravou-se por 
coincidir com um surto de varíola, o qual contribuiu para 
o aumento da mortandade. Nessa ocasião, quase toda a 
pecuária bovina foi perdida na caatinga.

Considerando as reincidências e o agravamento cada 
vez maior do massacre aos nordestinos, foi criado o DNOCS 
em 1945. Visando a encontrar soluções para reduzir as 
desigualdades entre as regiões geoeconômicas do Brasil, 
foi criada, também, a SUDENE, em 1959. Ambas as insti-
tuições criaram programas e projetos para ajudar o povo 
sertanejo a conviver com o problema climático, de modo 
a melhorar sua qualidade de vida e, consequentemente, 
reduzir o êxodo rural.

No período de 1979 a 1984, foi registrada a seca mais 
prolongada de que se tem notícia. Durante esses cinco anos, 
a seca atingiu toda a Região Nordeste, estimulando um 
cenário de pobreza, de fome e de miséria, onde os saques 
generalizados se banalizavam nos municípios. Pela primeira 
vez, a estiagem avançava além do Polígono das Secas. Na 
ocasião, a Zona da Mata e o Litoral já eram consideradas 
regiões afetadas. Os reservatórios da RMR também já 
sinalizavam o momento de colapso e caminhões-pipa 
tornavam-se recursos imprescindíveis na ajuda ao abasteci-
mento doméstico. Nesse período, pesquisa da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) apontava que 62% das crianças nordestinas, 
de zero a cinco anos, na zona rural, viviam em estado de 
desnutrição aguda.

A escassez dos recursos hídricos agravou-se outras 
vezes em Pernambuco nos anos de 1993, 1998 e 2001, 

porém, em proporções inferiores aos anos de 1979 a 
1984. O destaque para o ano de 2001 foi a crise nacional 
na produção de energia elétrica, por conta da redução da 
capacidade operacional das hidrelétricas. Nessa época, os 
volumes úteis dos reservatórios se encontravam reduzidos e 
a demanda da produção energética ameaçada, esperando 
que as chuvas acontecessem. No caso de Pernambuco, a 
crise foi sentida nas hidrelétricas de Itaparica, Paulo Afonso 
e Moxotó.
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INTRODUÇÃO

O estado de Pernambuco, assim como todo o Nordes-
te, convive com a escassez de água superficial, em função 
do clima semiárido que predomina em toda a região. No 
Sertão e Agreste do estado de Pernambuco, as chuvas 
são mal distribuídas, registrando-se nessas regiões mé-
dias anuais entre 500 e 700 mm, com 75% do total anual 
concentrados no período janeiro-abril ou fevereiro-maio, 
acompanhados de elevada taxa de evapotranspiração, que 
atinge índices de aproximadamente 90% da pluviometria.

A precariedade no abastecimento de água ou a falta 
desse recurso interfere negativamente na qualidade de 
vida, na saúde e nos processos produtivos, o que torna o 
seu abastecimento crucial no que concerne ao desenvol-
vimento socioeconômico de uma região, já que perpassa 
tanto pelas necessidades básicas da população quanto 
pelas atividades econômicas engendradas – agricultura e 
pecuária de caráter familiar.

Nesse contexto, considera-se a água subterrânea um 
bem mineral estratégico, por se tratar de uma alternativa 
de fonte permanente de água, podendo ser captada qua-
se sempre no local em que se faz necessária e onde está 
naturalmente protegida da evapotranspiração.

Entretanto, o semiárido pernambucano possui baixo 
potencial hidrogeológico, em função do clima e da geolo-
gia. Essa reduzida vocação hidrogeológica é resultado da 
presença de rochas essencialmente cristalinas, que apre-
sentam, em geral, vazões baixas e águas salobras, devido 
tanto ao excesso de sais dissolvidos concentrados ao longo 
do tempo de residência da água subterrânea quanto aos 
baixos índices pluviométricos.

A razão de as águas subterrâneas serem, em sua 
maioria, salobras, está relacionada ao ciclo hidrológico, já 
que elas correspondem a uma parcela da água precipitada. 
É por meio desse ciclo que a água do planeta se renova, 
movimentando-se continuamente, segundo uma série de 
fenômenos que incluem evaporação, transpiração (eva-
potranspiração), precipitação, escoamento superficial, até 
atingir o oceano. Ou seja, tanto a água subterrânea quanto 
a superficial dependem da precitação, e, consequentemen-
te, de processos atmosféricos e climáticos.

Devido às dificuldades impostas pelo clima, a popu-
lação tem grande dependência das águas subterrâneas. 
Entretanto, por se constituir em alternativa limitada em 
quantidade e qualidade, há absoluta carência desse recurso, 
principalmente em comunidades isoladas, que dependem 
do abastecimento de carros-pipa para terem acesso à água 
potável.

A dificuldade de oferta de água no semiárido brasileiro 
vem sendo acentuada pela alta variabilidade interanual das 
precipitações, que provoca estiagens severas e opostos 
eventos pluviais causadores de enchentes em períodos 
distintos (GIRÃO, 2009). Em 2012-2013, registrou-se o 
período de maior seca dos últimos anos, agravado pela 
atuação do El Niño Oscilação Sul (ENOS), que ocasiona a 

diminuição das chuvas no Nordeste. Antes desse evento, 
as secas mais rigorosas foram as de 1983 e 1998, também 
associadas ao ENOS.

No que tange ao potencial hidrogeológico, Pernam-
buco tem 85% de sua área constituída por rochas ígneas e 
metamórficas, genericamente chamadas de cristalinas, que 
formam aquíferos fraturados ou fissurais. Os 15% restantes 
são constituídos por rochas sedimentares que ocupam 
as bacias interiores, as bacias costeiras e os sedimentos 
aluviais, com potencial para aquíferos dos tipos poroso, 
granular ou intersticial.

Nos diferentes tipos de aquíferos, a potencialidade 
é bastante variável, sendo o mais promissor o intersticial, 
tanto pela vazão como pela qualidade. O potencial hídrico 
desse tipo de aquífero em Pernambuco é de 1,25 x 109 m³/
ano, somando-se ainda aos 0,1 x 109 m³/ano dos depósitos 
aluviais (sedimentos de calha de rios e riachos), enquanto 
o aquífero fissural apresenta uma potencialidade de 0,28 
x 109 m³/ano (COSTA, 2000).

Na Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife 
(RMR), por outro lado, o clima é úmido a subúmido e as 
chuvas são mais bem distribuídas. Nessa região, as águas 
subterrâneas são uma alternativa mais promissora, por se 
situarem próximas do litoral e receberem maior volume de 
chuva, que pode atingir índices de 2.000 mm/ano. Por sua 
situação vantajosa em relação ao clima e à proximidade 
com a RMR, a Zona da Mata tem como principal atividade 
econômica os hortifrutigranjeiros, abastecendo tanto a 
capital como o interior do estado.

Nos últimos 20 anos, o crescimento populacional da 
cidade do Recife e de sua região metropolitana aumentou 
a demanda por água potável. Nesse período, a oferta 
de abastecimento público foi insuficiente, a exemplo 
dos anos de 1998-1999, quando houve séria crise que 
resultou em racionamento de água, o que impulsionou 
expressivo aumento na captação de águas subterrâneas, 
por meio da perfuração de poços tubulares privados, prin-
cipalmente em edifícios e estabelecimentos comerciais. 
Entretanto, tal procedimento causou o rebaixamento 
dos níveis de água subterrânea, com impactos sobre a 
quantidade – alguns poços começaram a secar – e a qua-
lidade, acarretando teores crescentes de sais nos poços 
da Planície do Recife.

 
PROVÍNCIAS HIDROGEOLÓGICAS

Denominam-se províncias hidrogeológicas às regiões 
que apresentam semelhanças no comportamento hidroge-
ológico, principalmente na geologia e nas características 
fisiográficas. O fator geológico é o mais importante, porque 
as características litológicas, estruturais e tectônicas con-
trolam as condições de ocorrência, mobilidade e qualidade 
das águas subterrâneas. As características fisiográficas, 
juntamente com as climáticas, condicionam a infiltração e 
a recarga dos aquíferos, assim como a direção do fluxo e 
a descarga natural das águas subterrâneas (DNPM, 1996).
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Na Região Nordeste do Brasil, em função de carac-
terísticas geológicas e similaridades na ocorrência, foram 
individualizadas quatro províncias hidrogeológicas (Figura 
6.1): Escudo Oriental Nordeste, São Francisco, Parnaíba 
e Costeira. Essa classificação foi adotada na elaboração 
do Mapa Hidrogeológico do Brasil na escala 1:2.500.000 
(MENTE; PESSOA; LEAL, 1981).

Em Pernambuco, registram-se duas províncias hidro-
geológicas: Escudo Oriental Nordeste e Costeira (Figura 6.1).

A Província Hidrogeológica Escudo Oriental Nordeste 
é composta, predominantemente, por rochas cristalinas de 
idade pré-cambriana. A utilização desses recursos hídricos 
está ligada a consumo humano, pecuária e irrigação. Com 
clima semiárido, precipitações irregulares e solos pouco 
profundos, o armazenamento de água subterrânea é limi-
tado, ocasionando depósitos locais e restritos a fissuras e 
fraturas. Seu potencial subterrâneo está associado, princi-
palmente, às bacias sedimentares interiores, resultantes de 
processos geológicos e tectônicos da abertura do oceano 
Atlântico durante o Cretáceo, sendo as bacias do Jatobá e 
do Araripe as de maior expressão superficial.

A Província Hidrogeológica Costeira, constituída, ba-
sicamente, por sedimentos siliciclásticos, está localizada na 
região litorânea. Devido à sua extensão, foi subdividida em 
15 subprovíncias, estando apenas as bacias Pernambuco e 
Paraíba localizadas no estado de Pernambuco. Nessa pro-
víncia, a utilização dos recursos hídricos está direcionada, 
principalmente, ao consumo humano.

TIPOS DE AQUÍFEROS

À formação geológica que armazena água subterrânea 
e permite que ela se movimente em condições naturais, 

bem como a sua extração pelo homem, denomina-se 
aquífero.

Os aquíferos são classificados de acordo com a po-
rosidade das rochas armazenadoras em: poroso (rochas 
sedimentares), fissural (rochas cristalinas) e cárstico (rochas 
calcárias ou carbonáticas) (Figura 6.2).

Bonfim et al. (2006) definem domínio hidrogeológico 
como um “grupo de unidades geológicas com afinidades 
hidrogeológicas, tendo como base principalmente as ca-
racterísticas litológicas das rochas”.

No estado de Pernambuco, são identificados dois tipos 
de domínio hidrogeológico: (i) fissural, ou fraturado, o tipo 
dominante, que compreende rochas do embasamento cris-
talino; (ii) poroso ou intersticial, representado por rochas das 
bacias sedimentares e coberturas aluvionares (Figura 6.3).

Aquífero Fraturado ou Fissural

O domínio do aquífero fraturado se caracteriza por 
se constituir em um meio heterogêneo, anisotrópico e 
descontínuo, com reduzida capacidade de infiltração e 
armazenamento de água, devido à inexistência de espaços 
vazios intergranulares, ou poros, como ocorre nas rochas 
sedimentares. Toda a água contida se aloja nos vazios 
secundários existentes nas aberturas de falhas, fraturas e 

Figura 6.1 - Representação esquemática das províncias 
hidrogeológicas do Brasil. Fonte: Modificado de BORGUETTI; 

BORGHETTI; ROSA FILHO, 2004.

Figura 6.2 - Tipos de aquíferos quanto à porosidade. 
Fonte: BORGUETTI; BORGHETTI; ROSA FILHO, 2004.

Figura 6.3 - Esquema de ocorrência de água subterrânea em 
rochas cristalinas e sedimentares. Fonte: RIBEIRO; FEITOSA, 2000.
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fissuras, resultantes tanto de esforços tectônicos como de 
alívio de pressão.

Em rochas mais resistentes, por possuírem fraturas 
mais abertas, o fluxo pode ser maior, porém, o volume de 
água por unidade cúbica do meio normalmente é menor 
devido à baixa intensidade de fraturas. Nas rochas menos 
resistentes, a percolação é lenta, embora elas possam 
conter maior volume de água armazenada. Como exemplo, 
os poços perfurados em rochas mais resistentes, como 
migmatitos, apresentam menor vazão do que aqueles 
perfurados em rochas xistosas; entretanto, a qualidade da 
água é melhor nos migmatitos.

Os aquíferos em que a porosidade é caracterizada 
pelas descontinuidades provocadas por fraturas e falhas, 
como em rochas ígneas e metamórficas, são denominados 
anisotrópicos porque a água flui com maior velocidade em 
direções preferenciais em relação a outras.

Aquífero Poroso ou Intersticial

Os aquíferos porosos ou intersticiais, típicos de rochas 
sedimentares e de sedimentos não consolidados, constituem-
-se como melhores aquíferos, tanto pela qualidade da água 
que armazenam como por sua permeabilidade. No estado de 
Pernambuco, esse tipo de aquífero ocorre nas bacias paleo-
mesozoicas interiores, bacias costeiras e sedimentos aluviais.

Com base na capacidade de armazenamento da água, 
os aquíferos porosos ou intersticiais são classificados de 
acordo com as condições de ocorrência locais:

 - aquífero confinado: formação geológica portadora 
de água que está sobreposta por camadas imper-
meáveis;

 - aquitardo: formação geológica que armazena água, 
mas a transmite muito lentamente, não sendo ren-
tável o seu aproveitamento a partir de poços;

 - aquiclude: formação geológica que armazena água, 
mas não a transmite, ou seja, a água não circula;

 - aquífugo: formação geológica impermeável que não 
armazena nem transmite água;

 - aquífero livre: originado por uma camada superficial 
permeável (acima do nível freático);

 - aquífero suspenso: é um caso especial de aquífero 
livre formado sobre uma camada impermeável ou 
semipermeável que não armazena nem transmite 
água.

Aquífero Aluvionar

Os sedimentos aluvionares ocorrem tanto em vales 
aluviais das rochas sedimentares como das cristalinas. Os 
vales aluviais desempenham o papel de incrementar a com-
ponente infiltração e reduzir a perda superficial, além de 
recarregar as reservas subterrâneas freáticas, regularizando 
os recursos hídricos.

A profundidade do pacote aluvial, que compreende 
a sua espessura em relação às rochas do embasamento 

cristalino, é de grande relevância no controle da recarga 
pluviométrica. A importância desses pacotes sedimentares, 
que são aquíferos porosos, reside em seu aproveitamento 
para a construção de barragens subterrâneas – depósitos 
construídos na faixa de terra conhecida como aluvião.

Diante das condições de carência de água durante os 
meses mais secos no semiárido, em que há poucas opções 
de oferta de água, as barragens subterrâneas apresentam 
a grande vantagem de não sofrerem tanto os efeitos da 
evaporação, permitindo ao produtor cultivar com sucesso 
os plantios tradicionais de grãos (milho e feijão), hortifru-
tigranjeiros e pasto.

 
QUALIDADE DA ÁGUA

A distribuição da água em subsuperfície ocorre em 
duas zonas distintas: não saturada, onde os espaços entre 
as partículas de solo estão preenchidos por água e ar; satu-
rada, em que todos os poros estão totalmente preenchidos 
por água. Nelas ocorrem distintos processos de transporte, 
dissolução, precipitação e degradação de matéria orgânica 
e/ou contaminante (Figura 6.4).

 Na zona não saturada percolam as águas que infiltram 
e alimentam os aquíferos, onde a presença do ar favorece 
a ação microbiológica e a degradação de matéria orgânica. 
Essa camada funciona como um filtro natural, sendo mais 
efetiva quanto mais espessa. Na região do semiárido, o 
intemperismo é principalmente físico e produz pequenas 
alterações nas rochas cristalinas, originando solos rasos, 
de aproximadamente 60 cm de espessura.

Já na zona saturada predomina o intemperismo quí-
mico, com a dissolução de minerais. Nas zonas de clima 
úmido, a espessura do manto de intemperismo e a renova-
ção da água através da infiltração são maiores, enquanto 
nas regiões de clima semiárido os principais aspectos são 
a dissolução de minerais e a renovação muito limitada da 
água subterrânea através da infiltração, o que resulta em 
aumento do teor de sais ao longo do tempo.

Figura 6.4 - Distribuição de água subterrânea. 
Fonte: TEIXEIRA et al., 2000.
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No domínio fraturado, a qualidade da água está 
intimamente associada ao clima, apresentando, em geral, 
águas com alta salinidade nas regiões semiáridas e águas 
com teores elevados de carbonatos/bicarbonatos nos cal-
cários (águas duras) (PEIXINHO; FEITOSA, 2008).

Nesse domínio, as águas são essencialmente cloretadas, 
variando apenas a composição catiônica, que pode ser sódica 
de forma dominante, mista ou magnesiana (COSTA FILHO; 
COSTA, 2000). Segundo esses autores, na Zona da Mata 
predominam águas cloretadas sódicas; no Agreste, variam 
desde cloretadas sódicas, mistas a cloretadas magnesianas; 
na zona do Sertão Setentrional, predominam as cloretadas 
magnesianas; no Sertão Meridional, há predomínio de 
águas cloretadas mistas. Já no arquipélago de Fernando de 
Noronha, onde o aquífero é fissural sobre rochas vulcânicas, 
as águas são cloretadas sódicas a bicarbonatadas sódicas.

No domínio cárstico (calcários), as águas geralmente 
apresentam teores elevados de carbonatos e/ou bicarbo-
natos (águas duras) (PEIXINHO; FEITOSA, 2008).

POTENCIAL HIDROGEOLÓGICO

Os aquíferos porosos são mais promissores por serem 
predominantemente arenosos, com alta capacidade de ar-
mazenamento de água, devido a sua porosidade primária in-
tergranular, onde todos os poros são preenchidos pela água.

Nos aquíferos fraturados e cársticos não há porosidade 
primária; a água se acumula nos espaços vazios gerados por 
quebramentos, descontinuidades e dissolução do corpo rocho-
so. A potencialidade desse tipo de aquífero varia de baixa (cris-
talino) a alta (calcários), em função da limitação do tamanho 
e descontinuidade dos reservatórios (Figura 6.5; Quadro 6.1).

Bacias Sedimentares

A potencialidade das bacias sedimentares é variável, 
dependendo de diversos fatores, tais como dimensão da 
bacia, tipos de litologia presentes, profundidade e espessura 
dos aquíferos, bem como de seu comportamento estrutural.

Em Pernambuco, registram-se 10 bacias sedimenta-
res (oito interiores e duas costeiras). Todas detêm áreas 
potenciais para captação de água subterrânea, exercendo 
papel fundamental como importantes reservatórios de 
água, em geral de boa qualidade, sob o ponto de vista da 
potabilidade (Figura 6.6).

Bacias interiores

Essas bacias têm sua origem associada a eventos rela-
cionados ao rifteamento do supercontinente Gondwana e 
à abertura do oceano Atlântico Sul, como a reativação de 
estruturas antigas do embasamento pré-cambriano, que 
condicionou a forma e a localização das bacias interiores 
do Nordeste do Brasil.

•	Bacia do Araripe
A Bacia Sedimentar do Araripe tem uma área de 

11.000 km2 e está localizada no Escudo Oriental Nordeste, 
entre os limites dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. 
Em Pernambuco, ocupa uma área de aproximadamente 
4.400 km², referentes a 40% de sua área total, abrangendo 
os municípios de Araripina, Ipubi, Bodocó, Exu, Cedro e 
Trindade (Figura 6.7).

 Esta é a mais extensa das bacias interiores do Nordeste 
e a que apresenta história geológica mais complexa, pois 

Figura 6.5 - Potencialidade hidrogeológica do estado de Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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Quadro 6.1 - Potencial hídrico dos principais domínios hidrogeológicos.

Domínio 
Hidrogeológico Descrição Potencial Hídrico

Poroso
Bacias Sedimentares 
e Coberturas Cenozoicas

Aquíferos livres de extensão variável, formados por sedimen-
tos clásticos não consolidados, de idade tercioquaternária. 
Qualidade química das águas, em geral, boa. Explotação, 
frequentemente, por meio de poços rasos.

Baixo a Médio

Aquitardos e aquicludes formados por sedimentos clásticos 
consolidados, principalmente folhelhos, argilitos e siltitos, de 
idade mesozoica. Localmente, podem constituir aquíferos.

Baixo

Aquíferos livres ou confinados de extensão regional limitada, 
formados por sedimentos clásticos consolidados, predo-
minantemente arenosos, de idade mesozoica. Qualidade 
química das águas, em geral, boa.

Médio a Alto

Aquíferos livres ou confinados de extensão regional, forma-
dos por sedimentos clásticos consolidados, predominante-
mente arenosos, de idade mesozoica. Qualidade química das 
águas, em geral, boa. 

Alto

Fraturado-Cárstico
Rochas Calcárias

Aquíferos associados às zonas fraturadas e de dissolução, 
representados por sedimentos, metassedimentos e calcários. 
Problemas localizados de dureza das águas, devido à contri-
buição das rochas calcárias.

Médio

Fraturado
Cristalino

Aquíferos restritos às zonas fraturadas, representados por 
metassedimentos e metaígneas de idade arqueana a protero-
zoica, associadas à presença de espesso manto de intemperis-
mo. Qualidade química das águas, em geral, boa.

Baixo a Médio

Aquíferos restritos às zonas fraturadas, representados por me-
tassedimentos e metaígneas de idade arqueana a proterozoica, 
associadas a delgado manto de intemperismo (3 a 5 m), localiza-
dos na região do semiárido. Problemas de salinização das águas.

Baixo

   Fonte: ANA, 2006.

Figura 6.6 - Bacias sedimentares no estado de Pernambuco. Fonte: Modificado de GOMES, 2001.
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está relacionada a quatro estágios sedimentares formados 
em ambientes tectônicos distintos, limitados por discor-
dâncias regionais. A diversidade litológica, caracterizada 
pela alternância de arenitos, siltitos, calcários, argilitos e 
folhelhos, possibilita a ocorrência de aquíferos de diferentes 
potencialidades (Quadro 6.2).

O potencial hídrico da bacia varia de moderado a bai-
xo e está centrado em dois aquíferos principais: Mauriti e 
Sistema Rio da Batateira/Abaiara/Missão Velha (entende-se 
como sistema aquífero a unidade aquífera formada por mais 
de uma formação geológica, com características hidroge-
ológicas semelhantes e hidraulicamente interconectadas).

A Formação Mauriti, definida por Gaspary e Anjos (1964), 
é equivalente à Formação Cariri, de Beurlen (1962), e represen-
ta um registro residual da extensa sedimentação desenvolvida 
durante o Paleozoico no Nordeste brasileiro (SILVA, 2003). 
Nos trabalhos sobre hidrogeologia, a denominação “Aquífero 
Mauriti” vem sendo mais utilizada e, por isso, tornou-se mais 
conhecida. Entretanto, os trabalhos mais recentes sobre estra-
tigrafia adotam a proposição de Assine (2007), que defende 
a manutenção da denominação “Formação Cariri”, por ter 
sido esta a primeiramente empregada, respeitando-se, assim, 
o preceito de prioridade estabelecido no Código Brasileiro de 
Nomenclatura Estratigráfica (PETRI et al., 1986).

O Sistema Rio da Batateira/Abaiara/Missão Velha, que 
corresponde ao Aquífero Médio, é constituído por sequên-
cias de arenitos grosseiros, finos e médios, com alternância 
de siltitos, argilitos e folhelhos na zona intermediária e no 
topo, chegando a atingir 500 m de espessura. Atualmente, 
é o aquífero mais perfurado e explotado da região, com 
vazões que alcançam até 300 m3/h (Quadro 6.3).

O Aquífero Mauriti, que pertence ao Sistema Aquífero 
Inferior, é constituído por uma sequência de arenitos de 
granulação média a grosseira, geralmente silicificados, o 
que provoca uma redução significativa da porosidade pri-
mária. A ocorrência e a circulação de água subterrânea são 
controladas mais fortemente pela porosidade secundária 
(falhas, fraturas etc.). Esse aquífero não ocorre no estado 
de Pernambuco, o que indica que a Formação Mauriti, base 
da sequência sedimentar, termina em cunha sem atingir 
essa porção da bacia (Figura 6.8).

Figura 6.7 - Mapa geológico da bacia sedimentar do Araripe. Fonte: ASSINE (1990) apud ASSINE (2007).

Quadro 6.2 - Relação entre as unidades litoestratigráficas e os 
sistemas aquíferos da bacia do Araripe.

Sequências Litoestratigrafia1 Aquífero2 Espessura 
Média (m)

Pós-Rifte II
Formação Exu

Superior 320
Formação Araripina

Pós-Rifte Formação Santana Aquiclude 500

Rifte
Formação Barbalha 
(Rio da Batateira3)

Médio 500Formação Abaiara

Pré-Rifte
Formação
Missão Velha

Formação Brejo Santo
Inferior 60-100

Paleozoica
Formação Cariri 
(Mauriti3)

Embasamento Pré-Cambriano

Fonte: Modificado de: ASSINE (2007)1; DNPM (1996)2; 
VERÍSSIMO; AGUIAR (2005)3.
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Como a estrutura geológica da bacia é predominan-
temente homoclinal, com mergulho suave de aproxima-
damente 05º para norte, as águas infiltradas no topo da 
Chapada do Araripe, ao alcançarem a superfície imper-
meável da Formação Santana, percolam no sentido semi-
-horizontal, ressurgindo na forma de fontes no estado do 
Ceará, onde são despejados 44 milhões de metros cúbicos 
de água por ano, servindo como meio de abastecimento de 
vários municípios da região do Cariri (CE), ao norte da bacia.

A saída de água (surgência) no contato da Formação 
Exu (arenosa) com a Formação Arajara (argilosa) e, em 
menor quantidade, dentro da própria Formação Arajara 
ou no contato com a Formação Santana, impede que uma 
espessura maior do Sistema Exu-Arajara 
permaneça saturada. Isso explica o fato 
de os níveis de água dos poços perfurados 
no topo da chapada serem tão profundos 
– da ordem de 700 m.

Em vista disso, o aproveitamento 
dos recursos subterrâneos no topo da 
Chapada do Araripe requer o uso de 
tecnologias específicas para poços pro-
fundos, que possibilitem a captação de 
água subterrânea em profundidades de 
700 m, com capacidades de produção 
em torno de 150 m3/h.

•	Bacia do Cedro
A Bacia do Cedro situa-se no limite 

dos estados de Ceará e Pernambuco. 
Possui área de 690 km2, mas apenas 
168 km² ocorrem na porção noroeste 
de Pernambuco, ocupando áreas dos 

municípios de Cedro, Salgueiro, São José do Belmonte, 
Serrita e Verdejante (Figura 6.9).

Litologicamente, a bacia é constituída por uma sequ-
ência de siltitos, folhelhos e argilitos de cores variegadas, 
predominando as tonalidades marrom e avermelhada. Essa 
bacia é composta por sedimentos da Formação Mauriti, que 
tem 92 km² de área de afloramento, e da Formação Brejo 
Santo, com área de afloramento de 74 km².

Os sedimentos da Formação Mauriti comportam-se 
como aquífero livre em sua área de afloramento e como 
aquífero confinado em sua área de ocorrência sob a For-
mação Brejo Santo, que apresenta características de um 
aquiclude/aquitardo.

A explotação nessa bacia ainda é muito pequena, sendo 
seu potencial aquífero representado pela Formação Mauriti.

Há poucos estudos sobre essa bacia de restrita ex-
pressão superficial; porém, os dados existentes indicam 
alto potencial para explotação de água por meio de poços 
tubulares, cujas profundidades alcancem até 150 m.

Figura 6.8 - Representação esquemática das unidades estratigráficas 
da bacia do Araripe e suas conotações hidrogeológicas. Fonte: 

DNPM, 1996 apud VERÍSSIMO; AGUIAR, 2005

Figura 6.9 - Mapa geológico da bacia do Cedro. Fonte: FEITOSA; VIDAL, 2004.

Quadro 6.3 - Principais características dos sistemas aquíferos da 
bacia do Araripe.

Principais 
Características

Aquífero

Superior Médio Inferior

Coeficiente de 
transmissividade (m²/s)

- 5 x 10-3 3 x 10-3

Coeficiente de 
permeabilidade (m/s)

- 5 x 10-5 4 x 10-6

Reserva permanente (m³) 1.02 x 1010 8.37 x 1010 4.90 x 109

Área de recarga (km²) 5.670 2.100 850

Precipitação pluvial 
(mm/ano)

900 970 900

Reserva reguladora 
(recarga) (m³/ano)

1,00 x 108 1,12 x 108 1,75 x 107

Descarga natural 
(m³/ano)

4,45 x 107 4,00 x 107 8,00 x 106

Descarga total atual 
(m3/ano)

4,45 x 107 4,45 x 107 1,17 x 107

Reserva disponível 
(m³/ano)

5,55 x 107 3,20 x 107 5,85 x 106

Fonte: DNPM, 1996.
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•	Bacia de São José do Belmonte
A Bacia de São José do Belmonte ocupa uma área de 

aproximadamente 800 km2. Localizada na porção centro-
-norte de Pernambuco, na bacia hidrográfica do rio Pajeú, 
no Sertão Pernambucano, abrange partes dos municípios 
de Mirandiba, Serra Talhada e Verdejante.

O aquífero predominante é a Formação Tacaratu, 
composta por arenitos médios a grosseiros, heterogêneos, 
com níveis caulínicos, forte diagênese e silicificação parcial. 
Apresenta comportamento hidrodinâmico muito hetero-
gêneo, com predominância de porosidade secundária, o 
que se reflete na extrema variação de produtividade dos 
poços perfurados.

A explotação de água subterrânea nessa bacia é 
bastante intensa, com mais de mil poços cadastrados pela 
CPRM/SGB, ocorrendo, predominantemente, nos arenitos 
da Formação Tacaratu. Esse aquífero possui boa potenciali-
dade hídrica, haja vista o grande número de poços captan-
do água para diversos usos, desde abastecimento de água 
à população rural do município a grandes áreas irrigadas.

Segundo Costa (1999), a reserva renovável determi-
nada para a Bacia de São José do Belmonte corresponde a 
543,7 x 106 m³/ano, e a reserva permanente, a 15,5 x 109 m³.

 
•	Bacia de Mirandiba

A Bacia Sedimentar de Mirandiba está localizada na 
porção central do estado de Pernambuco, com área apro-
ximada de 117 km2, abrangendo os municípios de Serra 
Talhada, São José do Belmonte e Mirandiba. Esse último tem 
sua sede administrativa nos domínios da bacia (Figura 6.10).

Estudos hidrogeológicos executados pela CPRM 
(2013a) indicam que as principais unidades litoestratigrá-
ficas estão representadas por arenitos paleozoicos perten-
centes à Formação Tacaratu, de idade siluriana; folhelhos 

Figura 6.10 - Mapa de localização da bacia de Mirandiba no estado de Pernambuco. Fonte: CPRM, 2013a.

e siltitos com intercalações de arenitos de idade jurássica, 
pertencentes à Formação Aliança; arenitos conglomeráticos 
cretáceos, pertencentes à Formação Marizal; coberturas 
arenosas colúvio-eluviais e depósitos aluvionares.

Do ponto de vista hidrogeológico, os arenitos Tacaratu 
representam o aquífero de maior potencialidade, seguido 
das coberturas quaternárias. O Aquífero Tacaratu, em ge-
ral, ocorre como livre (em suas áreas de afloramento e/ou 
quando capeado por delgadas coberturas inconsolidadas), 
ou semiconfinado, quando sotoposto à Formação Aliança.

A Formação Aliança, apesar da pouca exposição em 
superfície, comporta-se como um aquitardo. Entretanto, 
alguns poços existentes em áreas mapeadas como per-
tencentes a essa unidade evidenciam a possibilidade de 
captação nessa litologia.

 As coberturas detríticas quaternárias e os depósitos 
aluvionares têm pouca importância hidrogeológica para 
a região, a não ser nas áreas em que afloram, ao longo 
do riacho Terra Nova, onde suas águas são utilizadas em 
pequenos projetos de irrigação.

Do ponto de vista da potencialidade, quando confi-
nado em depocentros que podem atingir até 400 m de 
profundidade, o Aquífero Tacaratu produz vazões da ordem 
de 100 m3/h, como na localidade de Ajuntador, município 
de Mirandiba, onde produz água de boa qualidade com 
condutividade elétrica da ordem de 300 a 500 µS/cm.

Nas figuras 6.11 e 6.12 estão representados, respec-
tivamente, os mapas potenciométrico e hidroquímico da 
Bacia de Mirandiba.

•	Bacia de Betânia
A Bacia Sedimentar de Betânia está localizada na 

porção central do estado de Pernambuco. Com uma 
área aproximada de 346 km2, distribui-se por cinco 
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Figura 6.12 - Características hidroquímicas da bacia de Mirandiba. Fonte: CPRM, 2013a.

Figura 6.11 - Potenciometria da bacia de Mirandiba no período 2010-2011. Fonte: CPRM, 2013a.

municípios: Betânia, Calumbi, Flores, Floresta e Serra 
Talhada, tendo sua maior distribuição espacial, alinhada 
na direção NE, entre os limites de Betânia e Serra Talhada 
(Figura 6.13).

Estudos hidrogeológicos executados pela CPRM 
(2013b) indicam que as principais unidades litoestratigrá-

ficas presentes nessa bacia são representadas por arenitos 
paleozoicos pertencentes à Formação Tacaratu, de idade 
siluro-devoniana, e pelos depósitos colúvio-eluviais de 
idade cenozoica que cobrem parte da bacia (Figura 6.14).

 Do ponto de vista da potencialidade, o Aquífero Taca-
ratu, quando confinado em depocentros que atingem até 
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Figura 6.13 - Mapa de localização da bacia sedimentar de Betânia no estado de Pernambuco. Fonte: CPRM, 2013b.

Figura 6.14 - Mapa geológico da bacia sedimentar de Betânia. Fonte: Adaptado de FERREIRA et al., 2007.
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400 m de profundidade, como constatado na localidade 
de Santana, município de Serra Talhada, produz vazões da 
ordem de 100 m3/h.

A explotação de água subterrânea ocorre de forma 
também bastante intensa no povoado de Roças Velhas, 
município de Calumbi, onde poços estratégicos mais rasos 
captam água desse aquífero, a qual é distribuída para di-
versas comunidades na região. A condutividade média da 
água dos poços tubulares é de 1.383 µS/cm.

•	Bacia de Fátima
A Bacia de Fátima está localizada na porção central 

do estado de Pernambuco. Com área de 270 km2, ocupa 
parte dos municípios de Afogados da Ingazeira, Carnaíba, 
Flores, Custódia e Iguaraci (Figura 6.15).

Essa bacia, com relevo de morro-testemunho, expõe 
sedimentos da Formação Tacaratu em mais de 70% de sua 
área, constituindo-se na unidade mais expressiva da bacia. 
Sua composição litológica caracteriza-se por uma sequ-
ência predominantemente arenosa, em que se destacam 
arenitos grosseiros, arenitos conglomeráticos e níveis de 
conglomerados, com intercalações pelíticas subordinadas, 
muitas vezes cauliníticas.

Registram-se, também, depósitos arenosos grossos, 
identificados como Unidade Fátima, com ocorrência limi-
tada à porção NW da bacia.

Nessa bacia, são identificados dois sistemas hidroge-
ológicos: Unidade Fátima e Tacaratu.

 - Sistema Unidade Fátima
Esse sistema apresenta espessuras que variam de 48 
m a 84 m em poços perfurados, sendo considerado 
aquífero livre e de boa permeabilidade.
Os poços que servem ao abastecimento público, tanto 
na vila de Fátima como nos municípios de Flores e 
Custódia, captam água do Aquífero Tacaratu, subja-
cente a esse sistema.

 - Sistema Tacaratu
Esse sistema tem espessura máxima, em poço tubular, 
de 318 m. No entanto, estudos gravimétricos efetu-
ados por CPRM/SGB detectaram valores máximos de 
500 m de profundidade entre as localidades de Fátima 
e Capim de Planta. A explotação do aquífero acontece 
de forma muito intensa e desordenada.

•	Bacia de Carnaubeira da Penha
A Bacia de Carnaubeira da Penha está localizada na 

porção central do estado de Pernambuco com área de 
136,6 km², que engloba parte dos municípios de Carnau-
beira da Penha, Mirandiba, Serra Talhada e Floresta.

Essa bacia é composta pelos sedimentos da Formação 
Tacaratu, que se apresenta como um aquífero de boa po-
tencialidade hidrogeológica. Contudo, ainda não existem 
estudos sobre hidrogeologia na área. A profundidade 
média dos poços tubulares é de 89 m e a condutividade 
elétrica média é de 1.086 µS/cm.

Os depósitos aluvionares são constituídos 
de areias, cascalhos e níveis de argila, com bom 
potencial hidrogeológico.

•	 Bacia do Jatobá
A Bacia do Jatobá está localizada nas por-

ções central e sul do estado de Pernambuco, 
com área de 5.941 km². Apresenta forma re-
tangular, que se desenvolve segundo a direção 
ENE-WSW, com dimensões aproximadas de 
155 km de comprimento por 55 km de largura. 
No estado de Pernambuco, a bacia abrange 10 
municípios: Buíque, Tupanatinga, Inajá, Ibimi-
rim, Tacaratu, Petrolândia, Arcoverde, Itaíba, 
Manari e Sertânia, além do município de Mata 
Grande em Alagoas (Figura 6.16).

Constituem essa bacia as formações 
Tacaratu, com 1.040 km2 de área de aflora-
mento; Inajá (445 km2); Aliança (351 km2); 
São Sebastião (153 km2); Marizal (476 km2); 
Santana (44 km2); Exu (12 km2) e Grupo Ilhas 
(642 km2) (Quadro 6.4).

O principal sistema aquífero é o Inajá/
Tacaratu, composto por arenitos grossos, 
conglomeráticos, com intercalações pelíticas 
na base, e arenitos finos, ferruginosos, com in-
tercalações de siltitos, no topo. Apresenta alta 
potencialidade hidrogeológica para captação 

Figura 6.15 - Mapa geológico simplificado da bacia de Fátima. 
Fonte: FEITOSA; VIDAL, 2004.
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de água subterrânea, constituindo-se em importante fonte 
de abastecimento para as cidades da região.

Esse sistema representa a porção mais inferior da 
sequência sedimentar da bacia, ocupando uma área livre 
de 1.500 km². Com espessura variável de 200 m a 6.000 
m na porção central da bacia, contém reservas de água 
subterrânea da ordem de 61.660 x 106 m³.

Secundariamente, as formações São Sebastião e Ma-
rizal, de idade cretácea, também vêm sendo explotadas.

Bacias costeiras
Na região costeira do estado de Pernambuco, há duas 

bacias sedimentares costeiras. A primeira e mais importan-

te, do ponto de vista hidrogeológico, é a Bacia Sedimentar 
Paraíba, anteriormente denominada Pernambuco-Paraíba. 
A segunda é a Bacia Pernambuco, também citada como 
Bacia Vulcanossedimentar do Cabo. A evolução do conheci-
mento geológico sobre a área conduziu a essa mudança de 
nomenclatura, uma vez que as referidas bacias apresentam 
significativas diferenças geológicas e estruturais entre si. 
Essas duas bacias estão limitadas entre si, na Planície do 
Recife, através da zona de cisalhamento do Lineamento 
Pernambuco (Figura 6.17).

De acordo com Lima Filho (1998), na Bacia de Per-
nambuco ocorre uma expressiva seção rifte, vulcanosse-
dimentar, que não ocorre ao norte de Recife, na Bacia 
Paraíba.

Recobrindo de forma discordante os sedimentos 
cretáceos das bacias, ocorre a Formação Barreiras, que 
compreende extensa área de sedimentos arenoargilosos, 
caracterizada por uma alternância de camadas bem estra-
tificadas ou com estratificação incipiente, de constituição 
arenosa, argilosa ou siltosa, com ocasionais níveis de sei-
xos. Cores variegadas com tonalidades de amarelo, roxo e 
vermelho são características dessa formação. O comporta-
mento hidrodinâmico do Aquífero Barreiras é do tipo livre, 
com níveis confinados em profundidade. Na zona rural, é 
explotado por meio de cacimbas e poços amazonas, com 
potencialidade hídrica média.

Os poços perfurados e com filtros apenas no Aquí-
fero Barreiras têm água de boa qualidade e com menor 

Figura 6.16 - Síntese da geologia da bacia do Jatobá. Fonte: DANTAS, 2007.

Quadro 6.4 - Potencialidade hidrogeológica das unidades 
geológicas constituintes da bacia do Jatobá.

Unidades Geológicas Potencialidade 
Hidrogeológica

Sistema Aquífero Inajá/Tacaratu Boa

Formação Aliança Fraca a péssima

Grupo Ilhas Fraca a péssima

Formação São Sebastião Fraca a péssima

Formação Marizal Fraca a média

Formação Santana Péssima a fraca

Formação Exu Boa

Fonte: FEITOSA; VIDAL, 2004.
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quantidade de Sólidos Totais Dissolvidos (STD), quando 
comparados aos do Aquífero Beberibe, embora esse último 
apresente poços com maior produtividade.

•	Bacia Paraíba
A Bacia Paraíba registra a ocorrência de sedimentos 

das formações Beberibe, Itamaracá, Gramame e Maria 
Farinha, cuja sequência estratigráfica vai do Cretáceo ao 
Eoceno. Apresenta mergulho suave para leste, com inclina-
ção da ordem de 28 m/km e espessuras situadas entre 250 
m e 400 m, aumentando em direção do oceano Atlântico. 
Com morfologia de rampa inclinada e monótona, essa 
faixa resistiu ao processo de rifteamento ocorrido durante 
o Cretáceo (142 milhões de anos) não existindo, portanto, 
grabens profundos como acontece na Bacia Pernambuco, 
a sul.

O Aquífero Beberibe é o principal manancial subterrâ-
neo, utilizado no abastecimento público da capital (Recife). 
Sua composição litológica apresenta uma sequência de 
arenitos de granulação variada, tendo, na base, clastos de 
natureza silicosa que gradam para sedimentos calcíferos 
no topo, chegando a atingir mais de 300 m de espessura 
na faixa litorânea.

As diferenças litológicas do topo para a base da 
sequência levaram Batista (1984) a subdividir a Formação 

Beberibe em dois subníveis: Aquífero Beberibe Inferior (a 
parte basal mais silicosa) e Aquífero Beberibe Superior (por-
ção superior, calcífera). Não sendo observados indícios de 
separação nítida entre os dois, trata-se o conjunto Beberibe 
como um único aquífero, mas as características litológicas 
permitem a estratificação química de suas águas: águas 
cloretadas e mais agressivas na porção inferior e águas 
carbonatadas de dureza elevada na porção superior.

Os parâmetros hidrodinâmicos médios do sistema 
aquífero são 1,7 x 10-3 m2/s de transmissividade, 3,8 x 10-5 
m/s de condutividade hidráulica e 2,2 x 10-4 de coeficiente 
de armazenamento sob condições de confinamento. Suas 
águas são de boa qualidade para consumo humano, es-
tando 97% dentro dos limites de potabilidade estipulados 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A Formação Itamaracá é composta de calcários com 
siliciclastos, arenitos calcíferos e margas. Apesar de não cla-
ramente identificada, uma discordância deve separar o topo 
da Formação Beberibe da base da Formação Itamaracá, 
pois antes desta as condições deposicionais na atual faixa 
costeira seriam diferentes, caracterizando-se por depósitos 
continentais ao sul e com alguma influência marinha ao 
norte. Essa discordância de idade mesocampaniana mar-
caria um momento de modificações tectônicas em toda a 
região do Nordeste oriental. Após essa discordância, toda 
a Faixa Recife-Natal e a Bacia Potiguar registram trans-
gressão generalizada (BARBOSA, 2007). Sua maior área de 
ocorrência é em Itapissuma, localidade em frente à ilha de 
Itamaracá, ao norte de Recife, com potencialidade restrita.

A Formação Gramame é formada por arenitos calcí-
feros, que gradam para calcários arenosos, e uma camada 
de fosfato, culminando com calcários e margas muito 
fossilíferos. A sua espessura máxima, detectada em po-
ços, não ultrapassa 100 m; o ambiente de deposição é do 
tipo marinho de águas rasas. Os poços perfurados nessa 
formação foram abandonados, devido aos baixos volumes 
de água que produziam, com águas de elevada dureza. 
Por não ter desenvolvido um sistema cárstico-fissural, essa 
formação não é considerada aquífero.

A Formação Maria Farinha dispõe-se concordante-
mente sobre a Formação Gramame. Embora constitua uma 
unidade estratigráfica individualizada por seu conteúdo 
fossilífero, apresenta características litológicas e modo 
de ocorrência idênticos aos da Formação Gramame. Não 
se constitui em bom aquífero, em decorrência dos teores 
elevados de carbonatos e bicarbonatos.

As formações Gramame e Maria Farinha são compos-
tas de calcários, com sistema cárstico pouco desenvolvido. 
Na perfuração de poços para captar água do Aquífero 
Beberibe, quando sotoposto a calcários da Formação. Gra-
mame é comum ocorrer perda de circulação no horizonte 
calcífero, indicando fraturas ampliadas por dissolução 
cárstica. Entretanto, ainda não foi avaliada sua importân-
cia como aquífero. Devido à má qualidade de suas águas, 
tanto para consumo humano como para uso industrial, o 
aquífero cárstico-fissural da RMR é relegado.

Figura 6.17 - Localização das bacias da Paraíba e de Pernambuco. 
Fonte: BARBOSA; LIMA FILHO, 2005.
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•	Bacia Pernambuco
A Bacia Sedimentar de Pernambuco tem como prin-

cipal manancial subterrâneo o Aquífero Cabo, que se 
estende desde o município de Ipojuca, ao sul da RMR, até 
o Lineamento Pernambuco, no bairro do Pina, em Recife. 
Seus afloramentos mais setentrionais estão recobertos pela 
Formação Boa Viagem, ocorrendo de forma similar nos 
bairros de Boa Viagem e Imbiribeira, no Recife, e no bairro 
de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

A sua litologia é variada, sendo composta de conglo-
merados polimíticos de matriz arcoseana, arcóseos, siltitos, 
argilitos e arenitos. As espessuras são muito variáveis, indo 
desde algumas dezenas de metros até mais de 2.900 m na 
parte emersa. Estudos faciológicos constataram que a For-
mação Cabo está associada a um sistema de leques aluviais 
sintectônicos pró-gradantes para leste, com um subsistema 
fluvial superimposto que ocorre em áreas restritas.

A permeabilidade do aquífero é medida em função da 
variação faciológica, onde ocorrem tanto fácies arenosas, 
com permeabilidades elevadas e poços de maior vazão, 
como fácies síltico-argilosas, com menor permeabilidade 
e poços com baixas vazões. Tal variação ocorre tanto na 
vertical como na horizontal, o que faz o Aquífero Cabo 
apresentar vazões variadas, com média da ordem de 30 
m³/h.

A Suíte Ipojuca registra manifestações vulcânicas, 
subvulcânicas e plutônicas na Bacia de Pernambuco que 
afloram na região situada entre os municípios do Cabo e 
Ipojuca, a NE de Sirinhaém, e na ilha de Santo Aleixo.

Litologicamente, ocorrem, principalmente, rochas 
traquíticas, basaltos, riolitos e o álcali-feldspato-granito 
que constitui o Cabo de Santo Agostinho, além de depó-
sitos piroclásticos que ocorrem exclusivamente a nordeste 
de Sirinhaém.

As rochas vulcânicas apresentam-se fraturadas e com 
disjunção colunar, no entanto, quase sempre estão alte-
radas, formando um solo argiloso de coloração marrom-
-avermelhada. Não há registro de poços tubulares, porém, 
há captação por meio de poços escavados no manto de 
alteração, para fins de uso doméstico, não servindo para 
dessedentação humana.

A Formação Estiva tem poucas exposições em su-
perfície, sendo as principais de calcário horizontalizado 
e, às vezes, dolomítico, com níveis argilosos, sílticos, e de 
folhelhos calcíferos esverdeados. As águas provenientes 
dessas rochas são 65% do tipo cloretadas sódicas e 37,5% 
bicarbonatadas sódicas, com resíduo seco médio baixo, 
entre 55 e 76,0 mg/l. Como aquífero é muito pouco ex-
plorado, pois suas águas são salobras; no entanto, na área 
de contato com a Formação Algodoais há alguns pontos 
de captação de água, principalmente por meio de poços 
escavados (cacimbas), com profundidade média de 4,5 m 
e nível estático de 2,5 m, que abastecem os arredores de 
Porto de Galinhas.

A Formação Algodoais compõe-se de um pacote de 
arenito friável, maciço, constituído de fragmentos angulo-

sos de quartzo e feldspato em matriz mais fina arenoargilo-
sa, com cor avermelhada. Lima Filho (1994) identificou três 
fácies: leque aluvial pós-vulcânico, leque aluvial mediano 
pós-vulcânico e leque aluvial distal. A existência de seixos 
vulcânicos nos arcóseos indica que a Formação Algodoais 
é mais jovem que a Ipojuca (90 a 114 Ma). Apesar de não 
terem sido efetuados estudos sobre hidrogeologia nessa 
unidade, a Formação Algodoais pode apresentar alguma 
potencialidade como aquífero.

 
Aquíferos na Região Metropolitana
do Recife

A Planície do Recife está situada na porção leste da 
RMR, com área de 112 km2, correspondendo, morfológica 
e geologicamente, a uma planície fluviomarinha recente e 
posicionada nos limites geográficos das bacias sedimen-
tares Paraíba e Pernambuco (Figura 6.18).

Os principais aquíferos explotados são Cabo e Beberi-
be, que estão sob o Aquífero Boa Viagem, não confinado, 
e, portanto, o mais exposto à contaminação e à salinização, 
uma vez que é conectado a manguezais, estuários de rios 
e áreas altamente urbanizadas. Esses aquíferos formam o 
conhecido Sistema Aquífero da Planície do Recife.

O Aquífero Beberibe, de maior potencial para abasteci-
mento da RMR, é composto por uma sequência de arenitos 
com granulação variada na base e sedimentos calcíferos no 
topo. Está limitado, ao sul, pelo Lineamento Pernambuco, 
e, a oeste, pelo embasamento cristalino, possuindo uma 
espessura em torno de 100 m, que aumenta para leste em 
direção ao oceano Atlântico, atingindo 200 m entre o bairro 
de Brasília Teimosa e o município de Olinda.

Nas regiões centro e norte de Recife e em Olinda, 
o Aquífero Beberibe ocorre com características hidroge-
ológicas distintas: no Recife, predomina na condição de 
confinado a semiconfinado, encoberto por sedimentos 
recentes do Aquífero Boa Viagem, ocorrendo, ainda, como 
aquífero livre no vale do rio Beberibe. Em Olinda, ocorre 
encoberto ora pela Formação Barreiras, ora pela Formação 
Gramame. Devido a suas características hidroquímicas pri-
vilegiadas, suas águas são utilizadas como água mineral e 
para abastecimento público (BORBA et al., 2011).

Nele estão contidas as maiores reservas permanentes 
de água subterrânea da região, da ordem de 10.000.000 
m3 na porção inferior do aquífero, que vêm sendo utilizadas 
no abastecimento dos municípios da região norte do Recife, 
sob a responsabilidade da Companhia Pernambucana de 
Saneamento (COMPESA).

O Aquífero Cabo ocorre na porção sul da Planície do 
Recife, sendo limitado, ao norte, pelo Lineamento Pernambu-
co, e, a oeste, pelo embasamento cristalino. É caracterizado 
pela presença marcante de material síltico-argiloso e pela 
baixa permeabilidade desses sedimentos. Esse aquífero vem 
sendo exaustivamente explotado na zona sul do Recife e 
adjacências, por uma enorme quantidade de poços tubulares 
privados, com profundidades que variam de 60 m a 180 m.
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A superexplotação do Aquífero Cabo já caracteriza 
abatimentos piezométricos em vários locais de sua exten-
são, particularmente nas áreas densamente habitadas da 
orla da Praia de Boa Viagem, onde se observa a evolução 
crescente dos níveis de salinidade das águas subterrâneas 
nesse aquífero. As possíveis causas para tal problema 
continuam sendo investigadas, mas, acredita-se antes na 
contaminação por águas salinizadas de camadas superio-
res e/ou inferiores através de drenagem vertical do que na 
intrusão marinha em virtude do dramático rebaixamento.

Nas áreas mais planas da Planície do Recife ou nos 
vales fluviais, ocorre o Aquífero Boa Viagem (COSTA, 1994), 
formado por sedimentos de aluviões, de praias, dunas e 
manguezais que afloram em quase toda a superfície da 
planície, recobrindo as rochas dos aquíferos Beberibe e 
Cabo e do embasamento cristalino, ao sul.

O Aquífero Boa Viagem foi identificado por Costa e 
Santos (1990), compondo todos os sedimentos recentes 
portadores de água que ocorrem na Planície do Recife, 

estendendo-se ainda para norte por toda a 
RMR. É um aquífero do tipo livre, com su-
perfície freática localizada entre 1 e 5 m de 
profundidade. A importância desse aquífero 
reside no fato de grande parte da população 
captar água por meio de poços rasos, como 
também de ele ser um meio intermediário de 
recarga dos aquíferos mais profundos.

Na Planície do Recife, esse aquífero é 
explotado por meio de poços tubulares, poços 
amazonas e cacimbas. Sua captação é feita por 
poços escavados a trado, que chegam a atin-
gir até 20 m de profundidade, ou até mesmo 
poços perfurados manualmente (cacimbas e 
poços amazonas), que podem atingir cerca de 
10 m. Na região oeste dessa planície, o Aquí-
fero Boa Viagem possui espessuras médias em 
torno de 50 m, enquanto na região sul chega 
a atingir 80 m de espessura.

Esse aquífero desempenha relevante 
papel na alimentação das águas subterrâneas 
dos aquíferos Beberibe e Cabo, pois, em sua 
superfície, recebe recargas de chuvas e da 
rede hidrográfica. Entretanto, também rece-
be vazamentos da rede de abastecimento e 
saneamento público.

Costa (2000) considera uma taxa de infil-
tração calculada de 11%, baseado na variação 
anual da superfície potenciométrica de 2,5 m, 
precipitação anual média de 2.254 mm/ano e 
porosidade eficaz da ordem de 10%. Segun-
do ainda esse autor, a recarga anual para a 
Planície do Recife, com os sistemas aquíferos 
Beberibe/Boa Viagem + Cabo/Boa Viagem, é 
da ordem de 28,12 x 106 m³/ano.

Há outros aquíferos, que, entretanto, são 
de menor importância na RMR, como Barreiras 

e cárstico-fissural.
A Formação Barreiras recobre os aquíferos das bacias 

cretáceas anteriormente citadas, formando os morros que 
circundam a planície na região oeste da RMR. Posicionada 
como área de recarga dos aquíferos mais antigos, pode 
atingir espessuras em torno de 70 m. Apesar da boa po-
tencialidade hidrogeológica, sua explotação é pouco desen-
volvida, visto que sua área aflorante de maior importância 
se encontra diretamente sobre rochas do embasamento 
cristalino, onde é explotado mediante poços amazonas 
e tubulares. Apresenta águas de boa qualidade, porém 
com alta vulnerabilidade à contaminação, em virtude de 
sua elevada permeabilidade. Já o aquífero cárstico-fissural 
é relegado na RMR devido à má qualidade de suas águas 
tanto para consumo humano quanto para uso industrial.

Devido ao crescimento desordenado na urbanização 
da RMR, as áreas de recarga dos aquíferos, assim como as 
áreas de proteção dos mananciais hídricos de superfície, 
têm sido ocupadas por loteamentos e outros empreendi-

Figura 6.18 - Aquíferos da região metropolitana do Recife. 
Fonte: Modificado de PFALTZGRAFF et al., 2003.
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mentos, o que deverá trazer consequências negativas sobre 
os recursos hídricos subterrâneos, como a contaminação 
e diminuição de volume desses recursos, com efeitos in-
desejáveis sobre a oferta de água potável, o que poderá 
se refletir em continuidade dos períodos de racionamento 
que periodicamente são impostos à população da capital.

 
HIDROGEOLOGIA DO ARQUIPÉLAGO
DE FERNANDO DE NORONHA

O arquipélago de Fernando de Noronha faz parte do 
estado de Pernambuco como distrito estadual. É formado 
por uma ilha principal, onde se localiza a Vila dos Remédios, 
único aglomerado urbano do arquipélago, e por mais de 
20 ilhotas, cuja área total é de 26 km2.

O clima tropical quente oceânico tem duas estações 
bem definidas e diferenciadas: a chuvosa concentra-se nos 
meses de março a julho e a seca, de agosto a fevereiro, com 
distribuição muito irregular e média anual das precipitações 
de 1.300 mm (SECTMA, 2006).

A geologia foi resumidamente apresentada por Wild-
ner e Ferreira (2012) na proposta do Geoparque Fernando 
de Noronha, como formada por um substrato de rochas 
vulcânicas piroclásticas intrudidas por grande varieda-
de de rochas alcalinas, que, após longo hiato, foram 
recobertas por derrames de rochas básico-ultrabásicas 

nefelínicas (ancaratritos) e seus depósitos piroclásticos. 
Recobrindo esse substrato ígneo, ocorrem sedimentos 
biogênicos na forma de depósitos litorâneos, marinhos 
e eólicos (Figura 6.19).

O abastecimento de água é realizado, prioritariamen-
te, por meio de fontes hídricas superficiais (açudes do Xaréu 
e da Pedreira) e água do mar dessalinizada, complementado 
com a utilização de águas subterrâneas captadas de poços 
profundos.

Segundo Rocha (1995), os poços tubulares em Fer-
nando de Noronha estão quase todos localizados sobre os 
derrames ancaratríticos; portanto, o seu comportamento 
hidrogeológico é condicionado como fissural. Por se tratar 
de rochas vulcânicas e de um meio anisotrópico, dos cerca 
de 40 poços cadastrados na ilha, 10 foram cimentados em 
função de baixa vazão, salinidade alta e obstrução total, 
12 são operados pela COMPESA, sete pela Aeronáutica, 
seis estão abandonados e os demais são de uso particular. 
Existem, ainda, poços amazonas e fontes naturais. 

Com os dados de vazão disponíveis em 27 poços, 
obteve-se uma vazão média de 2,12 m3/h, que demonstra 
baixa produção de água subterrânea nos poços da ilha, 
bem como o seu baixo potencial hidrogeológico. Em sua 
composição, predominam bicarbonatos ou cloretos, cál-
cio, sódio e magnésio, os quais lhes conferem paladar de 
água salobra.

Figura 6.19 - Mapa geológico simplificado do geoparque Fernando de Noronha. Fonte: Modificado de WILDNER; FERREIRA; 2012.
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As rochas sedimentares ocupam apenas 7,5% da área 
total da ilha. As únicas ocorrências de dunas apresentam 
distribuição muito restrita, com espessuras reduzidas. Por 
repousar sobre o substrato impermeável, o volume de água 
das chuvas que se infiltra retorna sob a forma de pequenas 
surgências, ativas apenas durante o período de chuvas. O 
volume de água armazenado nas rochas sedimentares da 
ilha sofre perdas por evapotranspiração, o que reduz ainda 
mais o seu volume, inviabilizando qualquer possibilidade 
de captação de água por meio dos sedimentos. Os cursos 
de água existentes em Fernando de Noronha apresentam 
depósitos aluvionares bastante modestos, com baixo po-
tencial hidrogeológico.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

A água subterrânea pode ser captada por meio de 
poços tubulares, que são obras de engenharia projetadas e 
construídas por perfuratrizes. Tais equipamentos executam 
furos de diâmetros raramente superiores a 60 cm ou 24 
polegadas, verticais, de profundidades variáveis até 2.600 
m, podendo apresentar grande rendimento na produção de 
água. Em função da natureza das rochas em profundidade 
no local da perfuração, os poços tubulares podem ser total 
ou parcialmente revestidos.

As rochas cristalinas permitem a construção de poços 
com revestimento apenas na parte do capeamento de 
solo ou da rocha inconsolidada. Nas rochas cristalinas, por 
terem porosidade e permeabilidade quase nulas, a água 
é transmitida através de descontinuidades, representadas 
por fraturas e fissuras geológicas, produtos da tectônica 
da crosta terrestre, que são o meio de transmissão e arma-
zenamento da água, o que permite a drenagem da água 
diretamente para o interior do poço logo após a perfuração.

Já nas rochas sedimentares, que são de baixa a média 
coesão, os poços construídos apresentam fragilidade nas pa-
redes, desagregando e desmoronando durante a explotação. 
Por isso, devem ser revestidos com tubos de PVC geomecâni-
co ou aço, complementados por filtros na área de captação, 

de modo a permitir a transmissão de água e, ao mesmo 
tempo, impedir a passagem de areia para o interior do poço.

Há, também, poços parcialmente revestidos, quando 
a perfuração atravessa uma camada sedimentar na parte 
superior, que, por vezes, é constituída por solo residual, 
atingindo, após alguns metros, a rocha cristalina fraturada. 
Por causa dessa característica geológica, o poço é revestido 
no domínio das rochas permeáveis e porosas e deixa de ter 
revestimento na parte inferior, quando entra no domínio 
fissural e há estabilidade em sua paredes.

Há diversos tipos de bomba para captação de água 
subterrânea em poços tubulares: submersa, centrífuga, 
injetora e eletromagnética (tipo sapo), onde há disponi-
bilidade de energia elétrica de baixa tensão próxima ao 
poço (Figura 6.20).

Na falta de energia elétrica, utilizam-se bombas 
manuais e movidas a energia eólica (cata-ventos), que 
apresentam vazões baixas (sempre abaixo de 1.000 l/h), em 
função do mecanismo de bombeamento, da variabilidade 
da força braçal e dos ventos. Essa opção é muito emprega-
da em locais isolados e sem acesso à energia, atendendo 
a populações muito restritas (Figura 6.21).

Em ambientes aluvionares, são utilizados diferentes 
métodos de captação, em função das condições locais, 
como, cacimbas ou poços amazonas (Figura 6.22), além 
de barragens subterrâneas.

As barragens subterrâneas são sistemas de captação 
de águas pluviais e fluviais e de recarga artificial de aquífe-
ros, utilizadas, principalmente, para estocagem de grandes 
volumes de água, protegidas nas areias aluvionares. Trata-se 
de uma técnica desenvolvida para armazenar a água da 
chuva infiltrada nos leitos de rios e riachos intermitentes 
(subsolo), visando à sua utilização para exploração ou 
manutenção de umidade no subsolo (Figura 6.23).

O processo consiste em barrar o fluxo de água su-
perficial e subterrâneo por meio de uma parede (septo 
impermeável) construída transversalmente à direção das 
águas. Quando as águas superficiais deixam de escoar, a 
água infiltrada continua migrando, lentamente, no mesmo 

Figura 6.20 - Captação de água subterrânea por poço tubular instalado com bomba submersa (a) e com o quadro de comando da bomba 
ao fundo (b). Fotografia: Manoel Júlio, 2010.

a b
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Figura 6.21 - Captação de água subterrânea em aquífero fraturado por cata-vento (a); detalhe do poço (b). 
Fotografia: Cláudia Silvia Cerveira de Almeida, 2012.

Figura 6.22 - Captação de água subterrânea em aluvião por cacimba com roldana (a, b). Fotografia: Cláudio César Aguiar Cajazeiras, 2012.

Figura 6.23 - Abertura (a) e fechamento (b) da vala para captação de água em aluvião por barragem subterrânea. 
Fotografia: (a) Aerton Zamboni, 2007; (b) José Walquer Roque da Costa, 2007.

a b
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sentido do fluxo do curso d’água. Uma vez barrado o fluxo 
em subsuperfície, ocorre a acumulação de volumes consi-
deráveis de água, proporcionais à espessura e amplitude 
da aluvião.

As barragens subterrâneas são sistemas eficientes para 
captação e armazenamento de água em aluviões fluviais 
ou em rochas sedimentares areníticas, para suprimento 
das necessidades vitais e crescentes nas regiões áridas, 
semiáridas e desérticas. Em relação às águas superficiais, 
são empreendimentos economicamente viáveis, ecologica-
mente equilibrados e de baixo impacto ambiental.

Os custos de instalação das barragens subterrâneas 
são proporcionais às suas dimensões físicas e dependem: 
de condições e aspectos locacionais, objetivos e aplicações 
de suas reservas e, consequentemente, das técnicas cons-
trutivas requeridas para sua execução. Não se constituem, 
necessariamente, em obras simples e de baixo custo; ao 
contrário, podem demandar tecnologias de construção 
modernas e aporte de investimentos importantes.

As barragens subterrâneas agem como propulsoras do 
desenvolvimento socioeconômico, promovendo a fixação 
do homem à terra, reduzindo o êxodo rural e coibindo o 
aumento da miséria nos grandes centros urbanos, podendo 
também funcionar como elemento vital para revitalização, 
restauração e reabilitação do ecossistema ripário e edáfico. 

REFERÊNCIAS

ANA. Ministério do Meio Ambiente. Atlas Nordeste: 
abastecimento urbano de água: alternativas de oferta 
de água para as sedes municipais da região Nordeste do 
Brasil e do norte de Minas Gerais. Brasília, DF: ANA, SPR, 
2006.

ASSINE, M.L. Bacia do Araripe. Boletim de 
Geociências da Petrobras, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, 
p. 371-389, maio/nov. 2007.

ASSINE, M.L. Sedimentação e tectônica da bacia do 
Araripe (nordeste do Brasil). 1990. 124 f. Dissertação 
(Mestrado em Geociências) – Universidade Estadual 
Paulista, Rio Claro, 1990.

BARBOSA, J.A. A deposição carbonática na faixa 
costeira Recife-Natal, NE do Brasil: aspectos 
estratigráficos, geoquímicos e paleontológicos. 2007. 
270 f. Tese (Doutorado em Geociências) – Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2007.

BARBOSA, J.A.; LIMA FILHO, M. Os domínios da bacia 
da Paraíba. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE P&D EM 
PETRÓLEO E GÁS, 3., 2005, Salvador. Anais... Salvador: 
Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, 2005.

BATISTA, R.P. Estudo hidrogeológico da planície 
do Recife, PE. 1984. 607 f. Dissertação (Mestrado em 

Geociências) – Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 1984.

BEURLEN, K. A geologia da chapada do Araripe. Anais 
Academia Brasileira de Ciências, v. 34, n. 3, p. 365-
370, 1962.

BOMFIM, L.F.C. (Coord.) et al. Mapa de domínios/
subdomínios hidrogeológicos do Brasil. Salvador: 
CPRM, 2006. Escala 1:2.500.000. Arquivos de impressão. 
Projeto SIG de Disponibilidade Hídrica do Brasil (SDHB).

BORBA, A.L.S. et al. Qualidade das águas do aquífero 
Beberibe na região metropolitana do Recife. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, 13./
SIMPÓSIO DE GEOQUÍMICA DOS PAÍSES DO MERCOSUL, 
3., 2011, Gramado. Anais... Gramado: SBGq, 2011.

BORGUETTI, N.R.B.; BORGHETTI, J.R.; ROSA FILHO, E.F. 
da. Aquífero Guarani: a verdadeira integração dos 
países do Mercosul. Curitiba: Imprensa Oficial, 2004.

COSTA, W.D. Água subterrânea e o desenvolvimento 
sustentável do semiárido nordestino. In: Projeto Áridas: 
uma estratégia de desenvolvimento sustentável para 
o nordeste. Brasília, DF: SEPLAN, 1994. 53 p. (GT II – 
Recursos Hídricos, versão preliminar).

COSTA, W.D. Estudo hidrogeológico da bacia 
sedimentar de São José do Belmonte. Recife: DNPM, 
1999.

COSTA, W.D. Riscos potenciais e reais decorrentes da 
superexplotação das águas subterrâneas no Recife-PE. 
In: CONGRESSO MUNDIAL INTEGRADO DE ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS, 1., 2000, Fortaleza. Anais... Fortaleza: 
ABAS, 2000.

COSTA FILHO, W.D.; COSTA, W.D. Caracterização 
hidrogeológica do estado de Pernambuco. In: 
CONGRESSO MUNDIAL INTEGRADO DE ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS, 1., 2000, Fortaleza. Anais... Fortaleza: 
ABAS, 2000.

COSTA, W.D.; SANTOS, A.C. Zoneamento para utilização 
de água subterrânea no município de Recife. In: 
SEMINÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL DO NORDESTE, 
Recife, 1990. Anais... Recife, 1990. p. 519-530. 

CPRM. Projeto pesquisa hidrogeológica em bacias 
sedimentares do nordeste brasileiro: hidrogeologia 
da bacia sedimentar de Mirandiba. Recife: CPRM, 2013a 
(no prelo).

CPRM. Projeto pesquisa hidrogeológica em bacias 
sedimentares do nordeste brasileiro: hidrogeologia 



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

108

da bacia sedimentar de Betânia. Recife: CPRM, 2013b (no 
prelo).

DANTAS, J.R.A. Síntese da geologia de Pernambuco: 
estratigrafia. Recife: DNPM, 2007.

DNPM. Projeto avaliação hidrogeológica da 
bacia sedimentar do Araripe. Recife: MME/DNPM, 
1996. Programa Nacional de Estudos dos Distritos 
Mineiros.

FEITOSA, F.A.C.; VIDAL, C. Estudos hidrogeológicos 
de bacias sedimentares da região semiárida do 
nordeste brasileiro: proposta. Brasília, DF: CPRM, 
2004.

FERREIRA, V.P. et al. Geoquímica isotópica e aplicações 
em prospecção geoquímica. In: LICHT, O.A.B.; 
MELLO, C.S.B. de; SILVA, C.R. da (Eds.). Prospecção 
geoquímica. Rio de Janeiro: SBGq; CPRM, 2007. p. 457-
488.

GASPARY, J.; ANJOS, N.F.R. Estudo hidrogeológico 
de Juazeiro do Norte – Ceará. Recife: SUDENE, 1964. 
(Hidrogeologia, 3).

GIRÃO, O. Mudanças climáticas globais: impactos sobre 
o espaço nordestino – o aumento dos eventos pluviais 
extremos. Revista de Geografia, Recife, v. 26, p. 216-
255, 2009.

GOMES, H.A. Geologia e recursos minerais do 
estado de Pernambuco. Recife: CPRM, 2001. Convênio 
CPRM/Governo do Estado de Pernambuco/AD-DIPER. 
198 p. 2 mapas. Escala 1:500.000. Projeto Mapeamento 
Geológico-Metalogenético Sistemático.

LIMA FILHO, M.F. Análise estratigráfica e estrutural 
da bacia Pernambuco. 1998. 139 f. Tese (Doutorado) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. 

LIMA FILHO, M.F. Formação Algodoais: uma nova 
unidade litoestratigráfica da bacia Cabo-PE. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 38., 1994, 
Balneário de Camboriú, SC. Boletim de resumos 
expandidos. Balneário de Camboriú: SBG, 1994. 3 v. il. 
v. 3. p. 271-272.

MENTE, A.; PESSOA, M.D.; LEAL, O. Projeto mapa 
hidrogeológico do Brasil na escala 1:2.500.000. 
Relatório final. Recife: CPRM, 1981. 2 v. v. 1.

PEIXINHO, F.C.; FEITOSA, F.A.C. Água é vida. In: SILVA, 
C.R. da (Ed.). Geodiversidade do Brasil: conhecer o 
passado, para entender o presente e prever o futuro. Rio 
de Janeiro: CPRM, 2008. 264 p. p. 57-64.

PETRI, S. et al. Código brasileiro de nomenclatura. 
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 16, n. 
4, p. 370-415, 1986.

PFALTZGRAFF, P.A. dos S. et al. Sistema de 
informações geoambientais da região 
metropolitana do Recife. Recife: CPRM, 2003.

RIBEIRO, J.A.; FEITOSA, F.A.C. Ocorrência de água 
subterrânea em rochas cristalinas: região de 
Irauçuba, CE. Fortaleza: CPRM, 2000. Relatório inédito.

ROCHA, W.J.S. da. Características hidrogeológicas 
e hidroquímicas da ilha de Fernando de Noronha. 
1995. Dissertação (Mestrado em Hidrogeologia) – 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1995.

SECTMA (Pernambuco). Atlas das bacias 
hidrográficas de Pernambuco. Recife: Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, 2006.

SILVA, A.L. Estratigrafia física e deformação do 
sistema lacustre carbonático (Aptiano-Albiano) da 
bacia do Araripe em afloramentos selecionados. 
2003. 118 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) – 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003.

TEIXEIRA, W. et al. (Orgs.) Decifrando a Terra. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2000. 

VERÍSSIMO, L.S.; AGUIAR, R.B. Hidrogeologia da 
porção oriental da bacia sedimentar do Araripe: 
meta A. Fortaleza: CPRM, 2005.

WILDNER, W.; FERREIRA, R.V. Geoparque Fernando de 
Noronha (PE): proposta. In: SCHOBBENHAUS, C.; SILVA, 
C.R. da (Orgs.). Geoparques do Brasil: propostas. Rio 
de Janeiro: CPRM, 2012. v. 1. cap. 10. p. 317-360.



7
SOLOS
José Coelho de Araújo Filho (jose.coelho@.embrapa.br)1

Maria do Socorro Bezerra de Araújo (socorro@ufpe.br)2

Flávio Adriano Marques (flavio.marques@embrapa.br)1

Helio Leandro Lopes (heliovasf@hotmail.com)3

Nossos agradecimentos, in memoriam, ao pesquisador Hélio Lopes, 
falecido em 2013, que tão gentilmente colaborou na elaboração deste capitulo.

1 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA/CNPS)
2 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
3 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)

SUMÁRIO

Introdução .......................................................................................................... 111

Principais Classes de Solos  ................................................................................. 112

Características Gerais dos Solos ....................................................................... 112

Latossolos ..................................................................................................... 112

Nitossolos ..................................................................................................... 112

Argissolos ..................................................................................................... 112

Luvissolos ..................................................................................................... 113

Chernossolos ................................................................................................ 113

Cambissolos .................................................................................................. 113

Planossolos ................................................................................................... 114

Plintossolos ................................................................................................... 114

Espodossolos ................................................................................................114

Vertissolos ....................................................................................................114

Gleissolos ...................................................................................................... 116

Neossolos ..................................................................................................... 116

Quantitativo e Áreas de Ocorrência ................................................................. 117

Compartimentação Ambiental e Relações Solo-Paisagem ..................................118

Baixada Litorânea ............................................................................................118

Características gerais e classes de solo dominantes ......................................118

Potencialidades e vocações naturais .............................................................118

Tabuleiros Costeiros ......................................................................................... 118

Características gerais e classes de solo dominantes ......................................118

Potencialidades e vocações naturais .............................................................123



Depressão Pré-Litorânea ..................................................................................125

Características gerais e classes de solo dominantes ......................................125

Potencialidades e vocações naturais .............................................................125

Mar de Morros .................................................................................................126

Características gerais e classes de solo dominantes ......................................126

Potencialidades e vocações naturais .............................................................127

Planalto da Borborema ....................................................................................127

Características gerais e classes de solo dominantes ......................................127

Potencialidades e vocações naturais .............................................................127

Bacia do Jatobá e Similares ..............................................................................128

Características gerais e classes de solo dominantes ......................................128

Potencialidades e vocações naturais .............................................................130

Depressão Sertaneja ........................................................................................130

Características gerais e classes de solo dominantes ......................................130

Potencialidades e vocações naturais .............................................................130

Chapada do Araripe .........................................................................................132

Características gerais e classes de solo dominantes ......................................132

Potencialidades e vocações naturais .............................................................132

Várzeas e Terraços Aluvionares ........................................................................132

Características gerais e classes de solo dominantes ......................................132

Potencialidades e vocações naturais .............................................................133

Arquipélago de Fernando de Noronha ............................................................134

Considerações Finais ...........................................................................................134

Referências ..........................................................................................................135



SOLOS

111

INTRODUÇÃO

É importante lembrar que os solos resultam da ação 
combinada de seus fatores de formação, isto é, do material 
de origem (rochas ou sedimentos), do clima, do relevo, da 
ação dos organismos e do tempo. Constituem corpos na-
turais, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais 
minerais e orgânicos, com presença de matéria viva, distribu-
ídos na maior parte da camada superficial da crosta terrestre.

Em cortes verticais de solo nas paisagens – por exem-
plo, em barrancos de estrada –, observam-se horizontes 
pedogenéticos e/ou camadas que se diferenciam entre si e 
em relação ao material de origem. Tal diferenciação é fun-
ção dos processos de formação, isto é, de adições, perdas, 
translocações e transformações de matéria e energia no 
perfil de solo (BUOL et al., 1997; EMBRAPA, 2006).

O solo pode ser concebido, também, como um siste-
ma trifásico, pois compreende as partes sólida (mineral e 
orgânica), líquida e gasosa. Essas últimas ocupam o espa-
ço poroso e variam em proporção conforme o estado de 
umidade do solo. Com relação à fração sólida, no estado 
de Pernambuco os componentes minerais perfazem um 
montante ao redor de 98%, ao passo que a matéria orgâ-
nica, em geral, não ultrapassa 2% (BRASIL, 1972, 1973). 
Em condições consideradas “ideais”, os solos minerais 
apresentam um volume de sólidos aproximado de 50% e 
um espaço poroso também de aproximadamente 50%; a 
densidade do solo situa-se na faixa de 1,1 a 1,6 g/cm3, e a 
densidade de partículas, entre 2,3 e 2,9 g/cm3, com média 
em torno de 2,65 g/cm3. Esse valor médio ocorre quando a 
mineralogia predominante compreende quartzo, feldspatos 
e silicatos de alumínio (KIEHL, 1979). Valores maiores po-
dem ser atingidos quando minerais de alta densidade, como 
óxidos de ferro, fazem parte da composição da amostra. 
Ao contrário, valores mais baixos são notados em solos 
com teores expressivos de matéria orgânica.

A fração sólida, conforme composição mineralógi-
ca e teor de matéria orgânica (MO), contém elementos 
químicos extraíveis ou trocáveis por métodos específicos 
que indicam a fertilidade natural dos solos, dependendo, 
sobretudo, da natureza e do conteúdo da fração argila 
(<0,002 mm). Nessa fração, que é a mais ativa do solo, os 
argilominerais (filossilicatos) mais comuns enquadram-se 
nos seguintes grupos: caulinita, com CTC (Capacidade de 
Troca de Cátions) na faixa de 1 a 10 cmolc kg-1; esmectita, 
com CTC de 80 a 120 cmolc kg-1; vermiculita, com CTC de 
120 a 150 cmolc kg-1; mica (ilita), com CTC na faixa de 20 a 
40 cmolc kg-1 (BOHN; McNEAL; O’CONNOR, 1979).

Fazem parte dos componentes sólidos minerais, seja 
na fração argila ou mais grossa, os óxidos de ferro (óxidos, 
hidróxidos, oxidróxidos) e, muito raramente, os de alumínio 
(gibsita). Com relação aos óxidos de ferro, os dados disponí-
veis (BRASIL, 1972) indicam que os teores (na forma Fe2O3) 
situam-se, predominantemente, abaixo de 8%. Nos solos 
com boa drenagem, em Pernambuco, os óxidos de ferro 
pedogenéticos mais comuns são goetita (a-FeOOH) e hema-

tita (a-Fe2O3), sendo o primeiro mais estável em diferentes 
condições ambientais (CORNELL; SCHWERTMANN, 1996). 
A goetita produz a cor amarelada, ao passo que a hematita 
tinge os solos com a cor vermelha (RESENDE et al., 2005). 
No ambiente semiárido, além dos óxidos de ferro, por vezes 
ocorrem carbonatos e sais solúveis, devido às baixas preci-
pitações pluviais e às elevadas taxas de evapotranspiração.

Do ponto de vista de nutrição mineral de plantas, 
quanto maior o teor de argilominerais do grupo da cau-
linita, mais baixa será a fertilidade natural dos solos, pois 
caulinitas podem apresentar CTC muito baixa, da ordem de 
0 a 1 cmolc kg-1, em pH 7 (DIXON, 1989). Solos tipicamente 
cauliníticos ocorrem, normalmente, nas condições climáti-
cas da zona úmida costeira, onde o intemperismo químico 
é muito intenso. Ao contrário, teores mais expressivos de 
argilominerais com alta CTC, especialmente do grupo da 
esmectita, em geral, refletem melhor condição química, 
mas podem implicar em problemas físicos, particularmente 
nos solos com alto conteúdo de argila.

Os problemas físicos mais comuns envolvem: alta plas-
ticidade; alta pegajosidade; estruturas grandes; acentuada 
expansão e contração da massa do solo; fendilhamento ou 
rachaduras; consistência muito dura a extremamente dura no 
estado seco. Solos com essas características desenvolvem-se, 
normalmente, na zona semiárida, devido às baixas precipi-
tações e às altas taxas de evapotranspiração. Essa condição 
climática propicia menor lixiviação de bases e de sílica, redu-
zindo a velocidade do intemperismo químico e possibilitando 
a formação de argilominerais dos grupos da esmectita, ilita 
e, por vezes, da vermiculita. Entretanto, quando o material 
de origem é muito rico em bases (cálcio e magnésio), por 
exemplo, margas, anfibolitos e calcário, mesmo nas zonas 
úmidas desenvolvem-se solos com alta CTC, devido à forma-
ção de argilominerais comumente do grupo da esmectita.

A fração grossa do solo, silte mais areias (0,002 a 2 
mm), também pode conter reserva de minerais com po-
tencial para liberar nutrientes para as plantas em função 
da ação do intemperismo. Sua composição mineralógica 
depende do material de origem e das condições climáticas. 
Nas regiões quentes e úmidas prevalecem minerais muito 
resistentes ao intemperismo, como, por exemplo, quartzo. 
Já na zona semiárida essa fração pode conter minerais 
primários alteráveis, como feldspatos e micas, que podem 
constituir fontes de nutrientes para os vegetais. Por sua 
vez, a fração orgânica, embora muito reduzida (MO <2%) 
e concentrada normalmente nos horizontes superficiais 
(0-20 cm), possui alta CTC, na faixa de 130 a 300 cmolc 
kg-1 (BOHN; McNEAL; O’CONNOR, 1979), sendo, portanto, 
muito importante para melhoria das propriedades físicas e 
químicas dos solos. Naqueles mais arenosos, a maior parte 
da CTC deve-se à fração orgânica, que contribui na faixa 
de 66 a 97% da CTC total (SPARKS, 2003).

Verifica-se, assim, que o solo é um sistema complexo, 
com propriedades físicas, químicas e mineralógicas varia-
das, constituindo-se no principal substrato que dá suporte 
à vida nos continentes.
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Por refletirem seus fatores e processos de formação, 
os solos são grandes indicadores da variabilidade ambiental 
e da geodiversidade e, por conseguinte, são excelentes 
estratificadores do meio natural, além de terem significado 
preponderante na economia e na cultura de uma região. 
Desse modo, os mapas pedológicos, por retratarem a ge-
ografia dos solos de uma área ou região, são importantes 
ferramentas para planejamento de uso, manejo e conser-
vação das terras.

Cumpre salientar que, entre os fatores de formação 
do solo, o clima, em geral, é o fator de maior peso em 
sua evolução, pois é decisivo na velocidade e natureza 
do intemperismo das rochas (THOMAS, 1994). Porém, à 
medida que a umidade escasseia no sentido de leste para 
oeste, no estado de Pernambuco, sobretudo no ambiente 
semiárido (zonas do Agreste e do Sertão), o clima perde 
importância (menor ação do intemperismo químico) e a ge-
ologia (litologia) se destaca no conjunto de características e 
propriedades dos solos. Entretanto, mesmo na zona úmida 
costeira, a geologia também é um fator, que, por vezes, 
diferencia padrões importantes de solos, por exemplo, 
onde se destacam rochas básicas (Bacia de Pernambuco) 
e sedimentos carbonáticos (Ilha de Itamaracá).

PRINCIPAIS CLASSES DE SOLOS

Percorrendo Pernambuco do litoral até o sertão, 
percebem-se muitas diferenças ambientais ao longo de 
sua superfície, no que se refere a clima, relevo, altitude, 
vegetação e geologia. Em consequência, mudam os tipos 
de solos, assim como as formas de uso e ocupação da terra.

Conforme Araújo Filho et al. (2000), os solos que se 
destacam no estado, em termos de expressão geográ-
fica, são: Latossolos, Argissolos, Planossolos, Luvissolos 
e Neossolos. Em baixas proporções, têm-se Nitossolos, 
Chernossolos, Cambissolos, Espodossolos, Vertissolos, 
Gleissolos e Plintossolos. Ressalta-se que todos são de 
natureza mineral.

Para informações detalhadas sobre caracterização, 
natureza e propriedades desses solos, consultar: Araújo 
Filho et al. (2000); Brasil (1972, 1973); Embrapa (2006); 
Oliveira, Jacomine e Camargo (1992); Shinzato, Carvalho 
Filho e Teixeira (2008).

Características Gerais dos Solos

Latossolos

São solos de alto grau de intemperismo, normalmente 
profundos, bem drenados e bastante uniformes no conjun-
to de suas características morfológicas, físicas, químicas e 
mineralógicas no horizonte diagnóstico Bw (B latossólico). 
Possuem textura média a muito argilosa, com pequena 
variação no conteúdo de argila ao longo do perfil de solo, 
podendo apresentar cor amarela, vermelho-amarela, ver-
melha e até mesmo acinzentada (Figura 7.1).

Nitossolos

Guardam semelhanças com os Latossolos em termos 
de evolução pedogenética, profundidade, intemperismo 
e pequena variação no conteúdo de argila ao longo do 
perfil, mas deles se diferenciam por apresentarem horizonte 
diagnóstico B nítico logo abaixo do horizonte A. O B nítico, 
por sua vez, caracteriza-se por textura argilosa ou muito 
argilosa, estruturas bem desenvolvidas, com grau mode-
rado a forte, do tipo blocos ou prismática, e cerosidade 
expressiva (Figura 7.2).

Argissolos

Apresentam acentuada variação no conteúdo de 
argila entre a camada superficial, horizonte (A) ou (A+E), 
e o horizonte subjacente Bt (B textural) (Figuras 7.3 e 7.4). 
Dominantemente, possuem argila com atividade baixa (CTC 
<27 cmolc kg-1 de argila); mas, quando esta for alta, a sa-
turação por bases obrigatoriamente será baixa (V <50%).

Ao contrário dos Latossolos, essa classe compreende 
solos com ampla variabilidade de características morfoló-
gicas, físicas, químicas e mineralógicas. As cores podem 
ser: amarela, vermelho-amarela, vermelha e acinzentada; a 
textura varia de arenosa a argilosa na superfície e de média 
a muito argilosa em subsuperfície; a profundidade, desde 
rasa até muito profunda; a drenagem, desde imperfeita até 
acentuadamente drenada; a CTC, de baixa a alta.

Figura 7.1 - Perfil de Latossolo Amarelo.  
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.
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Luvissolos

Solos normalmente pouco profundos a rasos. Apresen-
tam argila com atividade alta (CTC >27 cmolc kg-1 de argila), 
saturação por bases alta associada à elevada soma de bases 
e variação acentuada no conteúdo de argila entre a camada 
superficial, horizonte (A) ou (A+E), e o horizonte subjacen-
te Bt (B textural). As cores mais comuns são vermelho ou 
bruno-avermelhado no horizonte Bt (Figura 7.5). Ocorrem, 
comumente, associados à pedregosidade superficial.

Chernossolos

Essa classe de solos guarda semelhanças com os Lu-
vissolos, isto é, são pouco profundos a rasos, com argila 
de atividade alta (CTC >27 cmolc kg-1 de argila), possuindo 
saturação por bases alta associada à elevada soma de bases. 
Porém, diferenciam-se daqueles por apresentarem horizon-
te superficial mais escuro, rico em matéria orgânica, do tipo 
A chernozêmico, e horizonte subsuperficial que pode ser Bt 
(B textural) ou Bi (B câmbico) ou C carbonático (Figura 7.6).

Cambissolos

Solos pedogeneticamente pouco evoluídos, com pe-
quena variação no conteúdo de argila ao longo do perfil, 

Figura 7.2 - Perfil de Nitossolo Vermelho. 
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

Figura 7.3 - Perfil de Argissolo Amarelo. 
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

Figura 7.4 - Perfil de Argissolo Vermelho-Amarelo.  
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.
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com CTC alta ou baixa, pedregosos e não pedregosos 
(Figura 7.7).

Planossolos

Solos imperfeitamente ou mal drenados. Caracteri-
zam-se por apresentarem transição abrupta, geralmente 
associada a uma mudança textural também abrupta, 
entre a camada superficial, horizontes (A) ou (A+E), e o 
horizonte subjacente B plânico (Bt plânico), praticamente 
impermeável. O B plânico constitui um impedimento à 
drenagem por ser adensado, com permeabilidade lenta ou 
muito lenta e, por vezes, cimentado. Por isso, apresenta 
cores acinzentadas, comumente com a presença de mos-
queados (Figura 7.8).

Plintossolos

Essa classe compreende solos, em geral, imperfeita-
mente ou mal drenados, com horizonte plíntico, concre-
cionário ou litoplíntico, dentro de 40 cm de profundidade, 
ou iniciando entre 40 e 200 cm de profundidade, quando 
precedidos de horizonte A ou E (eluvial) ou de horizontes 
pálidos, variegados ou com mosqueados abundantes, in-
dicando restrições de permeabilidade. Podem apresentar 
horizonte Bt, Bw, Bi, glei ou ausência de B (Figura 7.9).

Espodossolos

Solos tipicamente arenosos, com horizon-
te diagnóstico subsuperficial do tipo B espódi-
co. Esse horizonte apresenta coloração escura, 
devido ao acúmulo de matéria orgânica, em 
geral, rica em alumínio e acompanhada ou não 
por ferro. O B espódico pode apresentar-se 
na forma cimentada ou não e também pode 
ocorrer sobrejacente a outros tipos de hori-
zontes cimentados com coloração mais clara. 
Conforme posição na paisagem, presença de 
cimentações e regime de umidade, esses solos 
podem ser hidromórficos ou não (Figura 7.10).

Vertissolos

Apresentam horizonte vértico, pequena 
variação no conteúdo de argila ao longo do 
perfil e alto conteúdo de argilas expansivas 
(grupo da esmectita). Tais características pro-
piciam elevado poder de expansão e contração 
conforme o conteúdo de umidade dos solos. 
Tipicamente, esses solos formam grandes 

fendas no período seco, as quais se projetam até a super-
fície do terreno. Outra feição pedológica característica é 
representada por superfícies de fricção inclinadas, lustrosas, 
conhecidas como slikensides, típicas de solos com horizonte 
vértico (Figura 7.11).

Figura 7.5 - Perfil de Luvissolo Crômico.
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

Figura 7.6 - Perfil de Chernossolo Argilúvico. 
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

apresentando horizonte diagnóstico Bi (B câmbico) em 
subsuperfície. Variam muito em termos de características 
morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas, em função 
da natureza do material de origem. Podem ser rasos e 
até muito profundos, bem a moderadamente drenados, 
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Figura 7.7 - Perfil de Cambissolo Háplico.  
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

Figura 7.8 - Perfil de Planossolo Háplico.  
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

Figura 7.9 - Perfil de Plintossolo Argilúvico.  
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

Figura 7.10 - Perfil de Espodossolo.  
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.
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Gleissolos

Solos hidromórficos, típicos de ambientes de várzeas. 
Caracterizam-se por forte gleização, em função do ambien-
te redutor em que são desenvolvidos, e por apresentarem 
textura que não seja exclusivamente nas classes areia ou 
areia-franca dentro de 150 cm de profundidade. Por isso, 
apresentam horizonte diagnóstico do tipo glei, que inicia, 
usualmente, dentro de 40 cm ou abaixo desse limite, mas 
dentro de 150 cm de profundidade; nessa condição, ocorre 
subjacente a horizonte A ou E. O horizonte glei, indicado 
pela letra “g” acrescida ao horizonte principal (por exemplo: 
Ag, Big, Btg, Cg etc.), é caracterizado pelas cores acinzen-
tadas, azuladas ou esverdeadas, com valores altos e cromas 
baixos. Essas cores refletem a redução e a mobilização do 
ferro, devido à falta de oxigenação do meio saturado por 
água de forma permanente ou em períodos significativos 
do ano (Figura 7.12).

Neossolos

Solos pedogeneticamente pouco desenvolvidos, com 
sequência de horizontes do tipo A-C ou A-R, apresentando 
características mineralógicas relativamente próximas às do 
material de origem. Esses solos são divididos em quatro 
subordens: Neossolos Quartzarênicos, Neossolos Regolíti-
cos, Neossolos Litólicos e Neossolos Flúvicos.

Os Neossolos Quartzarênicos são essencialmente 
arenoquartzosos, dominantemente profundos a muito 
profundos, com drenagem acentuada a excessiva, e pro-
fundidade mínima do contato lítico (R) maior que 50 cm 
(Figura 7.13).

Os Neossolos Regolíticos são solos geralmente pouco 
profundos a profundos, de textura comumente arenosa 
ou média, tendendo para faixa arenosa, e cores claras 
ou esbranquiçadas. Apresentam uma reserva de minerais 
primários alteráveis, geralmente feldspatos potássicos, nas 
frações silte, areia e, ou, cascalho, maior que 4%. O material 
de origem está correlacionado a rochas ácidas granitoidicas 
ou outras rochas cristalinas com composição mineralógica 
semelhante. É comum exibirem horizontes cimentados do 
tipo fragipã ou duripã em subsuperfície (Figura 7.14). 

Os Neossolos Litólicos são solos rasos, isto é, com o 
contato lítico dentro de 50 cm de profundidade. Normal-
mente, ocorrem associados a pedregosidade e rochosidade. 
Apresentam muitas variações de características morfoló-
gicas, físicas, químicas e mineralógicas, em conformidade 
com a natureza do material de origem (Figura 7.15).

Os Neossolos Flúvicos são solos desenvolvidos a partir 
de sedimentos aluviais recentes e estratificados, de modo 
que as camadas não guardam relação pedogenética entre 
si. Por isso, podem apresentar grandes variações e/ou dis-
paridades de características e propriedades entre estratos, 
como, por exemplo, a granulometria e o conteúdo de car-
bono. Alguns solos podem apresentar horizonte glei, mas, 
em posição não diagnóstica para Gleissolos (Figura 7.16).

Figura 7.11 - Perfil de Vertissolo Háplico.  
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

Figura 7.12 - Perfil de Gleissolo Háplico. 
Fotografia: Acervo dos autores, 2011. 
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Figura 7.13 - Perfil de Neossolo Quartzarênico.  
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

Figura 7.15 - Perfil de Neossolo Litólico.  
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

Figura 7.14 - Perfil de Neossolo Regolítico.  
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

Figura 7.16 - Perfil de Neossolo Flúvico. 
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

Quantitativo e Áreas de Ocorrência

A cartografia de solos em nível de reconhecimento de 
baixa e média intensidade, em escala 1:100.000, cobrindo 
toda a superfície de Pernambuco, com cerca de 98.938 
km2 (ARAÚJO FILHO et al., 2000), permitiu quantificar os 
principais recursos de solos do estado.

Constatou-se que os solos de maior expressão ge-
ográfica são: Argissolos (25%) (Figura 7.17), Neossolos 
Litólicos (20%) (Figura 7.18) e Planossolos (16%) (Figura 
7.19), somando 61% da área total.
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A grande extensão ocupada por solos pouco de-
senvolvidos, como Neossolos (Litólicos, Quartzarênicos, 
Regolíticos e Flúvicos), perfazendo 32% da área, deve-se, 
principalmente, à abrangência do ambiente semiárido 
(maior parte do estado), onde a escassez de umidade 
restringe o desenvolvimento pedogenético dos solos. Já 
os solos mais evoluídos, como Latossolos, normalmente 
ocorrem em ambientes mais úmidos, onde as condições 
ambientais favorecem o seu desenvolvimento. Entretanto, 
também ocorrem em condições semiáridas, em locais onde 
o material de origem já sofreu, em épocas pretéritas, in-
temperismo mais intenso. Tais condições, geralmente, são 
verificadas em bacias sedimentares ou em determinadas 
coberturas pedimentares sobre rochas cristalinas.

Outros solos, como Latossolos (9%) (Figura 7.20), 
Luvissolos (9%) (Figura 7.21), Neossolos Quartzarênicos 
(5%) (Figura 7.22), Neossolos Regolíticos (5%) (Figura 7.23) 
e Neossolos Flúvicos (2%) (Figura 7.24), ocupam cerca de 
30% da superfície do estado.

Com baixa expressão geográfica, têm-se: Nitossolos 
(Figura 7.25), Chernossolos, Cambissolos (Figura 7.26), 
Espodossolos (Figura 7.27), Gleissolos (Figura 7.28), Vertis-
solos (Figura 7.29), Plintossolos e Solos Indiscriminados de 
Mangues, que, em conjunto, somam 4% da área.

As superfícies que não constituem solos, isto é, 
os tipos de terreno, abrangem cerca de 5% da área e 
incluem, principalmente, afloramentos de rocha (3%) e 
águas internas (2%).

Figura 7.17 - Áreas com predomínio de Argissolos em Pernambuco.  
Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.

Figura 7.18 - Áreas com predomínio de Neossolos Litólicos em Pernambuco.  
Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.
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Figura 7.19 - Áreas com predomínio de Planossolos em Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.

Figura 7.21 - Áreas com predomínio de Luvissolos em Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.

Figura 7.20 - Áreas com predomínio de Latossolos em Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.
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Figura 7.24 - Áreas com predomínio de Neossolos Flúvicos em Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.

Figura 7.22 - Áreas com predomínio de Neossolos Quartzarênicos em Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.

Figura 7.23 - Áreas com predomínio de Neossolos Regolíticos em Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.
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Figura 7.25 - Áreas com predomínio de Nitossolos em Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.

Figura 7.27 - Áreas com predomínio de Espodossolos em Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.

Figura 7.26 - Áreas com predomínio de Cambissolos em Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.
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COMPARTIMENTAÇÃO AMBIENTAL 
E RELAÇÕES SOLO-PAISAGEM

Tomando-se como referência o “Zoneamento Agro-
ecológico do Nordeste” (SILVA et al., 1993) e o “Zonea-
mento Agroecológico do Estado de Pernambuco” (SILVA 
et al., 2001), e procedendo-se a algumas adaptações, 
para atingir os fins práticos deste estudo, a superfície 
do estado foi dividida em 10 compartimentos: Baixada 
Litorânea; Tabuleiros Costeiros; Depressão Pré-Litorânea; 
Mar de Morros; Planalto da Borborema; Bacia do Jatobá 
e Similares; Depressão Sertaneja; Chapada do Araripe; 
Várzeas e Terraços Aluvionares; Arquipélago de Fernando 
de Noronha (Figura 7.30).

Baixada Litorânea

Características gerais e classes de solo dominantes

Essa paisagem compreende praias, restingas, mangues 
e dunas (quando existentes), com altitude mais comum na 
faixa de 0 a 10 m.

Do ponto de vista geológico (DANTAS, 1980), trata-se 
de sedimentos quaternários essencialmente arenoquartzo-
sos, com intercalações de sedimentos mais finos deposita-
dos em ambientes de mangues e leitos de rios.

Em consequência das condições geológicas e ambientais, 
as classes de solo dominantes desenvolvidas nessa paisagem 
são Neossolos Quartzarênicos e Espodossolos (Figura 7.31).

Figura 7.28 - Áreas com predomínio de Gleissolos em Pernambuco.  
Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.

Figura 7.29 - Áreas com predomínio de Vertissolos em Pernambuco.  
Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.
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Figura 7.30 - Principais compartimentos ambientais do estado de Pernambuco. Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.

Figura 7.31 - Aspecto da 
Baixada Litorânea e solos 
representativos: 
(a) paisagem; 
(b) Espodossolo;  
(c) Neossolo Quartzarênico;  
(d) Ambiente de Mangue. 
Fotografia: Acervo dos 
autores, 2011.
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Potencialidades e vocações naturais

Não só na costa pernambucana como em todo o 
litoral nordestino a beleza cênica da Baixada Litorânea, 
especialmente das praias, constitui um dos pontos fortes 
dessa paisagem e grande atrativo para exploração do 
turismo.

Os manguezais, localizados nas desembocaduras 
dos rios, no encontro das águas doces com as salgadas, 
desempenham papel importante na manutenção da 
biodiversidade e da atividade pesqueira, pois servem 
como ambiente de abrigo, reprodução, desenvolvimento 
e proteção de crustáceos, moluscos, peixes, aves, répteis 
e mamíferos.
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Em função da fragilidade natural da Baixada Litorâ-
nea (alta suscetibilidade à erosão eólica, marinha etc.), 
sua principal vocação natural é a preservação ambiental. 
Porém, dada a beleza natural dessa paisagem, a ocupa-
ção humana tem sido intensa e, na maioria dos casos, 
de forma desordenada, causando impactos ambientais 
negativos, desde a destruição da flora e da fauna até a 
contaminação de águas superficiais e subterrâneas por 
causas diversas.

As limitações de uso mais importantes correspondem 
aos sedimentos dominantemente arenoquartzosos, que 
são muito pobres do ponto de vista da fertilidade natural. 
Outras limitações incluem áreas com lençol freático eleva-
do, má drenagem, riscos de inundações periódicas e de 
erosão marinha (esta, atualmente, destaca-se no litoral 
pernambucano).

O ambiente de restinga permite o desenvolvimento 
de algumas espécies vegetais adaptadas com importância 
socioeconômica, como, por exemplo, mangabeira, coquei-
ro e cajueiro.

Atividades como a apicultura também podem ser 
desenvolvidas, integrando o homem à natureza.

Tabuleiros Costeiros

Características gerais e classes de solo dominantes

Constituem os platôs costeiros localizados, domi-
nantemente, no litoral norte do estado, entre a Bai-
xada Litorânea e as áreas do embasamento cristalino. 
Apresentam superfícies tabulares dissecadas por vales, 
como o do rio Goiana e de pequenos rios litorâneos, 
com altitude média na faixa de 50 a 150 m acima do 
nível do mar.

Do ponto de vista geológico (DANTAS, 1980), trata-se 
de sedimentos paleocênicos/neocênicos do Grupo Bar-
reiras, não consolidados, geralmente com estratificações 
bem visíveis e granulometria diversificada. Observa-se 
predomínio de sedimentos argilosos ou argiloarenosos e, 
com menor frequência, arenosos.

No contexto dessa condição geológico-ambiental de 
zona úmida costeira, os solos mais importantes desenvol-
vidos são Argissolos Amarelos e Latossolos Amarelos, que, 
tipicamente, apresentam o fenômeno da coesão natural 
(ARAÚJO FILHO et al., 2000; SANTOS et al., 2005). A coesão 
é um forte endurecimento pedogenético quando o solo 
atinge o estado seco, mas que se torna reversível no estado 
úmido. Esse endurecimento é, geralmente, bem expresso 
na camada localizada entre 30 e 70 cm de profundidade 
(EMBRAPA, 2006).

Outros solos de pouca expressão, em termos de área, 
desenvolvidos comumente em suaves depressões, são 
Espodossolos e Argissolos Acinzentados. Raramente são 
encontrados Plintossolos, que podem ser observados em 
áreas dissecadas e/ou rebaixadas, normalmente posiciona-
dos no terço inferior de encostas (Figura 7.32).

Potencialidades e vocações naturais

Os Tabuleiros Costeiros apresentam topografia favo-
rável para uso agrícola com alta tecnologia, bem como 
permitem o desenvolvimento de muitas culturas climati-
camente adaptadas.

Sua principal limitação é a fertilidade natural baixa, 
em função de os solos serem essencialmente cauliníticos. 
A coesão natural também interfere no crescimento de 
raízes, mas ela pode ser reduzida com o uso de práticas 
agrícolas que mantenham a umidade no solo. A fertilidade 
natural baixa constitui uma limitação química, mas é de 
fácil correção com o uso de insumos agrícolas (adubação 
e calagem), em conformidade com as exigências das 
culturas. 

Apresentam aptidão para cultivos diversificados, como 
cana-de-açúcar, mandioca, inhame, feijão-caupi, batata, 
coco, abacaxi, sapoti, pimenta-do-reino, jaca, caju, manga, 
cítrus, dentre outras.

O principal problema é a monocultura da cana-de-
açúcar, que ocupa topos e vales que dissecam os tabuleiros, 
sem que se observe preocupação com a preservação da 
Mata Atlântica e a biodiversidade.

Depressão Pré-Litorânea

Características gerais e classes de solo dominantes

Essa unidade de paisagem apresenta superfície 
dissecada, com áreas pouco movimentadas, mas con-
tendo setores importantes com relevos movimentados. 
Tipicamente, congrega grandes domínios de terras aver-
melhadas em função dos materiais geológicos que se 
destacam na região.

Compreende pequenos interflúvios tabulares, com 
ou sem influência de recobrimentos, áreas de colinas e 
também ambientes com relevos movimentados na forma 
de morros e até de serras. Situa-se, em sua maior parte, 
na região litoral norte, com menor área adentrando para 
o Agreste. Limita-se, a leste e sul, de forma gradual, ou 
mesmo abrupta, com as unidades Tabuleiros Costeiros 
e Mar de Morros; a oeste, com o sopé do Planalto da 
Borborema. As altitudes dominantes variam na faixa de 
80 a 250 m.

Em termos geológicos (DANTAS, 1980), trata-se de 
região com domínios importantes de rochas metamórficas 
(gnaisses, xistos etc.) ricas em minerais máficos, propi-
ciando, nas condições climáticas vigentes, a formação de 
solos vermelhos ou vermelho-amarelados, com baixa a alta 
fertilidade natural.

Dentre estes se destacam Argissolos Vermelhos, 
Argissolos Vermelho-Amarelos e Luvissolos. Em menor 
proporção, encontram-se Chernossolos e Nitossolos. Em 
microrregiões de altitude (400-500 m), também ocorrem 
Latossolos Amarelos e Argissolos Amarelos com horizonte 
A rico em matéria orgânica (Figura 7.33).
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Figura 7.32 - Aspecto dos Tabuleiros Costeiros e solos representativos: (a) paisagem;  
(b) Latossolo Amarelo; (c) Argissolo Amarelo; (d) Argissolo Acinzentado; (e) Espodossolo.  

Fotografia: Acervo dos autores, 2011.
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Potencialidades e vocações naturais

Os grandes domínios de solos vermelhos profundos 
(100-200 cm) e pouco profundos (50-100 cm), com baixa 
a alta fertilidade natural, constituem o principal potencial 
para fins de uso agrícola. É uma consequência da natureza 
do material de origem dos solos e de produtos de alteração, 
com marcante presença de argilominerais e óxidos oriundos 
de minerais máficos.

As principais restrições relacionam-se a áreas com 
relevo muito movimentado, limitando o potencial de uso 
das terras; presença de alguns solos pouco profundos ou 
mesmo rasos (<50 cm), com alta pegajosidade; ocorrência 
de áreas com afloramentos rochosos e/ou pedregosidade; 
déficit hídrico regional um pouco mais acentuado do que 
na região costeira. É importante destacar que, no contexto 
dessa paisagem, com manejo apropriado é possível a explo-
ração de diversas culturas climaticamente adaptadas, mas 
com restrições ao emprego de máquinas agrícolas, devido 
às limitações topográficas, que implicam a vulnerabilidade 
dos solos aos processos erosivos.

Apesar da aptidão para cultivos diversificados, a cana-de-
açúcar ainda é o uso em destaque. Na região de São Vicente 

Ferrer, tem-se um importante centro produtor de banana, 
destacando-se a cultura da videira, além da atividade pecuária.

O problema atual é o uso das terras sem observação 
a princípios conservacionistas, ou seja, a critérios de sus-
tentabilidade. Falta conscientização da população para 
preservação da flora e da fauna, da biodiversidade, das 
nascentes dos rios, do controle da erosão etc.

Mar de Morros

Características gerais e classes de solo dominantes

Conforme denominada em Resende et al. (2007), essa 
unidade de paisagem se caracteriza por apresentar uma 
superfície constituída por um conjunto de morros e colinas, 
comumente no formato de “meia-laranja” e/ou elevações 
alongadas na forma de “ondas do mar”. Entre as elevações 
e em vários lugares, atravessam rios encaixados ou com 
espaços mais abertos, onde se destacam algumas várzeas.

A unidade como um todo está posicionada entre o 
Planalto da Borborema e a Baixada Litorânea, na Zona da 
Mata Sul do estado de Pernambuco. O limite norte se dá 
com os Tabuleiros Costeiros e a Depressão Pré-Litorânea. 
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Figura 7.33 - Aspecto da Depressão 
Pré-Litorânea e solos representativos: 
(a) paisagem; 
(b) Argissolo Vermelho; 
(c) Luvissolo Crômico; 
(d) Chernossolo Argilúvico. 
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

a

b dc

Do lado leste, onde a Baixada Litorânea é descontínua, 
a unidade limita-se diretamente com o oceano Atlân-
tico. Da zona costeira em direção aos contrafortes da 
Borborema, as altitudes dominantes variam na faixa de 
50 a 250 m.

Em termos geológicos (DANTAS, 1980), destacam-se 
rochas do Pré-Cambriano, dominantemente as plutônicas 
ácidas, que incluem extensos maciços granítico-granodio-
ríticos e rochas metamórficas do tipo gnaisse. Ocorrem, 
também, de forma localizada, na Bacia de Pernambuco, 
basaltos, traquitos e riolitos.

No contexto geológico-climático da zona úmida 
costeira, onde o intemperismo químico é muito intenso, 
destacam-se solos bem desenvolvidos, principalmente 
das classes Latossolos Amarelos, Argissolos Amarelos, 
Argissolos Vermelho-Amarelos e, raramente, Argissolos 
Vermelhos. Em menor proporção, onde ocorrem rochas 
vulcânicas básicas, encontram-se Nitossolos Vermelhos 
(Figura 7.34). Registram-se, ainda, capeamentos paleocê-
nicos/neocênicos do Grupo Barreiras formando chãs no 
topo de alguns morros e alguns bolsões desses sedimentos 
no extremo sul da unidade.

Potencialidades e vocações

O maior potencial dessa unidade, para fins de uso 
agrícola, está relacionado às áreas em que o relevo é 

pouco movimentado (declives <20%) e ao clima regional 
bastante chuvoso.

Entretanto, o relevo regional é dominantemente muito 
movimentado (declives >20%), constituindo a limitação 
mais forte dessa unidade, além da fertilidade natural 
muito baixa dos solos e, por vezes, o excesso de umidade, 
em função dos altos índices pluviométricos. O relevo, 
portanto, é forte impedimento à mecanização agrícola 
e condiciona, conforme o uso e a cobertura vegetal, os 
processos erosivos.

A pobreza química dos solos é consequência da na-
tureza do material de origem e das condições climáticas 
vigentes, proporcionando a formação de solos cauliníticos. 
Em adição, no período chuvoso, as condições ambientais di-
ficultam, sobremaneira, o tráfego de veículos convencionais.

É importante destacar que, no contexto dessa paisa-
gem, ocorrem áreas com relevo menos movimentado, onde, 
com manejo apropriado, é possível explorar diversas culturas 
climaticamente adaptadas, havendo, entretanto, restrições 
ao emprego de máquinas agrícolas, devido às limitações to-
pográficas. Apesar da possibilidade de cultivos diversificados, 
a cana-de-açúcar é a cultura dominante, tendo ocupado 
praticamente toda a área de Mata Atlântica na região.

Registra-se a necessidade de adoção de práticas con-
servacionistas, recuperação da Mata Atlântica nas áreas não 
indicadas para culturas e, especialmente, nos ambientes 
protegidos por lei.
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Planalto da Borborema

Características gerais e classes de solo dominantes

O seu arcabouço geral corresponde a uma grande 
estrutura elevada, com topografia irregular, tendo altitudes 
dominantes entre 400 e 900 m no contexto de Pernambu-
co. Situa-se, em quase sua totalidade, no ambiente semiá-
rido, entre a zona úmida costeira e a Depressão Sertaneja, 
isto é, na zona do Agreste.

Essa unidade apresenta grandes áreas com relevos 
suaves a pouco movimentados e também algumas ele-
vações residuais e superfícies elevadas que podem atingir 
até mais de 1.100 m de altitude. Nas superfícies acima de 
800 m, geralmente, observam-se os denominados brejos 
de altitude, que são ambientes diferenciados não só pela 
maior altitude como também pelo clima mais úmido, tem-
peraturas mais amenas, recursos de solos mais profundos e 
maior conteúdo de matéria orgânica do que nos arredores. 

Do ponto de vista geológico (DANTAS, 1980), pre-
dominam rochas plutônicas ácidas do Pré-Cambriano, 
principalmente as graníticas, e menor proporção de grano-
dioritos. Tem grande destaque, também, uma mistura de 
rochas vulcânicas e metamórficas, em proporções variadas, 
relativas ao Complexo Migmatítico-Granitoide. Ocorrem, 
ainda, domínios mais localizados de rochas metamórficas, 
como xistos, gnaisses e quartzitos, que podem incluir me-

tarcósios e calcário cristalino; muito raramente, observam-
-se recobrimentos formando chãs no topo de algumas 
elevações, como na região de Camocim de São Félix.

No contexto geológico-climático da zona semiárida do 
Agreste, onde o intemperismo químico é restringido pela 
falta de umidade, são observadas áreas expressivas com aflo-
ramentos rochosos e solos com marcantes frações grossas 
(cascalhos e calhaus), contendo minerais primários facilmente 
alteráveis. A partir das rochas vulcânicas ácidas, os principais 
solos desenvolvidos incluem Planossolos, Neossolos Regolí-
ticos, Neossolos Litólicos e Argissolos Vermelho-Amarelos. 
Já nos domínios com rochas ricas em minerais máficos, os 
principais solos desenvolvidos são Luvissolos e Vertissolos. 
Argissolos Amarelos e Argissolos Acinzentados também 
ocorrem na região, mas estão relacionados a um material de 
origem pobre em minerais ferromagnesianos. Nos brejos de 
altitude, em função do clima diferenciado, são comumente 
encontrados solos com horizonte A espesso e escuro, rico em 
matéria orgânica, como, por exemplo, Latossolos Amarelos e 
Argissolos Amarelos e/ou Vermelho-Amarelos (Figura 7.35).

Potencialidades e vocações naturais

O melhor potencial dessa unidade, para fins de uso 
agrícola, relaciona-se às áreas em que o relevo é pouco 
movimentado (declives <20%) e com solos bem drenados 
e profundos.

Figura 7.34 - Aspecto do Mar de 
Morros e solos representativos: 
(a) paisagem; 
(b) Latossolo Amarelo; 
(c) Argissolo Vermelho-Amarelo; 
(d) Nitossolo Vermelho. 
Fotografia: Acervo dos autores, 2011.
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Por ser uma região inserida na zona do Agreste, 
as limitações ambientais são muito mais intensas e em 
maior quantidade do que na zona úmida costeira. Às 
limitações dessa zona (relevo movimentado e solos 
com baixa fertilidade natural), acrescentam-se aquelas 
relativas a áreas com expressiva rochosidade/pedregosi-
dade, solos rasos, solos com drenagem deficiente, solos 
afetados por sais, restrições de umidade e as irregula-
ridades (intra-anual e interanual) das chuvas típicas do 
ambiente semiárido. Por conseguinte, trata-se de uma 
região com menor número de culturas climaticamente 
adaptadas, se comparada à zona úmida costeira, e com 
maior risco para a produção agrícola, face à irregular 
distribuição das chuvas.

Quanto ao uso agrícola, nota-se domínio da exploração 
familiar, com cultivos de subsistência (policultura), havendo 
pastagens (plantadas ou naturais) vinculadas, sobretudo, à 
atividade pecuária, destacadamente a do gado leiteiro. Nos 
ambientes mais úmidos, geralmente nas zonas de altitude, 
ao invés da cultura da cana-de-açúcar, o sistema de uso da 
terra inclui café, fruteiras, hortaliças e floricultura.

Figura 7.35 - Aspecto do Planalto da Borborema e solos 
representativos: (a) paisagem; (b) Argissolo Vermelho-Amarelo; 

(c) Argissolo Acinzentado; (d) Neossolo Regolítico; (e) Planossolo 
Háplico; (f) Latossolo Amarelo distrocoeso húmico. 

Fotografia: Acervo dos autores, 2011.
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Bacia do Jatobá e Similares

Características gerais e classes de solo dominantes

A Bacia do Jatobá é uma área sedimentar cuja su-
perfície encontra-se em nível mais elevado do que a das 
áreas cristalinas circunvizinhas. Está inserida totalmente 
no ambiente semiárido, posicionada entre os municípios 
de Arcoverde e Petrolândia, na direção nordeste-sudoeste, 
com altitudes dominantes na faixa de 350 a 650 m. Uma 
pequena parte da bacia, em seu limite leste, insere-se na 
região do Agreste, enquanto a maior parte, no Sertão.

Essa unidade caracteriza-se por apresentar diferentes 
feições geomórficas, incluindo topos aplanados na forma 
de chapadas; áreas com relevo movimentado nas encostas 
dos vales, que dissecam de forma esparsa a região sedi-
mentar; encostas suaves na forma de rampas alongadas nas 
bordas da bacia; serras e serrotes areníticos, que emergem 
com relevos comumente escarpados.

Em termos geológicos (DANTAS, 1980), caracteriza-se 
por apresentar uma coluna estratigráfica compreenden-
do sedimentos diversos desde o Siluro-Devoniano até o 
Quaternário. O material mais antigo corresponde a rochas 
areníticas que afloram, comumente, na forma de serras, ser-
rotes ou lajeados. Os sedimentos finos (folhelhos, argilitos e 
siltitos), com ou sem intercalação de arenitos, normalmente 
contendo calcários ou margas, datam do Jurássico ao Cre-
táceo. Externamente, a bacia é recoberta por um manto de 
sedimentos arenoquartzosos paleocênicos a pleistocênicos.

Outras bacias de menor porte, como Belmonte, 
Mirandiba, Fátima e Betânia, apresentam, em sua parte 
superficial, sedimentos arenoquartzosos semelhantes aos 
da Bacia do Jatobá; por isso, são tratadas conjuntamente.

Em conformidade com o material geológico superficial 
das bacias e nas condições climáticas regionais vigentes, as 
classes de solos dominantes são Neossolos Quartzarênicos. 
Ocorrem, em baixas proporções, áreas com sedimentos intem-
perizados, com textura na faixa média, onde se desenvolveram 
Latossolos e Argissolos (Amarelos e Vermelho-Amarelos); por 
vezes, ocorrem Planossolos, onde se destacam materiais com 
granulometria contrastante, posicionados em áreas de cotas 
mais baixas. Em áreas com predomínio de sedimentos finos, 
geralmente muito afetados por processos erosivos, via de regra, 
com presença de carbonatos, destacam-se solos da classe dos 
Luvissolos, Cambissolos e Vertissolos (Figura 7.36).

Potencialidades e vocações naturais 

O maior potencial dessa unidade, para fins de uso 
agrícola, está relacionado aos ambientes situados na parte 
do Agreste e/ou à condição do microclima de Tacaratu, 
onde o relevo é pouco movimentado (declives <20%), com 
solos profundos, bem drenados e textura na faixa média.

São ambientes com vocação natural para fruticultura e 
outras culturas climaticamente adaptadas, como mandioca, 
batata, amendoim, melancia.

Nos demais ambientes localizados na zona do Sertão, 
seja na Bacia do Jatobá ou nas similares, o clima semiárido, 
muito mais seco do que no Agreste, constitui a limitação 
mais forte para fins de uso agrícola. Porém, a textura are-
nosa de grande extensão das bacias, o relevo movimentado 
e os afloramentos de rocha também constituem limitações 
importantes dessa unidade.

Na borda do Reservatório de Itaparica, observa-se 
que solos arenosos diversos estão sendo utilizados com 
agricultura de manejo irrigado, principalmente fruticultura 
(destacando-se coco, uva, mamão e goiaba). A incorpo-
ração desses solos à agricultura irrigada é decorrente de 
demandas sociais e da escassez de solos agricultáveis com 
melhor qualidade. Porém, ressalta-se que os solos arenosos 
incorporados ao manejo irrigado foram aqueles que, em 
geral, possuem maior conteúdo de frações finas.

Destaca-se a existência de áreas específicas na Bacia 
do Jatobá com potencial turístico, como o Vale do Catimbau 
e o Reservatório de Itaparica.

As demais áreas não indicadas para exploração agrí-
cola são mais recomendadas para preservação ambiental, 
podendo comportar alguma exploração com apicultura, 
quando for pertinente.

Depressão Sertaneja

Características gerais e classes de solo dominantes

Corresponde a uma vasta superfície rebaixada, pouco 
movimentada, com ligeira inclinação voltada para a calha 
do rio São Francisco, posicionada entre o Planalto da Borbo-
rema e a Chapada do Araripe, com altitudes dominantes na 
faixa de 300 a 500 m. Quebrando a monotonia desse rele-
vo, por vezes emergem serras e serrotes de forma esparsa.

Essa unidade insere-se completamente na zona do 
Sertão, onde o clima semiárido é bem mais acentuado 
do que na zona do Agreste. O relevo predominante é o 
suave ondulado (declives de 3 a 8%), com partes planas e/
ou onduladas. Já as elevações residuais (serras e serrotes) 
apresentam relevo bastante movimentado, com altitudes 
dominantes na faixa de 500 a 850 m.

Em termos geológicos (DANTAS, 1980), essa unidade 
caracteriza-se por apresentar litologia diversificada. Ao sul do 
Lineamento Pernambuco, que divide o estado no sentido leste-
-oeste, na altura da cidade de Floresta, destacam-se as rochas 
do Complexo Migmatítico-Granitoide, com algumas áreas com 
calcário cristalino. Ao norte desse lineamento, observam-se 
importantes domínios do Complexo Gnáissico-Migmatítico, 
incluindo calcário cristalino e anfibolito; áreas expressivas de 
rochas xistosas (biotita-xisto e xistos de duas micas), incluindo 
calcário e quartzito; áreas com filitos, xistos e metassiltitos; 
vários domínios descontínuos de granitos, sienitos e cristas 
quartzíticas. Em sua parte oeste, destaca-se vasta área com 
recobrimento pedimentar (Paleoceno a Pleistoceno) sobre ro-
chas cristalinas, formando os Tabuleiros Interioranos (ARAÚJO 
FILHO et al., 2000; BRASIL, 1972, 1973). Essa cobertura, que 
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se estende por toda a região oeste da Depressão Sertaneja, é 
de grande importância para o desenvolvimento da agricultura 
irrigada no estado (CAVALCANTI et al., 1994).

Em conformidade com a geologia e o clima semiárido 
do Sertão, nas áreas em que o intemperismo químico se 
mostra restrito pela falta de umidade e de forma mais in-
tensa do que na zona do Agreste, destacam-se solos rasos 
a pouco profundos, com presença significativa de frações 
grossas contendo minerais primários facilmente alteráveis. 
Outra feição marcante é a pedregosidade (superficial ou 
interna) dos solos, assim como a ocorrência expressiva de 
áreas com afloramentos rochosos.

Na região desprovida de recobrimentos pedimentares 
(partes central e leste da Depressão Sertaneja), os principais 

solos incluem Neossolos Litólicos, Planossolos, Luvissolos 
e Neossolos Regolíticos. Ocorrem, também, com baixa 
expressão, alguns Argissolos e Cambissolos. Os Neossolos 
Litólicos derivam-se praticamente de todos os tipos de 
materiais geológicos da região. Os Luvissolos têm como 
principal material de origem as rochas ricas em minerais 
máficos (principalmente biotita-xisto). Os Planossolos 
derivam de substratos diversificados (principalmente rochas 
ácidas) e estão mais correlacionados às áreas onde ocorrem 
problemas de deficiência de drenagem, comumente 
junto às calhas de rios e riachos. Os Neossolos Regolíticos 
desenvolvem-se, principalmente, de rochas graníticas. 
Os Cambissolos, assim como os Neossolos Litólicos, 
formam-se a partir dos mais diversos materiais de origem. 

Figura 7.36 - Aspecto da bacia do Jatobá e similares e solos representativos: (a) paisagem e vista de Neossolo Quartzarênico Órtico típico; 
(b) Neossolo Quartzarênico Órtico latossólico; (c) Latossolo Amarelo; (d) Planossolo Háplico; (e) Luvissolo Crômico; (f) Vertissolo Háplico. 

Fotografia: Acervo dos autores, 2011.
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Figura 7.37 - Aspecto da Depressão Sertaneja 
(sem cobertura pedimentar) 
e solos representativos: 
(a) paisagem; 
(b) Luvissolo Crômico; 
(c) Neossolo Litólico; 
(d) Planossolo Nátrico; 
(e) Neossolo Regolítico; 
(f) Cambissolo Háplico. 
Fotografia: Acervo dos autores, 2011 (a, b, c, e, f); 
R.B.V. Parahyba, 2011 (d).
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Já os Argissolos estão mais localizados em áreas onde as 
condições ambientais são favoráveis a uma maior evolução 
pedogenética, como, por exemplo, ambientes ligeiramente 
mais úmidos (a exemplo de áreas serranas) (Figura 7.37).

Na região em que se destaca a cobertura pedimentar 
(Tabuleiros Interioranos), no extremo oeste do estado, 
tais sedimentos são bastante intemperizados, cauliníticos, 
constituindo material de origem de Latossolos Amarelos, 
Argissolos Amarelos, Argissolos Vermelho-Amarelos, La-
tossolos Vermelho-Amarelos e, em pequena proporção, 
Neossolos Quartzarênicos e Plintossolos (Figura 7.38).

Potencialidades e vocações naturais

A região de maior potencial agrícola dessa unidade lo-
caliza-se no ambiente dos Tabuleiros Interioranos, onde ocor-
rem solos profundos com boa drenagem. Por se encontrar 
inserida no clima semiárido sertanejo, o seu desenvolvimento 
agrícola depende de manejos irrigados, conforme vem sendo 
praticado na região. A fruticultura irrigada nesse polo é uma 

das mais tecnificadas na região do Vale do São Francisco e é 
voltada, principalmente, para exportação. Duas culturas de 
grande importância econômica são a manga e a uva.

A limitação mais importante em toda a Depressão 
Sertaneja é a condição do clima semiárido regional, com 
chuvas escassas e irregulares (intra-anual e interanual), que 
restringe drasticamente a agricultura dependente de chuva.

Na região dos Tabuleiros Interioranos, destacam-
-se como limitações mais importantes, depois do clima, 
solos com deficiência de drenagem; solos com fertilidade 
natural baixa; solos pouco profundos; solos com presença 
de pedregosidade. Onde não ocorrem os recobrimentos 
pedimentares, que correspondem à maior parte da Depres-
são Sertaneja, as limitações, depois do clima, são muito 
fortes, como: grande extensão de solos rasos pedregosos, 
comumente associados a afloramentos rochosos; solos 
com deficiência de drenagem; solos afetados por sais ou 
com alto risco de salinização; solos erodidos ou com alto 
risco de erosão; relevo movimentado; áreas em processo 
de desertificação.
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Embora esta seja a parte da Depressão Sertaneja sem 
vocação natural para atividades agrícolas, ela pode ser 
destinada para pastagem natural e/ou plantada e preser-
vação ambiental.

Apesar das restrições de solos e riscos climáticos, 
notam-se grandes domínios com exploração agrícola, so-
bretudo agricultura familiar, com cultivos de subsistência 
(incluindo milho e feijão), sendo essa atividade associada, 
normalmente, à pecuária extensiva.

Chapada do Araripe

Características gerais e classes de solo dominantes

A Chapada do Araripe é uma área sedimentar elevada, 
plana, contornada por escarpas areníticas, e muito uni-
forme em termos de características físicas. Sua superfície 
se encontra em um nível, dominantemente, na faixa de 
800 a 900 m de altitude. Localiza-se no extremo oeste 
do estado, estando inserida nos domínios do ambiente 
semiárido. Entretanto, no topo da chapada, as condições 
ambientais são relativamente mais úmidas do que na parte 
baixa, relacionada à Depressão Sertaneja.

Em termos geológicos (DANTAS, 1980), essa unidade 
se caracteriza por apresentar sedimentos do Cretáceo Infe-
rior, sendo que, no topo, ocorrem arenitos argilosos (finos a 
médios), com intercalação de arenitos grosseiros a conglo-
meráticos da Formação Exu. Já na base, destacam-se calcário 
laminado e margas com intercalação de folhelhos referidos à 
Formação Santana.

Em conformidade com o material geológico e con-
dições climáticas regionais vigentes, os arenitos do topo 
da chapada, contendo material fino muito intemperizado, 
constituem o material de origem dos Latossolos Amarelos 
e de alguns Latossolos Vermelho-Amarelos.

Na encosta da chapada, com relevo muito íngre-
me, destacam-se Neossolos Litólicos e alguns Argissolos 

Vermelho-Amarelos rasos a pouco profundos, além de 
afloramentos de rocha. 

No sopé das encostas, onde se destacam sedimentos 
finos, ocorrem Vertissolos (Figura 7.39).

Potencialidades e vocações naturais

O maior potencial dessa unidade, para fins de uso 
agrícola, está relacionado aos ambientes situados no topo 
da chapada, onde o relevo é plano, com solos muito pro-
fundos, bem drenados e textura na faixa média a argilosa.

A principal limitação é a condição do clima semiárido 
regional, mas de caráter atenuado, além da fertilidade 
natural baixa dos solos. 

São ambientes com vocação natural para culturas adap-
tadas ao clima semiárido (atenuado), como mandioca, feijão 
phaseolus, milho, sorgo, soja, e para atividades pecuárias. 
A apicultura já é praticada em áreas localizadas, como no 
município de Moreilândia, e contribui de forma importante 
para preservação dos recursos naturais da chapada.

Um dos usos agrícolas que se destaca no topo da 
chapada é o cultivo da mandioca.

Destacam-se, ainda, nas partes baixas do sopé da 
chapada, no entorno da região de Araripina, as atividades 
do polo gesseiro, de grande importância socioeconômica 
para o estado.

As áreas de encostas devem ser destinadas priorita-
riamente à preservação ambiental.

Várzeas e Terraços Aluvionares

Características gerais e classes de solo dominantes

Correspondem aos ambientes de deposição sedimentar 
recentes, localizados nas calhas de rios e riachos que formam 
a malha de drenagem da superfície do estado; portanto, são 
ambientes relacionados às posições de cotas mais baixas.

Figura 7.38 – Aspecto da Depressão Sertaneja (com cobertura pedimentar) e solos representativos: (a) paisagem (Petrolina); 
(b) Latossolo Amarelo; (c) Argissolo Amarelo. Fotografia: Acervo dos autores, 2011.
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Na zona úmida costeira, esses ambientes podem 
permanecer inundados e/ou manter o lençol freático rela-
tivamente elevado durante parte significativa do ano. Na 
região semiárida, são ambientes que mantêm a umidade 
dos sedimentos por período mais prolongado do que nas 
áreas adjacentes, com solos rasos a pouco profundos, 
sujeitos a inundações periódicas, conforme o regime de 
chuva regional.

Em tais ambientes, o relevo é dominantemente pla-
no, mas, por vezes, pode conter algumas irregularidades, 
devido à presença de afloramentos rochosos, sobretudo 
no ambiente semiárido.

Na maioria dos estudos pedológicos e geológicos, essa 
unidade só está cartografada ao longo da calha dos rios de 
maior porte, como São Francisco, Brígida, Pajeú, Moxotó, 
Ipojuca, Goiana etc. Embora ocorra em muitos outros rios 
e riachos de menor porte, por questões de escala a unidade 
não é representada nos mapas disponíveis.

Em termos geológicos (DANTAS, 1980), corresponde 
aos aluviões do Quaternário, tipicamente formadas por 
estratos com granulometria diversificada.

Em conformidade com a natureza dos sedimentos, 
condições do clima e do tempo de sedimentação, em geral 

destacam-se, nesses ambientes, solos pouco desenvolvidos, 
mas com diferenciações importantes conforme o regime 
de umidade ambiental.

Na zona úmida costeira, são comuns Gleissolos 
Háplicos, devido à permanência do lençol freático 
elevado durante parte significativa do ano (Figura 
7.40). Associados aos Gleissolos, por vezes, ocorrem 
Cambissolos e/ou Neossolos Flúvicos, mas em locais 
com melhor drenagem. Como inclusões, verificam-se 
alguns Organossolos e sedimentos recentes que não 
constituem solos.

Já no ambiente semiárido, o domínio é de Neossolos 
Flúvicos, que, por vezes, ocorrem associados a Cambissolos 
Flúvicos. Como inclusões, citam-se Vertissolos e sedimentos 
recentes, os quais ainda não constituem solos, mas tipos 
de terreno (Figura 7.41).

Potencialidades e vocações naturais

No semiárido, o maior potencial agrícola dessa unida-
de relaciona-se a solos profundos, em geral com fertilidade 
natural média e até mesmo alta, via de regra, com boa 
drenagem.

Figura 7.39 - Aspecto da Chapada do Araripe e solos representativos: (a) paisagem; (b) Latossolo Amarelo; (c) Vertissolo Háplico; 
(d) exploração de gipsita. Fotografia: Acervo dos autores, 2011 (a, b, c); J.C.P. Santos, 2011 (d).
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Como limitações, além do clima semiárido com chu-
vas escassas e irregulares, destacam-se, principalmente, os 
riscos de inundações e os de salinização e/ou de sodicidade. 
São comuns solos salinos, solódicos e sódicos nos terraços 
aluvionares do semiárido, especialmente nos do Sertão.

São ambientes com vocação natural para grande 
variedade de culturas climaticamente adaptadas e com 
potencial para agricultura irrigada.

Os agricultores familiares utilizam bastante essas 
terras, tanto pela maior profundidade efetiva e fertilidade 
natural dos solos como pelo fato de os baixios acumularem 
mais umidade em relação às áreas adjacentes mais elevadas.

Na zona úmida costeira, o maior potencial agrícola 
dessa unidade relaciona-se ao clima regional úmido e aos 
solos profundos com grande disponibilidade hídrica.

Como limitações, destacam-se riscos de inundações 
e/ou má drenagem e baixa fertilidade natural dos solos.

São ambientes com vocação natural para variedades 
de culturas climaticamente adaptadas e que também se 
adaptem ao regime hídrico dos solos. Atualmente, são 
muito cultivados com cana-de-açúcar. Em áreas localizadas, 
como na região de Vitória de Santo Antão, registra-se o 
cultivo de hortaliças.

Arquipélago de Fernando de Noronha

Características gerais e classes de solo dominantes

Fernando de Noronha é um arquipélago pertencente 
ao estado de Pernambuco. Localizado a 545 km de Recife 
(PE) e a 361 km de Natal (RN), é formado por uma ilha prin-
cipal e por mais de duas dezenas de ilhotas, que, reunidas, 
ocupam uma área de aproximadamente 20 km2. Tais ilhas 
constituem os topos de antigo cone vulcânico emerso e 

Figura 7.41 - Aspecto de Várzeas (secas) e Terraços Aluvionares e solos representativos: (a) paisagem (várzeas secas; rio Brígida); 
(b) Neossolo Flúvico; (c) Cambissolo Flúvico. Fotografia: Acervo dos autores, 2011.

a b c

Figura 7.40 - Aspecto de Várzeas (úmidas) e Terraços Aluvionares e solos representativos: (a) paisagem (várzeas úmidas, rio Goiana); 
(b) Gleissolo Háplico; (c) Neossolo Flúvico. Fotografia: Acervo dos autores, 2011.
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presentemente extinto, cuja base repousa a 4.000 m de 
profundidade no oceano Atlântico (TEIXEIRA et al., 2003).

O arquipélago é um complexo turístico-ecológico que 
abriga um distrito estadual, administrado pelo governo do 
estado de Pernambuco, uma área de proteção ambiental 
(APA) e o Parque Nacional Marinho, sob tutela do Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA).

O arquipélago e os montes submarinos correlatos, 
que ocorrem desde o litoral do Ceará, correspondem aos 
vestígios, no Atlântico Sul, de um hot spot ativo entre 34 e 
1,5 milhões de anos (TEIXEIRA et al., 2003). Em sua história 
geológica alternaram-se diversos episódios vulcânicos e 
sucessivos períodos de acumulação de sedimentos, de onde 
se formaram as rochas ígneas vulcânicas de composição 
intermediária (fonólitos e traquitos) a ultrabásica (ancara-
tritos) e sedimentos e rochas sedimentares essencialmente 
carbonáticas.

A ilha principal, que dá nome ao arquipélago, possui 
17,6 km2 e um contorno irregular com muitas reentrâncias, 
saliências e superfícies onduladas, constituídas por planal-
tos, morros e vales, delimitados externamente pela Baixada 
Litorânea (ROCHA, 1995). Em sua porção central, dispõe-
-se um planalto de relevo suave, com altitudes entre 50 e 
70 m, que constitui uma superfície de erosão decorrente 
de processos combinados da ação fluvial e evolução dos 
interflúvios (ALMEIDA, 1955). Essa superfície de relevo 
suave ergue-se lentamente em direção aos morros fono-
líticos, sendo lateralmente interrompida por relevos forte 
ondulados ou por falésias que sofrem abrasão marinha.

O clima na região do arquipélago enquadra-se no 
tipo Aw’, guardando semelhanças com aquele do Agreste 
nordestino, sobretudo pelas estações seca e chuvosa, bem 
definidas, e pela irregularidade das chuvas entre os anos 
(TEIXEIRA et al., 2003). A precipitação pluvial média anual 
é de 1.275 mm e a temperatura média anual é de 25°C 
(BATISTELLA, 1993).

A vegetação primária foi bastante modificada por ação 
antrópica durante os mais de 500 anos de ocupação. Atual-
mente, predomina uma vegetação caducifólia semelhante 
àquela do Agreste nordestino. Nas áreas mais densamente 
povoadas, sobressaem-se pequenos campos agrícolas.

Os solos desenvolvidos nesse ambiente insular re-
fletem características marcantes do material de origem 
vulcânica, do clima tropical com franco domínio oceânico 
e do relevo. No levantamento detalhado realizado por Ri-
beiro et al. (2005), identificaram-se solos pouco evoluídos 
pertencentes às ordens dos Neossolos (Litólicos, Regolíticos 
e Flúvicos), Vertissolos e Cambissolos. Os Neossolos Litólicos 
ocorrem nas encostas do planalto e dos morros, predomi-
nantemente em relevo forte ondulado, com declividade 
entre 25 e 45%, desenvolvidos a partir de rochas básicas 
ou sobre tufos e fonólitos. Os Neossolos Regolíticos estão 
relacionados às dunas e praias formadas por materiais 
provenientes de arenitos calcários ou sedimentos areno-
sos marinhos transportados pelos ventos. Já os Neossolos 

Flúvicos ocorrem em pequenas várzeas colúvio-aluvionares 
formadas na embocadura de riachos intermitentes, geral-
mente bloqueados por sedimentos arenosos das praias. 
Os Vertissolos, por sua vez, ocorrem em áreas rebaixadas, 
imperfeitamente a mal drenadas da superfície do planalto, 
as quais recebem contribuição hídrica das áreas adjacentes. 
Os Cambissolos ocupam as posições mais preservadas do 
planalto, próximas aos divisores de água, e no terço inferior 
dos morros fonolíticos, em níveis topográficos variados 
(Figura 7.42).

Potencialidades e vocações naturais

Os solos, de modo geral, possuem elevada fertilidade 
natural, decorrente de elevados teores de fósforo, potássio 
e cátions divalentes (Ca2+ e Mg2+) e teores mínimos de 
alumínio (Al). Contudo, aqueles que ocorrem na área de 
proteção ambiental têm uso restrito, inclusive para fins 
agrícolas.

Os Neossolos Litólicos possuem limitações ao uso em 
função de serem rasos (<50 cm de profundidade) e ocor-
rerem, comumente, em áreas com declives acentuados. 
Já os Neossolos Regolíticos são profundos e apresentam 
textura essencialmente arenosa. São solos de uso restrito 
pela pouca capacidade de retenção de água, consistência 
solta, além de se limitarem externamente com dunas e 
praias, ambas protegidas por lei. Os Vertissolos, por seu 
turno, apresentam cores acinzentadas, textura muito 
argilosa, superfícies de fricção e fenômenos de expansão 
e contração da massa do solo, inclusive com abertura de 
fendas ao longo do perfil na estação seca. Essas proprie-
dades físicas, típicas de Vertissolos, são desfavoráveis à 
utilização agronômica e/ou geotécnica. Os Cambissolos, 
derivados de rochas básicas, apresentam propriedades físi-
cas e químicas favoráveis à utilização agrícola.  Entretanto, 
aqueles formados a partir de fonólitos são, via de regra, 
pobres quimicamente, inclusive com teores crescentes de 
Al em profundidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pernambuco exibe uma variabilidade ambiental relati-
vamente grande, sobretudo no que diz respeito a geologia, 
relevo e clima, o que se reflete em expressiva diferenciação 
de solos ao longo de toda a superfície do estado.

Na zona úmida costeira, dominam solos profundos, 
pedogeneticamente bem desenvolvidos, particularmente 
os das classes dos Argissolos Amarelos, Argissolos Ver-
melho-Amarelos e Latossolos Amarelos. Nesse contexto, 
os solos são muito intemperizados e, em consequência, 
desprovidos de bases, tipificando solos de baixa fertilidade 
natural. Essa pobreza química é função tanto do material 
de origem (rochas ácidas e/ou pobres em minerais máficos) 
como do clima quente e úmido, que promove a lixiviação 
de bases. Essa condição é comum aos solos das unidades 
Mar de Morros e Tabuleiros Costeiros.



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

136

Na Baixada Litorânea, a relativa pobreza química dos 
solos – Neossolos Quartzarênicos e Espodossolos – deve-
-se, fundamentalmente, à natureza do material de origem, 
essencialmente arenoquartzosa.

Já na Depressão Pré-Litorânea, onde o material de 
origem compreende rochas ricas em minerais máficos, a 
fertilidade natural dos solos varia de baixa a alta, conforme 
os tipos de solo, profundidade, substrato rochoso, bem 
como as ligeiras variações do clima, da parte mais úmida 
para a parte mais seca. 

Os solos mais profundos, como Argissolos Vermelhos, 
Argissolos Vermelho-Amarelos e alguns Latossolos Amare-
los, são os mais pobres. Já os solos pouco profundos e, via 
de regra, associados a um substrato rochoso relativamente 
rico em minerais máficos, como Luvissolos e alguns Cher-
nossolos, são os de maior fertilidade natural.

Na região do Agreste, onde se destaca a unidade 
Planalto da Borborema, a escassez de umidade relativa 
ao clima semiárido (atenuado) restringe o desenvolvimen-

to dos solos, de modo que a geologia passa a assumir 
destaque em suas características e propriedades. Como 
dominam substratos rochosos ácidos e/ou pobres em mi-
nerais máficos, preponderam solos com fertilidade natural 
baixa. Entre os mais importantes destacam-se Neossolos 
Regolíticos, Neossolos Litólicos, Planossolos e Argissolos. 
No entanto, quando os solos são desenvolvidos de rochas 
básicas e/ou ricas em minerais máficos, a exemplo dos 
Luvissolos e de alguns Vertissolos, a fertilidade natural 
(química) é elevada, sendo as restrições mais importantes 
as de natureza física.

Na região do Sertão, onde as condições de umidade 
são muito mais restritivas ao desenvolvimento pedogené-
tico dos solos do que no Agreste, a geologia torna-se um 
dos fatores que exerce grande controle na natureza e nas  
propriedades dos solos. Aqueles desenvolvidos a partir de 
sedimentos pobres são, por consequência, de fertilidade 
natural baixa, sejam solos profundos ou rasos. Como exem-
plos, citam-se: (i) Neossolos Quartzarênicos e Latossolos 

Figura 7.42 - Aspecto do arquipélago de 
Fernando de Noronha e solos representativos: 

(a) paisagem; (b) Cambissolo Háplico; 
(c) Vertissolo Háplico; (d) Neossolo Regolítico; 
(e) Neossolo Litólico. Fotografia: Acervo dos 

autores, 2011 (a); M.R. Ribeiro, 2011 (b, c, d, e).
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Amarelos, no ambiente da Bacia do Jatobá e similares; (ii) 
Argissolos Amarelos e Vermelho-Amarelos, bem como 
Latossolos Amarelos e Vermelho-Amarelos, nas áreas com 
recobrimento pedimentar sobre rochas cristalinas, localiza-
dos na parte oeste da Depressão Sertaneja; (iii) Latossolos 
Amarelos e Vermelho-Amarelos, desenvolvidos a partir de 
arenitos na Chapada do Araripe.

Nas partes central e leste da Depressão Sertaneja, 
os solos desenvolvidos a partir de rochas ácidas, como 
Neossolos Regolíticos, Neossolos Litólicos e Planossolos, 
normalmente são de fertilidade natural baixa a média, 
dependendo da natureza da fração argila e da reserva de 
minerais primários de fácil alteração. Nessa mesma região, 
os solos desenvolvidos de rochas ricas em minerais máficos, 
como Luvissolos e Cambissolos, em geral, apresentam 
alta fertilidade natural, porém são solos pouco profundos 
a rasos e normalmente associados à pedregosidade e/ou 
rochosidade, entre outras restrições físicas.

Os domínios ocupados por Várzeas e Terraços Alu-
vionares, distribuídos ao longo da malha de drenagem 
do estado, constituem ambientes que se diferenciam 
fundamentalmente em função das condições climáticas 
regionais. No semiárido (Agreste e Sertão), prevalecem 
solos com média e até mesmo alta fertilidade natural das 
classes dos Neossolos Flúvicos e Cambissolos Flúvicos, mas 
com riscos de salinização e inundação. Já na zona úmida 
costeira, predominam solos geralmente em condições 
de deficiência de drenagem e/ou sujeitos a inundações 
periódicas. São solos dominantemente de baixa fertili-
dade natural, destacadamente da classe dos Gleissolos, 
por vezes, associados a alguns Cambissolos Flúvicos e 
Neossolos Flúvicos.

O Arquipélago de Fernando de Noronha possui so-
los pouco evoluídos, da ordem dos Neossolos (Litólicos, 
Regolíticos e Flúvicos), Vertissolos e Cambissolos, que 
refletem o material de origem de natureza vulcânica e/
ou sedimentar, o relevo movimentado e o clima tropical 
com franco domínio oceânico. Os Cambissolos ocupam 
algumas encostas suaves e as posições mais preservadas 
do planalto da ilha principal. Os Vertissolos ocorrem nas 
posições rebaixadas e os Neossolos estão relacionados 
às encostas mais acentuadas (Neossolos Litólicos) ou 
a materiais de origem recente (Neossolo Regolítico e 
Neossolo Flúvico). De modo geral, esses solos possuem 
elevada fertilidade natural, decorrente de altos teores 
de fósforo, potássio e cátions divalentes (Ca2+ e Mg2+) e 
baixos teores de alumínio.
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INTRODUÇÃO

O crescimento da população mundial, principalmente 
nas áreas urbanas, tem levado à ocupação de locais natural-
mente sujeitos a desastres geológicos, o que vem criando, 
também, situações de risco para a vida e as propriedades 
dessas pessoas (PFALTZGRAFF, 2007).

No Brasil, tem-se assistido, nos últimos 50 anos, a 
um intenso processo de urbanização, devido a inúmeros 
fatores. Segundo o Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2000), 
82% da população brasileira vivem em áreas urbanas.

Entretanto, tal tipo de concentração não tem sido 
acompanhada de programas governamentais eficientes, 
visando ao uso e à ocupação de forma sustentável, o que 
obriga, principalmente à população mais carente, ocupar 
áreas com elevada declividade, inundáveis, com solos co-
lapsíveis, expansíveis ou com camadas de argila mole. Dessa 
forma, os residentes nesses locais ficam sujeitos a riscos 
periódicos, que levam à perda de vidas e bens, gerando 
ônus ambiental, social e financeiro para as cidades.

Todavia, existem alguns aspectos fundamentais que 
devem ser levados em conta para planejamento e gestão 
do espaço físico, como as suscetibilidades e possibilidades 
de ocorrência de processos geológicos.

Nesse contexto, a espacialização e a avaliação da 
suscetibilidade a movimentos de massa (deslizamentos e 
quedas de blocos), inundações, colapsividade e expansivida-
de dos solos e erosão marinha são importantes, à medida 
que possibilitam ao gestor (municipal, estadual 
ou federal) precaver-se quanto a possíveis 
problemas em áreas ainda não ocupadas, mas 
com planos de ocupação, ou, ainda, áreas já 
ocupadas ou em fase de ocupação.

A geodiversidade, por meio do estudo 
do meio físico, das características naturais de 
cada tipo de rocha e dos processos naturais e 
antrópicos, possibilita o conhecimento de sus-
cetibilidades, perigos e riscos geológicos a que 
está sujeita determinada área. Dessa forma, é 
possível delimitar espacialmente áreas mais se-
guras ou mais problemáticas para a ocupação 
humana e sugerir medidas de remediação onde 
existam problemas já instalados.

CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Desde a década de 1960, diversos 
estudiosos se dedicam a pesquisas sobre 
os perigos naturais a que estão sujeitas as 
populações do mundo. A evolução de tais 
estudos levou a algumas definições associadas 
ao termo “risco”.

Neste capítulo, apresentam-se as classi-
ficações propostas por Augusto Filho (1999 
apud PFALTZGRAFF, 2007), que utiliza o termo 
“risco ambiental” (com várias subdivisões refe-

rentes a cada classe de risco), e do ISDR (2005 apud PFALT-
ZGRAFF, 2007), mais simples (com menos subdivisões), que 
adota o termo “risco natural” (Figura 8.1).

Uma controvérsia muito comum é aquela referente 
às definições dos termos ‘risco’ e ‘perigo’. Lavell (apud 
NOGUEIRA, 2002), por exemplo, afirma que as terminolo-
gias empregadas por agências nacionais e internacionais 
de redução de riscos, muitas vezes, não fazem distinção 
entre risco (risk) e perigo (hazard). Cerri (1993), por sua 
vez, mostra que tais conceitos podem variar de acordo com 
parâmetros culturais, sociais e econômicos e a dinâmica 
do meio físico. É comum, no Brasil, a tradução, de forma 
indiscriminada, dos termos “geological hazard” e “geolo-
gical risk” como ‘risco geológico’.

Essa controvérsia foi responsável pela elaboração de 
extensa produção cartográfica sob a denominação “risco”. 
Mas, na realidade, tratava-se de trabalhos que mostravam 
as suscetibilidades naturais ou induzidas.

Um marco na pesquisa e no conhecimento dos riscos 
geológicos foi a instituição, pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), da década de 1990 como Década Interna-
cional de Redução de Desastres Naturais (DIRDN).

Em 2005, a International Strategy for Disaster Reduc-
tion (ISDR), criada pela ONU para dar continuidade aos 
propósitos da DIRDN, publicou ampla pesquisa, abrangen-
do os anos de 1900 a 2003, em que eram apresentados 
dados sobre danos sociais e econômicos causados por 
desastres naturais. De acordo com o citado estudo, são 

Figura 8.1 - Principais tipos de riscos ambientais e naturais. Fonte: Adaptado de 
(a) Augusto Filho (1999); (b) ISDR, 2004 (apud PFALTZGRAFF, 2007).



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

142

estas as três principais categorias de desastres naturais 
ocorridas no período:

 - Desastres hidrometeorológicos (inundações, tem-
pestades, secas, temperaturas extremas, desliza-
mentos e avalanches).

 - Desastres geológico-geofísicos (terremotos, tsuna-
mis e erupções vulcânicas).

 - Desastres biológicos (epidemias e pragas de insetos).
Essa subdivisão é bastante semelhante à de Augusto 

Filho (1999), diferenciando-se, principalmente, pelo uso 
do termo “desastre natural” em substituição a “risco 
ambiental”.

Tendo em vista a terminologia consagrada por órgãos 
de comunicação e grande parte da sociedade, convencio-
nou-se utilizar, neste capítulo, o termo “risco ambiental”, 
conforme sugerido em Augusto Filho (1999), para a susceti-
bilidade de uma região aos desastres hidrometeorológicos.

RISCO GEOLÓGICO EM PERNAMBUCO

O estado de Pernambuco, já há muitos anos convive 
com deslizamentos, principalmente na Região Metropolita-
na do Recife (RMR), onde elevada parcela da população, em 
sua maioria de baixa renda, mora em morros. Acrescente-
-se a isso o fato de que as áreas das bacias dos rios Una, 
Capibaribe e Ipojuca, principalmente, sofrem com inunda-
ções frequentes, como as ocorridas no ano de 2010, que 
causaram prejuízo econômico-social significativo.

A par desse tipo de problemas, mais divulgados na 
mídia, têm-se, ainda: solos colapsíveis e expansivos no 
sertão do estado; erosão marinha por toda a costa pernam-

bucana; ocorrência de camadas de argila mole em várias 
áreas que englobam as planícies fluviais e fluviomarinhas 
(manguezais), onde estão assentadas importantes obras de 
engenharia (como a Rodovia BR-101 Norte) e edificações 
urbanas (Figura 8.2).

Deslizamentos

Deslizamentos, ou escorregamentos, são definidos 
como eventos geológicos originados a partir de fluxos ou 
movimentos gravitacionais de materiais (solos, sedimentos 
e rochas), desencadeados por agentes naturais (chuvas, 
terremotos etc.) ou antrópicos (explosões, alteração da 
geometria dos taludes, tráfego de veículos etc.). Tais 
eventos contribuem na evolução das formas do relevo e 
são, também, causadores de grandes danos socioeconô-
micos (CARVALHO; RIEDEL, 2005). A magnitude desses 
movimentos de massa é variável, tanto no que se refere a 
velocidade, volume, dimensões como ao tipo de material 
deslocado.

Ocupação inadequada das encostas

Nas áreas urbanas, a literatura técnica aponta para o 
caráter induzido da maioria de deslizamentos, tais como: 
geometria inadequada dos taludes de corte, com relações 
de altura e inclinação não admissíveis para o material cor-
tado; lançamento de aterros sem compactação; imperme-
abilização do terreno; plantio de vegetação inadequada; 
alteração das drenagens naturais; descartes inadequados 
das águas servidas.

Figura 8.2 - Suscetibilidade a processos condicionantes de riscos geológicos em Pernambuco. Fonte: Elaborada pelos autores, 2013.
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Influência do lixo

O acúmulo de lixo nas encostas também se constitui 
em fator de risco para as comunidades que habitam seu 
entorno. Esse lixo, composto por materiais de características 
geotécnicas pouco conhecidas, absorve muita água, o que 
aumenta o seu peso específico e serve como “lubrificante” 
entre suas partículas, podendo ocasionar deslizamentos e 
corridas de materiais de proporções catastróficas.

Importância da chuva

Importante e conhecido há bastante tempo é o efeito 
potencializador das chuvas nos processos de deslizamentos. 
Desde a segunda metade do século XX, vários autores têm 
estudado a relação chuva x deslizamentos.

Vários pesquisadores tentaram definir um valor limite 
para a precipitação, ou seja, um patamar acima do qual 
seriam desencadeados os deslizamentos. As pesquisas 
levaram à obtenção de valores diferentes para o tempo e 
a quantidade de chuvas necessária para deflagração dos 
movimentos de massa, admitindo-se, ainda, a importância 
da precipitação acumulada antecedente.

De acordo com esses estudos, chuvas prolongadas e 
de pouca intensidade tendem a se infiltrar mais no solo, 
ao contrário das chuvas rápidas e de grande intensidade, 
que tendem a se escoar pela superfície, aumentando o 
grau de saturação e o peso específico do solo, diminuindo 
a coesão, resistência à compressão e ao cisalhamento e o 
atrito no contato solo-rocha, facilitando o deslizamento 
da camada de solo.

Caracterizando a mecânica do deslizamento induzido 
pela chuva, as chuvas fortes e de curta duração podem estar 
relacionadas a fenômenos instantâneos deflagradores de 
movimentos de massa, tais como: elevação brusca do nível de 
água (NA), erosão, subpressão em descontinuidades e pres-
são das gotas de chuva e do vento atuando sobre a encosta.

Na Região Metropolitana do Recife, Gusmão Filho e 
Alheiros (1999 apud PFALTZGRAFF, 2007) encontraram, a 
partir de cálculos para o sítio histórico de Olinda, valores 
de 600 mm de chuva como correspondentes ao volume 
máximo de água para saturação do solo da área antes de 
se chegar à situação de deslizamento. Infelizmente, esses 
valores, por terem sido calculados de maneira pontual, não 
podem ser extrapolados para toda a RMR, para que se pos-
sa tentar uma correlação com os escorregamentos na área.

Áreas de ocorrência

A maior parte dos deslizamentos que ocorrem no es-
tado de Pernambuco é registrada na Região Metropolitana 
do Recife (RMR). No município do Recife, onde um terço 
da população vive nos morros, foram contabilizadas, em 
2004, 4,2 mil áreas de risco (RECIFE, 2004).

Em sua maioria, a área norte da RMR está recoberta 
por sedimentos inconsolidados da Formação Barreiras, 

cuja forma de relevo típica são tabuleiros de topo chato. 
As encostas desses tabuleiros ficam expostas, no período 
das chuvas (de junho a agosto), a deslizamentos, que, até 
a década de 1990, ceifavam muitas vidas. As areias gros-
sas, intercaladas com camadas de areia fina e/ou argilas, 
bastante friáveis e erodíveis, favorecem a instalação de 
processos erosivos, que dão origem a voçorocas, as quais 
destroem as edificações situadas nessas encostas.

Os deslizamentos que ocorrem na Formação Barreiras 
são do tipo planar (camadas pouco espessas de solo muito 
saturado que deslizam sobre camadas de solo menos satu-
rado). Geralmente, tem-se uma camada argilosa e saturada 
que desliza sobre outra menos saturada, ou uma camada 
argilosa sofre abatimento e desliza, devido à retirada, por 
erosão, da camada arenosa subjacente pelo processo de 
pipping.

A parte centro-sul da RMR é formada, predominan-
temente, por rochas metamórficas e ígneas que, quando 
intemperizadas, dão origem a espessas camadas de solo 
argiloso (rochas metamórficas) ou solos síltico-arenoargi-
losos (rochas ígneas).

A área recoberta por solos residuais argilosos encon-
tra-se em processo acelerado de ocupação desordenada. 
Os grandes projetos de infraestrutura, como o Complexo 
Industrial Portuário de Suape, o Estaleiro Atlântico Sul e 
uma refinaria de petróleo, além do Complexo Turístico de 
Porto de Galinhas, todos na microrregião situada entre os 
municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, contri-
buíram para aumentar a ocupação dos morros desses dois 
municípios de forma muito rápida, sem planejamento e sem 
técnicas de construção adequadas para esse tipo de terreno 
(corte e aterro). Trata-se de áreas sujeitas a deslizamentos 
dos tipos rotacional e planar (Figuras 8.3a e 8.3b).

Ainda na década de 1990 foram implantados, 
pelo governo do estado de Pernambuco e prefeitura 
da cidade do Recife, dois projetos: “Viva o Morro” e 
“Guarda-Chuva”. O primeiro, com recursos do estado; 
o segundo, com recursos do município. Esses projetos 
visam a diminuir os riscos de deslizamentos nos morros da 
RMR e do município, especificamente, com obras simples 
e educação ambiental.

Embora sejam registrados deslizamentos em outros 
pontos do estado (Zona da Mata Sul, principalmente), de 
modo geral há poucas ocorrências, com pequeno núme-
ro de vítimas e pouco prejuízo material. Por exemplo, há 
relatos de casos em Quipapá e Garanhuns (Agreste), em 
períodos de chuva muito intensa, acima da média.

Convém registrar que eventos de chuvas muito acima 
das médias históricas potencializam os deslizamentos, 
mesmo em áreas consideradas de baixo risco em encostas 
de média declividade.

O clima seco do restante do estado não é propício ao 
desencadeamento de deslizamentos, já que a falta de chu-
vas prolongadas e as camadas de solo pouco espessas ou 
inexistentes nas encostas não são favoráveis à deflagração 
de movimentos de massa (solos e rochas).
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Todavia, em muitos pontos são registrados blocos de 
rocha suscetíveis de queda, tombamento ou rolamento. 
Tais movimentos poderão ser provocados por trepidação 
causada por veículos pesados, tremores de terra ou des-
calçamento de blocos, chuva torrencial, ou, ainda, pelo 
homem, para utilização do bloco ou do espaço por ele 
ocupado.

Tais fatos não indicam que apenas a RMR e a Zona 
da Mata possam ter problemas com deslizamentos. Eles 
mostram, porém, que a pequena densidade de ocupação 
das áreas mais íngremes do interior do estado e a falta 
de volumes de chuva elevados e persistentes não criaram, 
ainda, condições para grandes deslizamentos.

Inundações

A inundação é um fenômeno resultante do extra-
vasamento das águas de um rio ou córrego de seu leito 
principal, suplantando a cota acima do nível máximo de 
sua calha e atingindo a planície de inundação. Trata-se de 
uma situação incomum em termos de vazão de um corpo 
d’água, em que a situação natural é a elevação sazonal e 
temporária do nível das águas no período de chuvas (ou 
degelo), sem extravasar a calha desse rio ou córrego.

As causas das inundações podem ser:
 - Naturais: pluviometria; características de permeabi-
lidade dos solos; relevo; gradiente hidráulico do rio; 
dinâmica de escoamento pluvial; tamanho e forma 
da bacia hidrográfica.

 - Antrópicas: obras inadequadas de engenharia 
ao logo do leito do rio; desmatamento da bacia 
hidrográfica, intensificando a erosão dos solos e 
o assoreamento dos cursos de água; lançamento 
de lixo e materiais sólidos diversos dentro ou nas 
margens de rios e córregos.

As inundações se processam de forma diferenciada, de 
acordo com a geometria e o relevo da bacia hidrográfica. 
Entretanto, são característicos dois tipos principais, com 
energia de escoamento e transporte bem definidos.

O primeiro tipo se processa, fundamentalmente, 
em áreas de vales encaixados nas regiões serranas e em 

drenagens de alta declividade, sendo classificadas como 
inundações repentinas, bruscas ou enxurradas. 

Nesse tipo de inundação, um grande volume de 
água escoa com alta energia e capacidade de transporte 
de materiais sólidos pelas drenagens. A energia dessas 
enchentes, muitas vezes, tem capacidade de transportar 
blocos de rocha de mais de uma tonelada e troncos de 
árvores por vários quilômetros. É o tipo mais destrutivo e 
perigoso, pois ocorre muito rapidamente, às vezes, sem 
que haja tempo para a fuga dos moradores, o que causa 
grande número de mortes.

O segundo tipo se processa em áreas de relevo mais 
plano e baixadas, onde os rios são mais largos e com mais 
curvas. Nesse caso, as águas sobem de maneira mais lenta. 
Geralmente, as perdas são principalmente materiais, sem 
registro de mortes.

Esse tipo de inundação, classificada como lenta ou de 
planície, é muito comum em áreas mais baixas, associadas 
às planícies de inundação dos rios: tanto a elevação como 
o retorno das águas do rio à sua calha são lentos. No caso 
de áreas situadas próximas do mar, pode haver o efeito da 
maré alta represando o rio e ampliando a área inundada e 
o tempo de inundação.

Os principais problemas causados por inundações 
são: perdas econômicas, com a destruição de vários 
segmentos produtivos na área afetada; destruição e/ou 
danos em moradias; gastos governamentais, visando à 
recuperação da economia e da infraestrutura e ao con-
trole de epidemias vinculadas à água; e, principalmente, 
a perda de vidas (durante as enxurradas).

Áreas de ocorrência

Os primeiros relatos de inundações em Pernambuco 
datam de 1632 na cidade do Recife. Já em 1638, Maurício 
de Nassau mandava construir uma barragem no leito do 
rio Capibaribe para proteger a cidade das enchentes.

Ao longo dos séculos XIX e XX, várias enchentes 
(como são definidas as inundações do rio Capibaribe) se 
sucederam na capital pernambucana. Para protegê-la, 
foram construídas, na década de 1970, as barragens de 

Figura 8.3 - (a) Deslizamento rotacional em maciço rochoso; (b) deslizamento planar. Fonte: (a) ITGE (1991); (b) OLIVEIRA; BRITO (1998).

a b
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Tapacurá e Carpina. Entretanto, em 1970 (já com a bar-
ragem de Tapacurá em operação), a cidade sofreu aquela 
que é considerada a maior enchente do século, atingindo 
25 municípios da bacia do Capibaribe e deixando 107 
mortos e 350 mil desabrigados. Em 1977, uma enchente 
do rio Capibaribe atingiu Recife, Olinda e 15 cidades do 
interior do estado.

A conformação geológico-geomorfológica da RMR é 
a de uma grande planície fluviolacustre, que se caracteriza 
por cotas muito baixas (variando desde o nível do mar até 
a cota de 8 m). Isso aponta para uma situação onde serão 
comuns os problemas de inundações, que, inclusive, podem 
ser ampliados nos casos em que coincidam fenômenos 
de grandes cheias e marés altas, quando as águas do mar 
funcionam como uma barragem hidráulica, impedindo o 
escoamento normal das águas dos rios.

A Zona da Mata Sul e o Agreste do estado também 
sofrem com as inundações. Os rios Ipojuca, Formoso, Ta-
pacurá, Pirapama, Gurjaú, Amaraji, Una e outros podem 
causar grande destruição nas cidades situadas em suas 
margens, tais como ocorrido no ano de 1970, quando 
500 mil pessoas foram atingidas em 28 cidades e 150 
morreram.

Em 2010, uma grande inundação atingiu a Zona da 
Mata e o Agreste do estado, atingindo 67 cidades, desa-
lojando 55.650 pessoas e matando 21. Em um único dia, 
ocorreu a precipitação de 155 mm de chuva na bacia do 
rio Una e mais 400 mm em quatro dias.

No ano seguinte, as chuvas voltaram a atingir o estado, 
dessa vez com menor intensidade. O rio Una desabrigou 
19.955 moradores da cidade de Barreiros (Figura 8.4), cuja 
população é de 40.720 pessoas.

O costume de morar à beira de cursos de água remon-
ta aos tempos coloniais, com cidades inteiras construídas 

nas planícies de inundação de grandes rios. O adensamento 
desse tipo de ocupação do meio físico e a construção de 
moradias de alta vulnerabilidade a enchentes criam situa-
ções de risco que se multiplicam ao longo dos anos, quando 
não há intervenção do poder público inibindo a ocupação 
irregular dessas áreas.

Em áreas de várzeas, a atitude mais correta seria a 
instalação de praças, parques e ciclovias, enquanto as áreas 
rurais, geralmente com terras férteis e boa disponibilidade 
de água, deveriam ser utilizadas para cultivos de ciclo curto.

São várias as áreas de risco de inundação no estado. 
Todavia, a realidade da ocupação atual dessas áreas leva à 
necessidade de instalação de redes de alerta de cheias nas 
bacias dos diversos rios da Zona da Mata, Litoral e Agreste, 
remoção de moradias (em casos em que o grau de risco 
chegar a Alto ou Muito Alto) e, até, a construção de obras 
hidráulicas para controle de cheias.

Erosão Marinha

A erosão marinha é um fenômeno originado por 
alterações no equilíbrio entre a erosão e a deposição de 
sedimentos ao longo da costa marítima. De maneira geral, 
as praias apresentam aumento na deposição de sedimentos 
durante o verão, aumentando a faixa de areia, e sofrem 
erosão durante o inverno, devido às tempestades, o que 
reduz a largura da faixa de areia.

Outros fatores também são responsáveis por causar 
erosão, tais como: elevação do nível do mar; alteração na 
direção das correntes marinhas que se deslocam ao longo 
da costa; diminuição ou aumento na carga de sedimentos 
transportados por essas correntes e trazidos até elas pelos 
rios que deságuam no litoral; obras de engenharia e ocu-
pação da faixa de areia por edificações.

Figura 8.4 - Vista parcial de um bairro da cidade de Barreiros, durante a enchente de maio de 2011.
Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/pe>.
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Figura 8.5 - Erosão na praia dos Carneiros (Tamandaré, PE): notar as raízes expostas dos coqueiros. 
Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2007.

Figura 8.6 - Estruturas rudimentares construídas para conter a erosão (praia dos Carneiros, Tamandaré, PE). 
Fotografia: Pedro Augusto dos Santos Pfaltzgraff, 2010. 

Áreas de ocorrência

A maior parte do litoral pernambucano sofre com a 
erosão marinha. No litoral sul do estado, a erosão está se 
intensificando nas praias dos Carneiros (Figuras 8.5 e 8.6), 
Guadalupe, Sirinhaém e Suape.

Na Região Metropolitana do Recife, esse problema 
existe há pelo menos 100 anos. As obras de ampliação 
e dragagem do Porto de Recife nas primeiras décadas do 
século XX contribuíram para a intensificação da erosão das 

praias do município vizinho de Olinda, onde várias casas 
foram destruídas pelo mar, sendo necessária a execução 
de obras de engenharia (espigões de pedra) na tentativa 
de contenção do problema.

A Praia de Boa Viagem também sofre com a erosão. 
Uma forte ressaca, em 1995, destruiu parte do calçamento 
da orla e um quiosque ali situado (Figura 8.7). Como forma 
de conter a erosão nessa praia, a prefeitura da cidade do 
Recife construiu um dique de enrocamento com mais de 
um quilômetro de extensão (Figura 8.8).
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Ainda na RMR, as praias de Piedade, no município 
de Jaboatão dos Guararapes (onde foi preciso construir 
um molhe de enrocamento), e a Praia de Pau Amarelo, 
no município do Paulista, também sofrem com a erosão.

Solos Colapsíveis e Solos Expansivos

Solos expansivos são aqueles que apresentam aumen-
to de volume quando em contato com a água, devido à 
presença de argilas do grupo das esmectitas, principalmen-
te montmorilonita ou vermiculita.

Já solos colapsíveis, segundo Clemence e Finbar 
(1981 apud AMORIM, 2004), são aqueles “não saturados, 
metaestáveis, que experimentam um rearranjo radical de 
partículas e grande redução de volume quando inundados, 
com ou sem carga adicional”.

Áreas de ocorrência

Os problemas mais conhecidos no estado de Pernam-
buco, relacionados a solos colapsíveis, são registrados nos 
municípios de Petrolina (trincas e rachaduras que atingi-

Figura 8.8 - Enrocamento construído na praia de Boa Viagem (1995) para tentar conter a erosão.  
Fotografia: Pedro Augusto dos Santos Pfaltzgraff, 1995.

Figura 8.7 - Destruição causada pela ressaca na praia de Boa Viagem em 1995. 
Fotografia: Pedro Augusto dos Santos Pfaltzgraff, 1995.
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Figura 8.10 - Mapa de suscetibilidade ao colapso dos solos no estado de Pernambuco. Fonte: AMORIM, 2004.

Figura 8.9 - Locais de ocorrências de solos expansivos e colapsíveis em Pernambuco. Fonte: AMORIM, 2004.

ram 600 casas do Conjunto Habitacional Massangana), 
Petrolândia, Santa Maria da Boa Vista, Gravatá e Carnaíba 
(AMORIM, 2004).

Amorim (2004) relata, ainda, problemas com solos 
expansivos em municípios da Região Metropolitana do 
Recife (Igarassu, Paulista, Olinda, Recife e Cabo de Santo 
Agostinho) e do Sertão (Figura 8.9).

As construções em áreas de ocorrência desses dois 
tipos de solos podem acarretar prejuízos financeiros, tendo 
em vista as somas necessárias à relocação ou reparação de 
edificações. Dessa forma, os mapas de suscetibilidade a 
ocorrências de solos expansivos e colapsíveis (Figuras 8.10 e 
8.11) são importantes na prevenção da ocupação de espaços 
para construção de obras de engenharia.
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Camadas de Argila Mole Compressível

São materiais compostos por argilas com alto teor de 
matéria orgânica, com conteúdo de água bastante elevado, 
que se deformam quando sofrem a ação de carregamento. 
Tal deformação se traduz no recalque de aterros e cons-
truções assentados sobre esses materiais, o qual pode ser 
rápido ou muito lento.

Áreas de ocorrência

As argilas moles são típicas de áreas de baixadas 
ocupadas por planícies de inundação de rios e áreas de 
manguezais. Em Pernambuco, existem vários locais com 
registro da ocorrência desses materiais.

No município do Recife, uma ocorrência importante 
está situada na área aterrada para construção da sede 
regional do antigo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), 
hoje ocupada pela Superintendência Regional de Recife 
da CPRM/SGB, no bairro de Afogados. Nesse local ocorre, 
logo abaixo da camada de aterro, uma camada de argila 
mole, rica em matéria orgânica, com nove metros de 
espessura e baixa capacidade de carga, onde o ensaio 
de penetração Standard Penetration Test (SPT) atingiu o 
valor de 1/15.

Ainda na cidade do Recife, o pavimento da importante 
Avenida Agamenon Magalhães apresentou deformações 
e afundamentos em vários trechos, com rompimento do 
pavimento em alguns trechos.

No litoral norte do estado, a Rodovia BR-101 Norte 
apresenta várias ondulações no piso, devido ao recalque 
sofrido por camadas de argila mole e pela presença de 
camadas de turfa (material bastante compressível).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o exposto, há várias áreas no estado de 
Pernambuco suscetíveis a desastres naturais, cuja ocupação 
deve ser precedida do mapeamento das suscetibilidades 
naturais a esse tipo de ocorrência. Nas áreas ocupadas, onde 
houve perda de vidas e de propriedades, é necessário um 
mapeamento de risco, que servirá como instrumento técnico 
para auxílio na tomada de decisões pelos gestores públicos.
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Figura 9.1 - Mapa dos atrativos geoturísticos do estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado por Rogério Valença Ferreira, 2013.

INTRODUÇÃO

As paisagens tropicais do Brasil sempre despertaram 
interesse nos viajantes, desde os colonizadores que aqui 
aportavam suas naus, incluindo os naturalistas que vieram 
descrever um mundo novo, até os turistas que chegam 
em modernos aviões, em busca de atrativos paisagísticos 
e culturais diferentes daqueles de seus locais de origem.

Nesse contexto, o estado de Pernambuco ocupa uma 
posição privilegiada, seja por suas belas paisagens, que 
vão desde as praias de águas mornas e límpidas no litoral, 
passando por antigos engenhos de cana-de-açúcar da 
Zona da Mata, pelo Planalto da Borborema no Agreste 
Pernambucano – onde o relevo montanhoso está ponti-
lhado de cidades de clima ameno –, até o Sertão, com suas 
extensas áreas aplainadas, serras e chapadas; seja por sua 
rica cultura, expressa na arquitetura colonial, na culinária, 
e, principalmente, em suas manifestações mais populares – 
carnaval e festejos juninos. Acrescente-se a esses atrativos 
um território insular conhecido internacionalmente por 
seus excepcionais cenários – o arquipélago de Fernando 
de Noronha.

As paisagens naturais, constituídas por montanhas, 
rios, florestas etc., refletem um conjunto de elementos 
formadores que tem a geodiversidade (substrato geoló-
gico) como base para a atuação dos demais elementos, 
como o clima, que atua incessantemente sobre as rochas, 
transformando-as em solos, onde se desenvolvem os ele-
mentos bióticos da paisagem, a flora e a fauna.

Por vezes, os elementos da geodiversidade, tais como 
as formações rochosas ou o relevo, são, por si sós, atra-
ções para atividades turísticas, a exemplo do turismo de 
contemplação e de aventura e do ecoturismo, esse último 
podendo também ser denominado ‘geoturismo’.

Neste capítulo, são apresentados alguns atrativos ge-
oturísticos (geossítios) de Pernambuco, apontados por sua 
relevância geológica e/ou paisagística (relevo), que já são, 
na maioria, reconhecidos como atrativos turísticos, mas sem 
a devida abordagem dos aspectos da geodiversidade. Tais 
atrativos fazem parte de um patrimônio geológico que deve 
ser conservado para as gerações futuras, pois representam 
importantes registros da história da Terra.

ATRATIVOS GEOTURÍSTICOS

Trata-se de formações geológicas constituídas desde 
rochas muito antigas do embasamento cristalino, com 
mais de 500 milhões de anos, passando por formações de 
origem vulcânica, até as formações sedimentares, refletidas 
em diversas formas de relevo (Figura 9.1; Quadro 9.1).

Arquipélago de Fernando de Noronha

O Arquipélago de Fernando de Noronha, distrito 
estadual de Pernambuco, localiza-se no oceano Atlântico 
Equatorial Sul, a 545 km de Recife, ocupando uma super-
fície de 26 km2. Geologicamente, as 21 ilhas e ilhotas que 
formam o arquipélago representam o topo emerso de uma 
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Quadro 9.1 - Atrativos geoturísticos do estado de Pernambuco.

Nº Atrativo Geoturístico Município Tipo de Rocha Predominante

1 Arquipélago de Fernando de Noronha
Fernando de Noronha – Distrito Estadual 
de Pernambuco

Vulcânica

2 Coroa do Avião Itamaracá Sedimentar 

3 Recifes da Praia de Boa Viagem Recife Sedimentar

4 Traquitos Itapuama-Xaréu Cabo de Santo Agostinho Vulcânica

5 Granito do Cabo de Santo Agostinho Cabo de Santo Agostinho Ígnea

6 Riolito Ipojuca Ipojuca Vulcânica

7 Piscinas de Porto de Galinhas Ipojuca Sedimentar

8 Praia de Guadalupe Sirinhaém Sedimentar

9 Pedra do Navio Bom Jardim Ígnea

10 Serra das Russas Gravatá Metamórfica

11 Cachoeiras de Bonito Bonito Ígnea/Metamórfica

12 Pedra do Rodeadouro Bonito Ígnea

13 Cachoeira do Urubu Primavera Metamórfica

14 Serra da Taquara Taquaritinga do Norte Metamórfica

15 Serra do Pará Santa Cruz do Capibaribe Ígnea

16 Serra Negra Bezerros Ígnea

17 Pedra do Martelo Bezerros Ígnea

18 Serra da Boa Vista Brejo da Madre de Deus Ígnea

19 Fazenda Nova Brejo da Madre de Deus Ígnea

20 Pedra do Cachorro São Caetano Ígnea

21 Serra do Ororubá Pesqueira Ígnea

22 Pedra Furada Venturosa Ígnea

23 Serra do Cacimbão Pedra Ígnea

24 Vale do Catimbau Buíque Sedimentar

25 Serra de Triunfo Triunfo Ígnea

26 Pedra do Reino São José do Belmonte Ígnea

27 W Chapada do Araripe Exu Sedimentar

        Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

cadeia de montanhas estruturada em uma zona de fratura 
E-W do assoalho oceânico, formada por rochas vulcânicas 
e subvulcânicas essencialmente alcalinas subsaturadas, 
produto de dois episódios vulcânicos distintos.

O primeiro episódio, retratado pela Formação 
Remédios, do Mioceno Superior, é representado por 
depósitos piroclásticos na base, recortados por intrusões 
na forma de necks, plugs, domos e diques de rochas 
alcalinas subsaturadas. As rochas intrusivas variam entre 
composições básico-ultrabásicas (lamprófiros, tefritos, 
basanitos e basaltos alcalinos) a intermediárias (traquitos 
e fonólitos).

Já o segundo episódio, representado pela Formação 
Quixaba, do Plioceno Superior ao início de Pleistoceno 
(1,7 Ma = base do Pleistoceno), constitui um empilha-
mento de derrames de lava melanocrática ancaratrítica, 
depósitos piroclásticos subordinados e alguns diques de 

nefelinito. Um derrame de basanito, de ocorrência res-
trita, é representado pela Formação São José, de idade 
controvertida.

No período pós-vulcanismo, seguiu-se durante 
o Neógeno um ciclo erosivo que destruiu parte dos 
aparelhos vulcânicos e cobriu a plataforma insular de 
depósitos de areias e cascalhos de praia. Durante esse 
período, formaram-se recifes de algas calcárias, cuja 
erosão deu origem aos calcarenitos da Formação Caracas 
(ALMEIDA, 2002).

A ilha principal, cujo nome é o mesmo do arquipé-
lago, é constituída por diversas praias, baías e costões 
rochosos, que refletem a diversidade das formações 
geológicas, cuja beleza paisagística é reconhecida mun-
dialmente pela UNESCO, que concedeu ao arquipélago, 
em 2001, o título de Patrimônio Natural da Humanidade 
(Figura 9.2).
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Além do patrimônio natural, Fernando de Noronha 
guarda um patrimônio arquitetônico que conta a história 
de sua ocupação por meio de igrejas, casario e fortes.

O arquipélago, passagem dos navegadores vindos do 
Velho Mundo rumo à América do Sul, foi descoberto em 
1503 por Américo Vespúcio, porém, só foi ocupado perma-
nentemente pelos portugueses a partir de 1737, por meio 
da Capitania de Pernambuco, depois de ter sido invadido 
por holandeses e franceses. Para proteger o arquipélago 
das constantes ameaças de invasões, foram construídas 10 
fortificações de diversos tamanhos, sendo nove distribuídas 
ao longo da costa da ilha principal, restando hoje apenas 
as ruínas do que foi um engenhoso sistema de defesa inter-
ligado por estradas pavimentadas com rochas vulcânicas. 
O Forte dos Remédios (Figura 9.2D), construído sobre uma 
primitiva fortificação holandesa, foi tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 
1961. Os outros fortes são: São Pedro do Boldró, São João 
Batista dos Dois Irmãos, São José, Bom Jesus de Leão, 
Santo Antônio, São Joaquim do Sueste, Nossa Senhora da 
Conceição e Santa Cruz do Pico.

A Vila dos Remédios se constitui no núcleo de povo-
ação inicial da ilha, com um antigo casario que ainda se 
encontra preservado, com destaque para o Palácio de São 
Miguel (sede da administração) e a Igreja de Nossa Senhora 
dos Remédios (TEIXEIRA et al., 2003).

Coroa do Avião

Coroa do Avião é uma ilhota com área de cerca de 
50 ha, localizada na desembocadura do Canal de Santa 
Cruz, que contorna parte da ilha de Itamaracá, antes de 
desaguar no oceano Atlântico, em frente ao Forte Orange. 
O nome se deve ao episódio de um pouso forçado por um 
avião monomotor, que aconteceu naquela localidade nos 
anos de 1950.

A ilha foi formada por deposição de sedimentos 
fluviomarinhos, inicialmente como um banco de areia em 
forma de coroa; depois, pelo acréscimo de sedimentos 
predominantemente marinhos, compondo uma flecha 
arenosa, que foi aos poucos vegetada e que hoje serve de 
ponto de descanso de aves migratórias (Figura 9.3).

Figura 9.2 - Arquipélago de Fernando de Noronha. (a) Vista da praia do Meio, em primeiro plano; praia da Conceição e morro do Pico, em 
segundo plano; (b) Praia do Leão; (c) Baía dos Porcos; (d) Forte dos Remédios, com vista para as ilhas secundárias. 

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2011.
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A Coroa do Avião é um dos principais atrativos do 
litoral norte de Pernambuco. Na pequena ilha, os turistas 
têm opções de passeios náuticos, além de restaurantes e 
bares com boa infraestrutura. Na maré baixa, é possível ir 
a pé até as praias do Capitão (Mangue Seco) e do Gavôa. 
Funcionam no local uma estação de estudos sobre aves 
migratórias e recursos ambientais e um ecomuseu, ambos 
vinculados à Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE).

Recifes da Praia de Boa Viagem

Ao longo de toda a costa pernambucana, registram-se 
recifes de arenito (ou beach-rocks), que são testemunhos 
de que o nível do mar sofreu oscilações no Holoceno. Tais 
rochas são indicativas de que a linha de praia estava mais 
avançada, mar adentro, em relação à sua posição atual. 
De acordo com Barreto et al. (2010), essas rochas foram 
datadas de 5.805 ± 40 anos AP (antes do presente), 
constituindo-se em bons exemplos de indicadores regio-
nais e nacionais da última transgressão na costa brasileira.

Na Praia de Boa Viagem, os recifes são encontrados de 
modo descontínuo, aflorando durante a maré baixa sob a 
forma de grandes estruturas retilíneas e formando piscinas 
naturais muito apreciadas pelos banhistas (Figura 9.4).

Traquitos Itapuama-Xaréu

O Geossítio Traquitos Itapuama-Xaréu localiza-se nas 
praias homônimas no município do Cabo de Santo Agos-
tinho, mesorregião metropolitana do Recife. As praias de 
Itapuama e Xaréu são margeadas por traquitos, localmente 
denominados “pedras pretas”, em alusão à sua coloração 
– preto a cinza-escuro.

Os traquitos são rochas de origem vulcânica que foram 
“derramadas” no litoral do Cabo de Santo Agostinho e 
suas proximidades. Apresentam textura porfirítica equi-

Figura 9.3 - (a) Vista aérea da Coroa do Avião: flecha arenosa formada por sedimentos fluviomarinhos (centro da imagem); 
(b) Coroa do Avião vista da ilha de Itamaracá. Fotografia: (a) Disponível em: <http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl>; 

(b) Rogério Valença Ferreira, 2011.

Figura 9.4 - Recifes de arenito expostos durante a 
maré baixa na praia de Boa Viagem (Recife, PE). 

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2011.

Figura 9.5 - Traquitos da praia de Xaréu (Cabo de Santo Agostinho, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2011.

granular, contendo fenocristais de sanidina de tamanho 
milimétrico e forma tabular imersos em matriz fina. Além 
de sanidina, registram-se cristais de plagioclásio, clinopi-
roxênio, biotita, titanita e minerais opacos. O derrame de 
traquito encontra-se intensamente fraturado nas direções 
E-W e N-S preferencialmente. Atribui-se a esses traquitos 
a idade 40Ar/39Ar de 100 milhões de anos (NASCIMENTO, 
2003, 2005) (Figura 9.5).

a b
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Granito do Cabo de Santo Agostinho

O Granito do Cabo de Santo Agostinho está localizado 
a 36 km da capital, no litoral sul do estado, no município 
do Cabo de Santo Agostinho. Está inserido na Província 
Magmática do Cabo e ocorre como um stock semicircu-
lar, com cerca de 4 km² de área aflorante, em forma de 
um promontório com cotas máximas em torno de 60 m 
em sua face norte, voltada para a Praia de Gaibu. Em sua 
porção oeste, faz contato com rochas sedimentares das 
formações Barreiras e Algodoais. A leste e a sul, é banhado 
pelo oceano Atlântico, onde se localizam, respectivamente, 
as belas praias de Calhetas e Paraíso (Figuras 9.6B e 9.6C).

Esse corpo granítico apresenta textura equigranular 
de média a grossa e coloração cinza a rósea. Contém, 
predominantemente, feldspato e quartzo, além de peque-
nos cristais de anfibólio alcalino, biotita, opacos, alanita, 
apatita e zircão (NASCIMENTO, 2003, 2005; NASCIMENTO; 
SOUZA, 2009; NASCIMENTO; FERREIRA; WILDNER, 2011).

Com cerca de 102 milhões de anos, trata-se do único 
granito do Cretáceo conhecido no Brasil. Esse período 
marcou a separação do megacontinente Gondwana, que 

culminou no surgimento dos continentes africano e sul-
-americano e, entre eles, o oceano Atlântico.

Do ponto de vista histórico, há indícios de que o 
navegador espanhol Vicente Yañez Pinzón desembarcou 
na Baía de Suape, ao lado do Granito do Cabo, cerca de 
três meses antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil. 
Nesse promontório granítico foram edificadas, no período 
colonial, diversas fortificações, de onde se controlava o 
acesso de embarcações ao longo da costa ao sul de Recife, 
a exemplo dos fortes São Francisco Xavier (Figura 9.6A) e 
Castelo do Mar e do Quartel Velho (Figura 9.6D). Também 
se destacam a Vila de Nazaré, com seu casario colonial, a 
Igreja Nossa Senhora de Nazaré e o Convento Carmelita.

Riolito Ipojuca

O Geossítio Riolito Ipojuca situa-se ao lado da Usina 
Ipojuca, a cerca de 3 km a NW da cidade homônima. 
Ocorre como um plug vulcânico com 20 m de altura e 40 
m de diâmetro.

Nesse geossítio ocorrem riolitos de textura porfiríti-
ca, com fenocristais milimétricos de quartzo e sanidina e 

Figura 9.6 - Granito do Cabo de Santo Agostinho. (a) Vista do forte São Francisco Xavier e praia de Gaibu; (b) Praia de Calhetas; 
(c) Praia do Paraíso; (d) Ruínas do Quartel Velho. Fotografia: (a, c): Rogério Valença Ferreira, 2011; (b, d): Thaís Guimarães, 2011.
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matriz fina a vítrea, contendo raros cristais de opacos e 
biotita. Nessas rochas são observadas disjunções colunares 
pseudo-hexagonais vergadas e sub-horizontais formadas 
por contração e perda de volume durante o resfriamento do 
magma. Também são comuns dobras sem raiz, distribuídas 
aleatoriamente sobre o corpo, e fluxo magmático intenso 
em várias direções, não comum para intrusivas.

O Riolito Ipojuca tem idade 40Ar/39Ar de 101 milhões 
de anos (NASCIMENTO; FERREIRA; WILDNER, 2011) (Figura 
9.7).

Piscinas de Porto de Galinhas

O Geossítio Piscinas de Porto de Galinhas está situado 
na praia homônima, município de Ipojuca, litoral sul de 
Pernambuco. Os recifes são formados por arenitos de gra-
nulometria fina a média, com estratificação plano-paralela, 
espessura métrica e cor cinza-claro. As camadas mergulham 
em torno de 10º em direção ao mar. Os arenitos apre-
sentam areias quartzosas com pequenas quantidades de 
fragmentos de conchas de moluscos, briozoários, equinoi-
des e algas calcárias. O cimento é de natureza carbonática 
(origem marinha), formado, principalmente, por calcita.

A Praia de Porto de Galinhas é muito apreciada pelos 
banhistas, devido à formação de piscinas naturais na maré 
baixa, ocasião em que se pode observar grande variedade 
de peixes, crustáceos e moluscos (Figura 9.8). Trata-se de 
um ambiente extremamente sensível à presença do ho-
mem, necessitando, portanto, de medidas de conservação 
e controle sobre o número de visitantes.

Praia de Guadalupe

O Geossítio Praia de Guadalupe localiza-se no muni-
cípio de Sirinhaém, litoral sul de Pernambuco, 8 km a sul 
da Barra de Sirinhaém, onde as falésias, com cerca de 5 m 
de altura, mostram vestígios dos depósitos sedimentares 
deixados pelos grandes rios que cortavam a região à época 

do início da abertura do oceano Atlântico e da separação 
dos continentes sul-americano e africano.

Esses depósitos são constituídos por arenitos interca-
lados por folhelhos e siltitos da Formação Cabo, com belas 
estruturas sedimentares preservadas; atualmente, sofrem 
intensa ação erosiva do mar, o que tem provocado recuo 
da costa nessa área (Figura 9.9).

Os arenitos são de granulometria média a fina, bem 
selecionados, de coloração creme a branca e com geo-
metria tabular, exibindo, principalmente, estratificações 
cruzadas acanaladas. Os folhelhos estão associados a um 
ritmito composto por arenito muito fino, intercalado por 
siltitos de coloração vermelha a verde, frequentemente 
mosqueados. Nesse ritmito ocorrem laminações cruzadas e 
gretas de dissecação intensamente bioturbadas (CAMPELO, 
2004; LIMA FILHO, 1998).

A Praia de Guadalupe é muito visitada por turistas, 
principalmente na parte sul, onde os barcos que realizam 
passeios pelo estuário do rio Formoso fazem uma parada 
para o banho de argila (na realidade, siltito) proveniente 
das falésias (NASCIMENTO; FERREIRA; WILDNER, 2011).

Pedra do Navio

Situada às margens da Rodovia PE-88, na entrada da 
cidade de Bom Jardim, no Agreste Pernambucano, a Pedra 
do Navio chama a atenção por seu formato, que lembra o 
casco de uma embarcação antiga (Figura 9.10). Considerada 
o cartão-postal de Bom Jardim, a Pedra do Navio é muito 
visitada por turistas, que sobem até o ‘convés do navio’ 
por uma escada de ferro fixada na rocha (Figura 9.10B).

Trata-se de um ‘matacão’ (bolder), com dimensões 
aproximadas de 10 m de altura por 15 m de comprimento 
e largura variando de 5 a 10 m. Tal configuração peculiar se 
deve à ação da erosão diferencial causada, especialmente, 
pelo intemperismo químico sobre a rocha (sienito).

O sienito é muito explorado na região como rocha 
ornamental, com a denominação comercial de Granito 

Figura 9.7 - Riolito Ipojuca. (a) Plug vulcânico com cerca de 20 m de altura; (b) Estruturas de fluxo e disjunções colunares. 
Fotografia: Thaís Guimarães, 2011.
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Marrom Imperial. Uma de suas características é a presença 
de grandes cristais de K-feldspato (1-2 cm de comprimento 
x 0,5 a 1,0 cm de largura), com formato retangular a sub-
-retangular e cor marrom. Trata-se de uma jazida exclusiva 
de Bom Jardim.

Serra das Russas

A serra das Russas está localizada a aproximadamente 
14 km de Vitória de Santo Antão, ao longo da BR-232. 
A duplicação dessa rodovia favoreceu o surgimento de 
excelentes cortes de estrada, onde é possível visualizar as 
estruturas das rochas metamórficas (miloníticas) geradas 
pelo tectonismo desenvolvido pela Zona de Cisalhamento 
de Pernambuco Ramo Leste (NEVES; MARIANO, 1999). A 
serra das Russas possui alongamento na direção ENE-WSW, 
com extensão de pelo menos 12 km. As cotas topográficas 
da serra atingem valores imediatamente acima de 500 m. 

As estruturas mais impressionantes são dobras com apro-
ximadamente 10 m de envergadura, cujas dimensões são 
raras no Nordeste do Brasil (Figura 9.11A).

Além das feições geológicas únicas, há paisagens mui-
to interessantes, controladas pela Zona de Cisalhamento de 
Pernambuco Ramo Leste, formando o relevo escarpado de 
um rebordo erosivo que representa a subida para o Planalto 
da Borborema (Figura 9.11B).

Esse geossítio, além da beleza paisagística, representa 
oportunidade didática única para o estudo de estruturas 
dobradas em zonas de cisalhamento.

Cachoeiras de Bonito

O município de Bonito, no Agreste Pernambucano, 
intitulado ‘Cidade das Águas’, é famoso pela quantidade 
de cachoeiras que abriga. Ao todo, são 10 cachoeiras de 
notável beleza cênica: Barra Azul, da Gruta, da Corrente, 

Figura 9.10 - Pedra do Navio, feição erosiva em sienito grosso, rico em K-feldspato. (a) Vista frontal; (b) Vista da porção anterior, com a 
escada de acesso ao topo. Fotografia: Edjane Santos, 2011.

Figura 9.8 - Recifes de arenito formando piscinas naturais 
durante a maré baixa na praia de Porto de Galinhas (Ipojuca, PE). 

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2011.

Figura 9.9 - Vista da praia de Guadalupe e das falésias, onde 
se observam os arenitos da formação Cabo. Fotografia: Rogério 

Valença Ferreira, 2011.
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Encanto, Humaytã, Paraíso, Pedra Redonda, Poço Dantas, 
Véu da Noiva I (Figura 9.12A) e Véu da Noiva II (Figura 
9.12B), além de algumas corredeiras, como a de Bonito 
(Camping do Mágico) e a do banho do Poço da Negra.

As cachoeiras de Bonito, geologicamente, estão inse-
ridas na Província Borborema e são formadas por rochas 
ígneas (monzogranitos e granodioritos) e metamórficas (or-
tognaisses). Nos afloramentos das cachoeiras registram-se 
evidências tectônicas, tais como planos de falhas normais 
e inversas, que deram origem aos desníveis que formam 
as quedas d’água; diques de pegmatito e ocorrências de 
bandas de cisalhamento, em escala de afloramento, com 
sentido horário e anti-horário, além de erosão diferencial 
controlada por estrutura venulada (veios pegmatíticos) 
e pela associação com rochas de composição máfica a 
intermediária (quartzodioritos e dioritos).

O acesso é pela Rodovia PE-103, conhecida popular-
mente por “estrada das cachoeiras”. Destaca-se nessa área a 
cachoeira Véu da Noiva I, com mais de 30 m de altura, a mais 
visitada do município, especialmente por adeptos de esportes 

radicais, como o rapel. Em todas as cachoeiras os visitantes 
podem relaxar com os banhos nas piscinas naturais e na “hi-
dromassagem” realizada pelas águas frias dos afluentes dos 
rios Una e Sirinhaém que descem pelos paredões rochosos.

Pedra do Rodeadouro

A Pedra do Rodeadouro, que abriga em sua base 
uma furna, está localizada no Km 9 da Rodovia PE-103, 
no município de Bonito. Com área aproximada de 4 km², 
representa um grande corpo ígneo (biotita-monzogranito), 
com cota máxima de 690 m e desnível topográfico de 270 
m. No período chuvoso, um filete de água desce do topo 
até a base, tornando a paisagem mais bela. A origem de 
seu nome está relacionada ao formato da serra, que se 
assemelha a um anfiteatro (Figura 9.13).

A Pedra do Rodeadouro também foi palco, assim como 
a Pedra do Reino, no sertão do estado, de episódio dra-
mático envolvendo o movimento messiânico denominado 
Sebastianismo. O desfecho desse movimento em Bonito 

Figura 9.12 - (a) Cachoeira Véu da Noiva I; (b) Cachoeira Véu da Noiva II (Bonito, PE). 
Fotografia: (a) Paulo Leite, 2011; (b) Edjane Santos, 2011.

Figura 9.11 - Serra das Russas. (a) Dobras sinformais, com aproximadamente 8 m de envergadura, em rochas metamórficas (milonitos) da 
ZC de Pernambuco Ramo Leste; (b) Vista panorâmica do rebordo erosivo da serra das Russas, em mirante às margens da BR-232.  

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2011.
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se deu em 1820, com o massacre conhecido como “A Tra-
gédia do Rodeadouro”, em que ocorreu uma batalha entre 
as forças governamentais e os seguidores do movimento, 
com um saldo de cerca de 90 mortos e mais de 100 feridos.

Os visitantes desfrutam desse geossítio percorrendo as 
trilhas de diferentes graus de dificuldade, podendo escalar 
a Pedra do Rodeadouro até o topo, de onde se descortina 
uma vista espetacular da região.

Cachoeira do Urubu

Situada nas terras do Engenho Pilões, município de 
Primavera, a cachoeira do Urubu é uma das maiores quedas 
d’água do estado, com 77 m de altura (Figura 9.14). A sua 
origem está relacionada ao intenso falhamento/fratura-
mento ocorrido em rochas metamórficas (ortognaisses), na 
borda sul do Planalto da Borborema, e à erosão promovida 
pelas águas do rio Ipojuca, escavando vales incisos em 
forma de “V”. Nesse trecho do rio o vale está ocupado 
por resquícios de Mata Atlântica, onde foi criado o Parque 
Ecoturístico da Cachoeira do Urubu. O acesso ao parque é 
pela Rodovia BR-101 sul, seguindo, depois, por uma estrada 
não pavimentada, mas em bom estado de conservação. O 
banho no local não é recomendado, devido às condições 
de poluição das águas do rio.

Serra da Taquara

A serra da Taquara está localizada no município de 
Taquaritinga do Norte, no Agreste Pernambucano, com 
direção NE-SW, comprimento em torno de 12 km e largura 
média de 3 km. Geologicamente, encontra-se inserida na 
Província Borborema, sendo constituída por litótipos da 
Suíte Serra de Taquaritinga: ortognaisses com megacris-
tais de K-feldspato em forma de olho, dando à rocha belo 
aspecto textural e o nome de augengnaisse.

O Augengnaisse de Taquaritinga, que constitui a serra 
da Taquara, foi datado por Sá et al. (2002) em 1,97 bilhões 

de anos. Trata-se de um maciço residual limitado por uma 
zona de cisalhamento contracional, destacando-se na pai-
sagem como um relevo montanhoso, devido ao gradiente 
de cerca de 600 m que o separa da superfície planáltica da 
Borborema, atingindo cotas em torno de 1.000 m.

Esse maciço serrano, na realidade, está subdividido 
em dois compartimentos: a serra da Taquara, a sudeste da 
sede municipal, mais exposta aos ventos úmidos vindos de 
este, onde estão as cotas mais elevadas; e a serra do Jaburu, 
localizada a noroeste do sítio urbano, cuja característica 
é uma diminuição drástica da umidade, devido ao efeito 
orográfico promovido pela serra da Taquara (Figura 9.15).

O clima ameno dessa área proporciona uma tempe-
ratura média de 25°C, com mínimas de 15°C no inverno, 
o que, aliado às belas paisagens do relevo de brejo de 
altitude, atrai anualmente elevado contingente de turis-
tas. A cidade de Taquaritinga é conhecida como a “Dália 
da Serra”, devido à grande disseminação dessa planta de 
origem mexicana.

Figura 9.13 - Vista panorâmica da pedra do Rodeadouro (Bonito, PE). 
Fotografia: Edjane Santos, 2011.

Figura 9.14 - Vista panorâmica da cachoeira do Urubu 
(Primavera, PE). Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/

Ficheiro:Municipio_de_bonito-pe.jpg>.

Figura 9.15 - Vista panorâmica da serra da Taquara; ao centro, 
sítio urbano de Taquaritinga do Norte; ao fundo, a superfície 

planáltica da Borborema. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/Ficheiro:Taquaritinga_do_Norte.jpg>.
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Serra do Pará

A uma altitude de 750 m e desnível topográfico 
aproximado de 300 m, a serra do Pará, município de Santa 
Cruz do Capibaribe, atrai muitos visitantes em busca de 
aventura e lazer. Trata-se de uma grande formação rochosa 
(ortognaisses e granodioritos), cujo ponto mais elevado é 
conhecido como “Pedra do Pará”. Na encosta norte da 
serra do Pará há um grande depósito de tálus, resultado 
do desmoronamento de blocos rochosos que se acumulam 
uns sobre os outros e formam uma grande furna, onde está 
localizado um sítio arqueológico com diversas pinturas 
rupestres datadas em 6.000 anos AP (antes do presente).

O acesso ao local se dá por uma estrada não pavi-
mentada, mas que possibilita a carro de passeio chegar 
bem próximo ao sopé da serra. Lá, os visitantes entram 
em contato com uma paisagem deslumbrante, que mescla 
a harmonia entre a biodiversidade e a geodiversidade do 
Agreste Pernambucano.

Trata-se de um local muito procurado por praticantes 
de esportes radicais e turismo de aventura. A prática de 
rapel e de escalada é facilitada pela presença de grandes 
paredões de rochas, com até 120 m de altura. Também 
são muito comuns as trilhas em grupos pequenos, prefe-
rencialmente acompanhados por guias. No topo da serra, 
onde está instalado um cruzeiro, os visitantes desfrutam de 
uma visão panorâmica espetacular da região (Figura 9.16).

Batólito Caruaru-Arcoverde

O conjunto dos geossítios Serra Negra, Pedra do Mar-
telo, Serra da Boa Vista, Fazenda Nova, Pedra do Cachorro 
e Serra do Ororubá está localizado no Batólito Caruaru-Ar-
coverde, com idade de 590 Ma (NEVES; MARIANO, 1999).

Esse corpo ígneo, com área aflorante em torno de 
2.000 km2, é um maciço residual que faz parte do Planal-
to da Borborema, onde se encontram alguns dos pontos 
mais elevados do estado de Pernambuco, além de belas 

feições de interesse geomorfológico-geológico (Figura 
9.17). É na borda desse corpo ígneo que se aloja a Zona 
de Cisalhamento de Pernambuco Ramo Leste (NEVES; 
MARIANO, 1999).

Serra Negra

O Geossítio Serra Negra está localizado no município 
de Bezerros, 8 km a NNE da cidade de Bezerros. A região 
é caracterizada pela ocorrência de rochas graníticas, de 
granulação grossa a porfirítica, localmente associadas a 
dioritos.

O geossítio está inserido no batólito granítico Caruaru-
-Arcoverde (NEVES; MARIANO, 1999), próximo à sua extre-
midade, onde o corpo ígneo intrude metassedimentos do 
Complexo Surubim-Caroalina. No percurso até o geossítio 
há afloramentos de rochas graníticas.

Essa porção do Batólito Caruaru-Arcoverde é caracte-
rizada por um corpo ígneo (Plúton Bezerros), alongado na 
direção NE-SW, com área aflorante de 90 km2, composto 
por quartzomonzonitos, granitos grossos a porfiríticos, 
com foliação magmática na porção central e tectônica 
(por cisalhamento transcorrente) nas bordas (Figura 9.18A). 
As rochas apresentam coloração avermelhada a cinza, 
em função da cor dos feldspatos potássicos abundantes 
(microclina).

Topograficamente, essa porção do batólito é com-
posta pelas serras Negra e Maravilha, ambas alongadas na 
direção NE-SW. As foliações magmática (centro do corpo) 
e tectônica (borda do corpo) possuem direção NE-SW, 
com mergulhos moderados a fortes, predominantemente 
para NW. A borda oeste do Plúton Bezerros é marcada 
por uma zona de cisalhamento transcorrente sinistral de 
direção NE-SW.

O atrativo geoturístico é a serra Negra, com cotas 
topográficas que superam 900 m, caracterizando a região 
como um brejo de altitude. No local, há vários mirantes para 
observação da paisagem do entorno da serra (Figura 9.18B).

Figura 9.16 - (a) Vista do maciço rochoso da serra do Pará; (b) Prática de rapel na serra do Pará. Disponível em: <http://www.
serradopara.com.br/images/aserra/serra_do_para3.JPG>.

a b



ATRATIVOS GEOTURISTICOS

163

Pedra do Martelo

A Pedra do Martelo é um monólito em rocha granítica, 
de granulação grossa, resultante de um processo de intem-
perismo denominado esfoliação esferoidal, muito atuante 
em climas tropicais, que leva à formação de matacões.

O geossítio está localizado a 2 km da Vila de Caja-
zeiras, 12 km ao norte da cidade de Bezerros. A Pedra do 
Martelo está posicionada na borda nordeste do Batólito 
Caruaru-Arcoverde (Plúton Bezerros), próximo ao contato 
com os ortognaisses encaixantes (Figura 9.19). 

A Pedra do Martelo atesta que a região de Bezerros 
é livre de tremores de terra, bastante comuns em Caruaru 
(40 km a oeste).

Serra da Boa Vista

O Geossítio Serra da Boa Vista está localizado no 
município de Brejo da Madre de Deus. Possui padrão 
semicircular, com área em torno de 9 km2. Seu ponto 

culminante dista 2,5 km a sudoeste da sede do município. 
Trata-se do ponto mais alto do estado de Pernambuco, 
com cota máxima de 1.195 m (IBGE, 2010). De seu topo é 
possível avistar toda a região no entorno, onde se observa 
um conjunto de alinhamentos serranos, cuja gênese está 
relacionada à Zona de Cisalhamento de Pernambuco, que 
corta o estado na direção E-W (Figura 9.20).

O geossítio é composto por hornbenda-biotita-quart-
zossienitos, sienogranitos, monzogranitos inequigranulares 
grossos a porfiríticos, de coloração cinza a avermelhada, 
com megacristais de feldspatos potássicos com até 5 cm 
de comprimento (MARIANO et al., 2007). As foliações 
magmáticas apresentam direção NE-SW, com mergulhos 
moderados para NW e SE.

No sopé da serra da Boa Vista encontram-se cavidades 
(furnas) resultantes do empilhamento de grandes blocos 
(matacões) que colapsaram das encostas, formando abri-
gos que foram utilizados por habitantes pré-históricos da 
região, cujas marcas estão registradas nas rochas em forma 
de arte rupestre.

Figura 9.17 - Localização geográfica e contexto geológico dos geossítios Serra Negra, Pedra do Martelo, Serra da Boa Vista, 
Fazenda Nova, Pedra do Cachorro e Serra do Ororubá. Fonte: Modificado de GOMES (2001).

Figura 9.18 - (a) Aspecto textural do plúton Bezerros, mostrando riqueza em K-feldspatos; (b) Vista panorâmica do topo da serra Negra, a 
partir do mirante da Antena, mostrando feições típicas de brejo de altitude. Fotografia: a) Gorki Mariano, 2011; 

b) Rogério Valença Ferreira, 2011.
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Fazenda Nova

O Geossítio Fazenda Nova é caracterizado por belas 
paisagens, formadas pelas elevações constituídas por ro-
chas graníticas de granulação grossa a porfirítica. A região 
é cortada pela zona de cisalhamento homônima, de direção 
NE-SW e cinemática sinistral.

As formas erosivas desenvolvidas em rochas graníticas, 
com predominância de intemperismo físico, resultam em 
um caos de blocos (matacões) que colapsaram das encos-
tas, formando abrigos que devem ter sido utilizados por 
habitantes pré-históricos da região (Figura 9.21A).

Nessa área do Batólito Caruaru-Arcoverde ocorrem, 
em abundância, rochas dioríticas (MARIANO et al., 2007). 
A erosão diferencial entre granitos e dioritos (mais ricos 
em mica e anfibólio) favorece a formação de depressões 
na rocha, localmente denominadas cacimbas, marmitas de 
gigante ou panelas, onde é comum a ocorrência de fósseis 
da megafauna (SILVA et al., 2006).

Devido à sua abundância na região, as rochas graní-
ticas são utilizadas como matéria-prima para diversos fins, 
dentre os quais um chama bastante a atenção: inspirados 
em figuras do folclore nordestino, artistas locais têm cria-
do esculturas gigantes, talhadas no granito bruto (Figuras 
9.21B, C). As obras encontram-se expostas no Pátio das 

Esculturas Monumentais, próximo à Vila de Fazenda Nova. 
Entre os personagens imortalizados do sertão nordestino 
e esculpidos no granito estão Lampião e Maria Bonita, o 
Sanfoneiro, o Leão do Norte, a Carranca do São Francisco 
(SEABRA, 2004).

Em Fazenda Nova encontra-se o Teatro de Nova Jeru-
salém, o maior teatro ao ar livre do Brasil, onde é encenada 
a Paixão de Cristo durante a Semana Santa. As muralhas 
do teatro e algumas edificações internas foram construídas 
com rochas graníticas da região (Figura 9.21D).

Pedra do Cachorro

O Geossítio Pedra do Cachorro está localizado no 
município de São Caetano, no Agreste Pernambucano, a 
cerca de 10 km da sede municipal. Trata-se de um relevo 
residual (inselberg), ressaltado em meio a uma superfície de 

aplainamento, com cota máxima de 1.041 m, 
constituído por rochas granitoides compostas 
por hornblenda-biotita-quartzossienitos, sie-
nogranitos, monzogranitos inequigranulares, 
grossos a porfiríticos, de coloração cinza a 
avermelhada, com megacristais de feldspatos 
potássicos com até 5 cm de comprimento (MA-
RIANO et al., 2007). As foliações magmáticas 
apresentam direção NE-SW, com mergulhos 
moderados para NW e SE.

A Pedra do Cachorro está situada no in-
terior de uma propriedade privada (fazenda), 
onde foi criada, em junho de 2001, uma Re-
serva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

O nome da fazenda, originalmente Riacho da Onça, foi 
mudado para Pedra do Cachorro, devido à semelhança da-
quela morfologia com um cão. O geossítio é uma referência 
para os praticantes de alpinismo, pois propicia escaladas 
com vários graus de dificuldade (Figura 9.22).

Serra do Ororubá

O Geossítio Serra do Ororubá está situado ao norte da 
cidade de Pesqueira, no Agreste Pernambucano. Constitui 
um grande alinhamento serrano, que se estende na dire-
ção ENE-WSW por aproximadamente 15 km (Figura 9.23), 
com altitudes superiores a 1.000 m. É formado por rochas 
ígneas plutônicas de composição hornblenda-biotita-sieno-
granitos, monzogranitos e quartzomonzonitos associados 
a biotita-quartzodioritos a dioritos. Essas rochas fazem 
parte do Batólito Caruaru-Arcoverde (NEVES; MARIANO, 
1999). As foliações magmáticas apresentam direção NNE-
-SSW, seguindo a direção de alongamento da serra. A 
serra do Ororubá é uma área de exceção no contexto do 
clima semiárido nordestino, denominada regionalmente 
de brejo de altitude.

No topo da serra encontra-se a localidade de Cimbres, 
que, segundo a tradição religiosa, foi palco da aparição 
de Nossa Senhora das Graças em 1936. Em uma pequena 

Figura 9.19 - Pedra do Martelo: escultura natural em rocha 
granítica, resultante de intemperismo por esfoliação esferoidal.  

Fotografia: Gorki Mariano, 2011.

Figura 9.20 - Vista da serra da Boa Vista, nas proximidades da cidade 
de Brejo da Madre de Deus. Fotografia: Gorki Mariano, 2011.
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Figura 9.22 - Vista da Pedra do Cachorro, relevo residual 
(inselberg) ressaltado em meio à superfície de aplainamento. 

Fotografia: Geysson Lages, 2011.

Figura 9.23 - Vista panorâmica da serra do Ororubá. Fotografia: Gorki Mariano, 2011. 

Figura 9.21 - Aspectos do geossítio Fazenda Nova. (a) Colina com matacões expostos pela ação do intemperismo físico; (b, c) Parque das 
Esculturas Monumentais; (d) Muralhas do Teatro de Nova Jerusalém. Fotografia: Thaís Guimarães, 2011.

furna, na encosta da serra, foi construído um santuário, 
para onde há peregrinação durante todo o ano.

Além do turismo religioso, a região de Pesqueira é 
conhecida pela produção de rendas do tipo “Renascença”, 
que são exportadas para o resto do país e exterior, e pela 
fabricação de doces de frutas regionais. As festividades de 
São João e carnaval, por sua fama, atraem muitos turistas 
para aquela localidade.

Pedra Furada

O Geossítio Pedra Furada está localizado a 5,5 km a 
ENE da cidade de Venturosa, região do Agreste Pernam-
bucano. Trata-se de um relevo residual, que apresenta, no 
topo, um espetacular arco em rocha granítica, alongado na 

direção NE, com vão de aproximadamente 100 
m de comprimento e altura, em sua curvatura 
máxima, em torno de 50 m (Figura 9.24).

Essa feição foi desenvolvida por erosão 
direferencial e queda de blocos por gravidade, 
a partir de um sistema de fraturas sub-horizon-
tais geradas por alívio de tensões. Na parede SE 
do arco há pinturas rupestres, representando 
animais e atividades de caça.

A Pedra Furada está inserida no Batólito 
Alagoinhas, que possui forma alongada na 

a b
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direção NE-SW e área aflorante em torno de 200 km2. É 
composto por quartzomonzonitos a granitos, com granu-
lação grossa a porfirítica, com megacristais de K-feldspato 
com até 5 cm de comprimento associados a hornblenda-
-biotita-quartzodioritos a dioritos.

A ocorrência desses dois tipos litológicos, com respos-
tas distintas ao intemperismo, favoreceu a erosão diferen-
cial, gerando espaços vazios no granito, antes ocupados 
por dioritos. Tais espaços, em forma de pequenas lagoas, 
deram nome ao município (Alagoinhas).

Em termos de geoquímica, o Batólito Alagoinhas é 
classificado como calcialcalino de alto potássio, com carater 
metaluminoso. Essa associação litológica é muito comum 
no Nordeste do Brasil. Nas depressões geradas pela erosão 
diferencial ocorrem depósitos de fósseis da megafauna 
(SILVA et al., 2006).

Serra do Cacimbão

A serra do Cacimbão, que está localizada junto ao sítio 
urbano do município de Pedra, no Agreste Pernambucano, 
constitui-se em um grande corpo ígneo, cuja parte aflo-
rante tem superfície de cerca de 0,5 km2, composto por 
rochas granitoides de granulação porfirítica, com enclaves 
dioríticos e fácies sienítica (Figura 9.25A).

Observa-se no afloramento grande quantidade de cane-
luras escavadas na rocha, assim como “cacimbas” de variados 
tamanhos, proporcionando espetacular visão de formas 
oriundas de processos erosivos diferenciais (Figuras 9.25B, C). 

O topo da serra é um mirante excepcional, de onde 
se avista o relevo regional, constituído por uma superfície 
aplainada e um conjunto de alinhamentos serranos em 
rochas graníticas (Figura 9.25D).

Vale do Catimbau

O Geossítio Vale do Catimbau, localizado a 10 km da 
cidade de Buíque, no Agreste Pernambucano, insere-se 

geologicamente na porção nordeste da Bacia do Jatobá. 
Inclui, essencialmente, a unidade siluro-devoniana Tacaratu 
(GOMES, 2001), constituída por arenitos avermelhados, 
exibindo belíssimas estruturas sedimentares internas e 
algumas formas erosivas que constituem pequenas grutas 
(Figuras 9.26A, B). Ocorrem, subordinadamente, rochas 
do embasamento pré-cambriano, em área de relevo mais 
rebaixado e aplainado.

A Formação Tacaratu se apresenta morfologicamente 
constituindo platôs elevados, com rebordos festonados de 
grande beleza cênica, atingindo desníveis de até 300 m, a 
exemplo das chapadas de São José e de Jerusalém (Figuras 
9.26C, D). Por vezes, esses platôs são recobertos por exten-
sas coberturas eluviais neógenas, contendo cascalheiras e 
seixos de arenitos silicificados.

O Vale do Catimbau representa parte do território do 
Parque Nacional do Catimbau, que é área de proteção do 
bioma Caatinga e onde se encontram vários sítios arqueoló-
gicos com arte rupestre (gravuras das tradições Itacoatiara 
e Nordeste), constituindo-se em atrativos para o turismo 
ecológico, que já existe na região, embora ainda incipiente.

Serra de Triunfo

A região de Triunfo compreende um corpo ígneo 
denominado Batólito de Triunfo (SATO, 1983), constituído 
por rochas sieníticas, que se apresenta em destaque topo-
gráfico com cotas superiores a 1.000 m. O batólito aflora 
por uma área de aproximadamente 600 km2, alongado na 
direção NE-SW. Apesar da grande área aflorante, o Batólito 
de Triunfo é bastante homogêneo, sendo composto essen-
cialmente por alcalifeldspato, sienitos de coloração creme 
a cinza, com granulação média e textura equigranular 
(FERREIRA; SIAL; WHITNEY, 1992).

Há uma disputa, entre os municípios de Triunfo (pico do 
Papagaio) e Brejo da Madre de Deus (serra da Boa Vista), sobre 
o ponto mais elevado do estado de Pernambuco. De acordo 
com o “Anuário Estatístico do Brasil” (IBGE, 2010), a serra da 

Figura 9.24 - (a) Vista panorâmica da Pedra Furada, raríssimo arco em rocha granítica; (b) Detalhe do arco, com vão de aproximadamente 
100 m e altura máxima de 50 m. Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2011.

a b



ATRATIVOS GEOTURISTICOS

167

Figura 9.25 - (a) Vista panorâmica da serra do Cacimbão, com o sítio urbano do município de Pedra, no sopé da serra; (b) Superfície 
aplainada com alinhamentos serranos ao fundo, vista do mirante da serra do Cacimbão; (c) Detalhes das caneluras escavadas na rocha, por 

ação das águas superficiais; (d) Detalhe de “cacimba” escavada na rocha. Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2011.

Boa Vista, em Brejo da Madre de Deus, possui o ponto mais 
elevado do estado. Todavia, estudos de detalhe com DGPS 
(Differential Global Positioning System/Sistema de Posiciona-
mento Global Diferencial) são necessários para determinação 
correta das altitudes e solução definitiva do problema.

Triunfo possui, em função de sua altitude, clima 
bastante ameno, fazendo parte do “Circuito do Frio” do 
estado. A cidade é encravada na rocha e apresenta feições 
de interesse turístico, especialmente no que concerne ao 
clima de serra, culinária e festival de cinema, que ocorre 
anualmente.

Além de atrativos tais como pinturas rupestres, ca-
choeiras e piscinas naturais, os pontos mais elevados per-
mitem a apreciação de paisagens belíssimas (Figura 9.27). 
O casario da cidade, juntamente com o cinema Guarany, 
empresta beleza especial a Triunfo.

Pedra do Reino 

Localizada na serra do Catolé, município de São José 
do Belmonte, a Pedra do Reino é na realidade composta 
por dois monólitos, com cerca de 30 m de altura (Figura 

9.28), produto da fratura de um corpo rochoso maior. Essa 
serra é constituída de granodioritos e tonalitos com epidoto 
magmático contendo autólitos máficos. O corpo ígneo 
possui área aflorante em torno de 100 km², em contato 
com arenitos da Formação Mauriti, da Bacia Sedimentar 
de São José do Belmonte (GOMES, 2001).

Anualmente, no último domingo de maio, ocorre a 
Cavalgada da Pedra do Reino, que relembra o movimento 
sebastianista que aconteceu no sertão de Pernambuco 
no ano de 1838, liderado pelo beato João Antonio dos 
Santos. Ele afirmava ter sonhado com Dom Sebastião, 
rei de Portugal, que desaparecera durante a batalha do 
Alcácer-Quibir, entre mouros e portugueses, dizendo-lhe 
que ressuscitaria para instalar um reino de justiça, liberdade 
e prosperidade. Segundo o beato, para que o rei desen-
cantasse, seria preciso lavar com sangue as duas enormes 
pedras da serra do Catolé.

Chapada do Araripe

A Chapada do Araripe representa uma vasta superfície 
cimeira que abrange os estados de Pernambuco, Ceará 
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Figura 9.26 - Vale do Catimbau. (a) Arenito da formação Tacaratu, com formas alveolares geradas pela ação da água; (b) Grutas 
formadas por processo erosivo, onde há gravuras da tradição Itacoatiara; (c) Mirante do Chapadão, de onde se avista extensa superfície de 

aplanamento truncando o rebordo erosivo da chapada; (d) Vista do Vale do Catimbau, com a Pedra do Cachorro ao centro. 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2011.

Figura 9.27 - Vista panorâmica da cidade de Triunfo, assentada sobre o corpo ígneo de Triunfo, com relevo montanhoso ao fundo. 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2011.
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e Piauí. Aproximadamente metade de sua área está em 
Pernambuco, que corresponde ao flanco sul dessa unidade 
geomorfológica. A chapada consiste de um platô alçado 
em cotas que variam entre 800 e 950 m de altitude, sendo 
abruptamente delimitada em todos os flancos por escarpas 
festonadas em franco recuo erosivo, com desnivelamentos 
que variam entre 250 m (na área de Araripina, próximo à 
divisa com o Piauí) a 500 m (na porção leste, nos municípios 
de Exu e Morelândia) (Figura 9.29). As áreas aplainadas 
que fazem contato com a imponente escarpa sul da cha-
pada estão inseridas na Depressão Sertaneja, modelada 
em rochas do embasamento ígneo-metamórfico de idade 
pré-cambriana.
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Figura 10.1 - Mapa mundial da desertificação. Fonte: UNEP, 1992

DESERTIFICAÇÃO: CONCEITOS  
E SITUAÇÃO MUNDIAL

Nos últimos anos, várias definições de desertificação 
foram propostas. O conceito mais comum associa a deser-
tificação não somente a mudanças relacionadas ao clima 
como também, e, sobretudo, a alterações induzidas pelos 
seres humanos, especialmente aquelas causadas por uso 
inapropriado do solo, agricultura intensificada e consumo 
de madeira (UN, 2001), fazendo com que a desertificação 
seja resultado da interação entre processos complexos que 
variam de lugar para lugar.

A desertificação é definida pela Convenção das 
Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD) 
como “a degradação da terra em zonas áridas, semiáridas 
e subúmidas secas, resultante de diversos fatores, tais 
como as variações climáticas e as atividades humanas” 
(SUDENE, 2000, p. 4).

Por sua vez, a compreensão sobre degradação da 
terra é abrangente e requer abordagem mais integrada, 
uma vez que pressupõe a perda de produtividade econô-
mica e ecológica das terras secas, envolvendo, assim, a 
degradação da cobertura vegetal, do solo, dos recursos 
hídricos e das condições de subsistência da população. Esse 
processo deve ainda ser entendido como o resultado de 
uma falha de longa duração na relação entre a demanda 
e a disponibilidade de produtos e serviços ambientais dos 
ecossistemas de terras secas.

O escopo de aplicação da UNCCD (climas árido, se-
miárido e subúmido seco) está diretamente relacionado 
ao Índice de Aridez (Quadro 10.1), que mede a relação 
entre a média anual de precipitação e o seu potencial de 
evapotranspiração, conformando um estado de déficit 
hídrico.

Quadro 10.1 - Classificação do clima segundo o índice de aridez.

Clima Índice

Hiperárido <0,05

Árido 0,05-0,20

Semiárido 0,21-0,50

Subúmido seco 0,51-0,65

Subúmido e úmido >0,65

Fonte: MATALLO JUNIOR (1999, p. 11).

Essa metodologia foi desenvolvida por Thornthwaite e 
Holzman (1941) e, em 1977, já era considerada para fins de 
aplicação do Plano de Ação de Combate à Desertificação 
(PACD) elaborado pelas Nações Unidas em resposta às 
consequências da grande seca que assolou o Sahel (região 
da África situada entre o deserto do Saara e as terras mais 
férteis a sul) no início dos anos de 1970.

O índice teve sua fórmula posteriormente ajustada 
por Penman (1953) e subsidiou a classificação utilizada 
para elaboração do “World Atlas of Desertification” 
(UNEP, 1992) e para definir o escopo de aplicação da 
UNCCD (Figura 10.1).

As zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas estão 
distribuídas por todos os continentes, ocupando um terço 
das terras emersas do planeta – são mais de cinco bilhões 
de hectares distribuídos em cerca de 100 países. Segundo 
dados do PAN-Brasil (BRASIL, 2004), aproximadamente 
42% da população mundial vivem em áreas suscetíveis, 
com predominância de indicadores socioeconômicos baixos 
e muito baixos.

A abrangência, assim como os impactos causados pelo 
processo da desertificação, varia de um lugar para o outro 
do planeta e muda ao longo do tempo. Tal variabilidade 
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pode ser compreendida tanto pelas mudanças no grau 
de aridez quanto nas características dos ecossistemas de 
terras secas, mas, sobretudo, pela pressão que a população 
exerce sobre os recursos a partir de arranjos e sistemas 
produtivos, o que inclui estrutura fundiária, relações de 
produção, mercado, dentre outros aspectos.

Existem lacunas significativas sobre a compreensão 
dos processos de desertificação e seus fatores subjacentes, 
da mesma forma que ainda é necessário demarcar melhor 
a relação entre esse grave problema socioambiental e as 
características socioeconômicas predominantes. Significa 
aprofundar a análise sobre os mecanismos que articulam 
desertificação e pobreza, sem, contudo, estabelecer uma 
relação simples de causa e efeito, pois esses dois proble-
mas nutrem-se das mesmas fontes: desigualdades sociais, 
econômicas e ambientais provocadas pelos modelos de 
desenvolvimento.

RELAÇÃO ENTRE DESERTIFICAÇÃO, 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS DIVERSIDADE 
BIOLÓGICA E POBREZA

Os esforços para tratar de maneira articulada os 
temas das Convenções Quadro das Nações Unidas sur-
gem de maneira mais contundente ao longo da primeira 
década do século XXI. Mesmo apresentando peculiarida-
des e características próprias, na realidade esses temas 
estão intimamente relacionados e articulados a partir, e 
principalmente, do desmatamento que ocorre historica-
mente nos diversos ecossistemas da Terra (GONZÁLEZ; 
MONTES, 2011).

O desmatamento indiscriminado afeta diretamente a 
diversidade biológica, que desempenha papel de destaque 
na maioria dos serviços proporcionados pelos ecossistemas 

Figura 10.2 - Sinergia entre as Convenções Quadro das Nações Unidas e os instrumentos de 
políticas públicas já existentes no Brasil. Fonte: Organizado por Edneida Cavalcanti, 2011.

de terras secas. De acordo com WRI (2005, p. 17, tradução 
nossa), “todas as plantas sustentam a produção primária 
que proporciona, em última instância, o alimento, as fibras 
e a lenha e que capta o carbono, regulando, dessa forma, 
o clima global”. 

Os principais componentes da perda de biodiversidade 
– redução da diversidade estrutural da cobertura vegetal e 
da diversidade de espécies microbianas da crosta terrestre, 
diminuição da diversidade de espécies de organismos do 
solo e diminuição de espécies de plantas – afetam direta-
mente os serviços ambientais mais importantes das terras 
secas. A redução na produção primária e na atividade mi-
crobiana do solo diminui a captação de carbono e contribui 
para o aquecimento global.

A ausência da cobertura vegetal expõe os solos, que, 
mediante a inexistência de medidas conservacionistas, 
tornam-se vulneráveis aos processos erosivos. Os sedi-
mentos carreados pela erosão acabam desencadeando o 
assoreamento de cursos de água e reservatórios.

O aquecimento global também deverá interferir na 
estrutura das comunidades de plantas e animais, pois as 
diversas espécies reagem de forma diferenciada às con-
centrações de CO2, assim como à temperatura e umidade. 
A mudança climática pode, assim, afetar negativamente 
a biodiversidade e exacerbar o processo de desertifica-
ção em função do aumento da evapotranspiração e de 
diminuição provável da precipitação nas terras secas 
(WRI, 2005).

A Figura 10.2 esquematiza a relação entre as Conven-
ções Quadro das Nações Unidas (Combate à Desertificação 
e Mitigação dos Efeitos da Seca, Mudanças do Clima e 
Diversidade Biológica, respectivamente: UNCCD, UNFCCC 
e CBD em suas siglas em inglês) e mostra o desmatamento 
indiscriminado como o processo que interliga a degrada-
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ção nas terras secas, as mudanças climáticas e a perda da 
biodiversidade.

A relação entre ecossistemas e bem-estar humano 
desponta como objeto de análise específica e o tratamento 
eficaz da desertificação é apontado como fundamental, 
principalmente por efetivamente contribuir para a redução 
da pobreza mundial.

Em 2000, a ONU, ao analisar os maiores problemas 
mundiais, estabeleceu os “8 Objetivos do Milênio” (ODM) – 
no Brasil, são chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo 
– que devem ser atingidos por todos os países até 2015. 
São eles: 1. Acabar com a fome e a miséria; 2. Educação 
básica de qualidade para todos; 3. Igualdade entre sexos 
e valorização da mulher; 4. Reduzir a mortalidade infantil; 
5. Melhorar a saúde das gestantes; 6. Combater a AIDS, a 
malária e outras doenças; 7. Qualidade de vida e respeito 
ao meio ambiente; 8. Todo mundo trabalhando pelo de-
senvolvimento (http://www.pnud.org.br/ODM.aspx).

De acordo com WRI (2005, p. 2, tradução nossa), 
“devem-se proporcionar alternativas viáveis aos habitan-

tes das terras secas para que mantenham seus meios de 
subsistência sem causar desertificação. Essas alternativas 
devem estar presentes nas estratégias nacionais de redu-
ção da pobreza e nos programas de ação nacional de luta 
contra a desertificação”.

DESERTIFICAÇÃO NO BRASIL

No Brasil, as áreas suscetíveis à desertificação estão 
relacionadas ao domínio dos climas semiárido e subúmido 
seco, demarcados a partir do índice de aridez, totalizando 
uma superfície de 1.130.790,53 km2, sendo 37,17% caracte-
rizados como subúmidos secos e 62,83% como semiáridos.

No processo de elaboração do PAN-Brasil, concluído em 
2004, além dessas áreas foi introduzida a categoria de áreas 
de entorno. Nessa categoria estão os municípios do entorno 
das áreas semiáridas e subúmidas secas que tenham sido 
atingidos por secas; que façam parte da área de atuação do 
bioma Caatinga e aqueles adicionados à área de atuação da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDE-

NE) na Lei n. 9.690, de 15.07.1998. Tais áreas, 
que configuram um recorte diferenciado para 
aplicação da UNCCD, são denominadas Áreas 
Suscetíveis à Desertificação (ASDs) e ocupam 
uma superfície de 1.338,076 km2, correspon-
dendo a 1.482 municípios (Figura 10.3).

Conforme Brasil (2004, p. 59), o “Pro-
grama de Ação Nacional de Combate à 
Desertificação (PAN-Brasil) foi formulado 
como parte de um processo, a um só tem-
po, político e técnico”. Nessa construção, 
além de atender aos princípios da UNCCD, 
também se objetivou garantir alguns con-
dicionantes nacionais: dimensão territorial, 
organização federativa, nível de organização 
da sociedade civil e prioridades políticas do 
governo brasileiro.

Ainda segundo esse documento (p. 59), 
procurou-se: “(i) garantir ampla participação 
na construção do programa; (ii) facilitar a 
construção de pactos e compromissos entre 
órgãos federais, estaduais e organizações 
da sociedade civil; (iii) criar condições para 
abordar o combate à desertificação de forma 
transversal, considerando as políticas seto-
riais relevantes; (iv) consolidar um programa 
orientado para a promoção do desenvol-
vimento sustentável das áreas suscetíveis à 
desertificação”.

O PAN-Brasil está estruturado em qua-
tro áreas temáticas: (a) redução da pobreza 
e da desigualdade; (b) ampliação sustentável 
da capacidade produtiva; (c) preservação, 
conservação e manejo sustentável dos re-

cursos naturais; (d) gestão democrática e 
fortalecimento institucional. Cada um desses 

Figura 10.3 - Mapa das áreas suscetíveis à desertificação no Brasil. 
Fonte: BRASIL (2004, p. 24).
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eixos foi desmembrado, agregando-se a eles políticas e 
estratégias preexistentes e principais ações propostas. O 
PAN-Brasil tem como instância máxima a Comissão Nacio-
nal de Combate à Desertificação (CNCD), instituída pelo 
Decreto s/nº, de 21 de julho de 2008, e tem no Seminário 
Nacional de Combate à Desertificação (SNCD) a instância 
de discussão mais aberta e de definição de políticas.

O PAN-Brasil se constitui em importante instrumento 
de política pública e, juntamente com os Programas de 
Ação Estaduais de Combate à Desertificação (PAEs), pode 
significar um avanço no tocante à prevenção do processo 
de desertificação e à articulação com outras políticas pú-
blicas, bem como propiciar mudanças efetivas na qualidade 
das ações voltadas às ASDs.

DESERTIFICAÇÃO EM PERNAMBUCO

De acordo com o documento do “Programa de Ação 
Estadual de Pernambuco para o Combate à Desertificação 
e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAE-PE)” (SECTMA, 2009, 
p. 32), o estado “possui uma área territorial de 98.311,6 
km2, sendo que, considerando os critérios adotados pelo 
PAN-Brasil (2004), 89.151,75 km2 dizem respeito a áreas 
suscetíveis à desertificação, correspondendo a 90,68% 
da superfície do estado, considerando as áreas totais dos 
municípios relacionados”. Ainda segundo o mesmo docu-
mento, são 135 municípios do estado nas ASDs, onde vivem 
2.522.519 habitantes, o que representa uma densidade 
demográfica de 35,34 hab./km2 (Figura 10.4).

Ainda não é possível falar no real estado da desertifi-
cação no estado, contudo, é possível ter uma aproximação 
mais clara sobre a suscetibilidade ao processo, associando 
indicadores às áreas de escopo de aplicação da UNCCD. 

Nesse contexto, cita-se o trabalho de Lopes et al. 
(2009), no qual os índices de vegetação, temperatura e 

Figura 10.4 - Distribuição espacial das categorias de ASDs pelos municípios relacionados. Fonte: SECTMA (2009, p. 33).

emissividade, albedo e fluxo de calor no solo foram utiliza-
dos como parâmetros na avaliação de risco à desertificação 
(ACCIOLY et al., 2001; GARCIA et al., 2008). No modelo 
proposto, o Potencial Natural de Erosão (PNE) foi pondera-
do de forma a representar o risco à desertificação inerente 
ao solo de acordo com a suscetibilidade da bacia a perdas 
de solo por erosão. O referido estudo focou dois períodos, 
1985 e 2001, apontando um aumento dos parâmetros 
calculados e do grau de risco à desertificação.

Vale et al. (2010), em estudos conduzidos pela Uni-
versidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), propuse-
ram um índice de suscetibilidade à desertificação para o 
estado da Bahia, utilizando indicadores já reconhecidos 
na literatura acerca do tema, a saber: Índice de Vegetação 
por Diferença Normalizada (NDVI), classes de solos mais 
suscetíveis à degradação ambiental no semiárido e uso e 
ocupação dos solos.

Cavalcanti et al. (2011), utilizando essa mesma 
metodologia, construíram o índice de suscetibilidade à 
desertificação para a bacia hidrográfica do rio Pajeú, locali-
zada no Sertão Pernambucano (Quadro 10.2; Figura 10.5). 
O estudo aponta que 52,23% da área da bacia apresen-
tam suscetibilidade moderadamente alta à desertificação, 
seguidos de 27,89% com suscetibilidade moderada. Essas 
condições estão associadas à presença de solos Planossolos, 
Luvissolos Crômicos, Neossolos Litólicos e Cambissolos e à 
vegetação secundária (Figura 10.6). Já a suscetibilidade alta 
ocupa 13,39% da bacia e corresponde às áreas próximas 
ao exultório da bacia, onde predominam Planossolos e 
Luvissolos Crômicos.

A bacia hidrográfica do rio Pajeú representa 17,02% 
do estado de Pernambuco, sendo esse rio o maior afluente 
do submédio São Francisco. Nessa área se encontra parte 
do Núcleo de Desertificação identificado por Vasconcelos 
Sobrinho (2002) (Quadro 10.3) e tomado como referência 
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Figura 10.5 - Áreas de suscetibilidade à desertificação na bacia hidrográfica do 
rio Pajeú. Fonte: CAVALCANTI et al., 2011.

Figura 10.6 (a/b) - Áreas com alta suscetibilidade à 
desertificação na região do Pajeú. 

Fotografia: Hélio Lopes, 2010.

Quadro 10.2 - Classes e níveis de suscetibilidade à desertificação 
na bacia hidrográfica do rio Pajeú.

Classes Níveis de 
Suscetibilidade

Área 
(km2)

Área 
(%)

0,8-1,0 Alta 2.243,98 13,39

0,6-0,8 Moderadamente alta 8.752,90 52,23

0,4-0,6 Moderada 4.674,23 27,89

0,2-0,4 Moderadamente baixa 1.007,96 6,01

0,0-0,2 Baixa 0,0 0

Espelho d’água – – 0,48

Totais 16.760,11 100

Fonte: CAVALCANTI et al.,  2011.
a

b

para os trabalhos de implementação da UNCCD por parte 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Geograficamente, 
a bacia está localizada entre as latitudes 9°27’ e 11°30’ 
sul e entre as longitudes 40°22’ e 41°30’ oeste, ocupando 
uma área de 16.760 km2. O rio Pajeú, que nasce na serra 
do Balanço, município de Brejinho, entre os estados de 
Pernambuco e Paraíba, percorre uma distância de 347 km 
até desaguar no reservatório formado pela Barragem de 
Itaparica no rio São Francisco.

A bacia ocupa, parcial ou integralmente, áreas dos 
municípios de Salgueiro, Belém de São Francisco, Verde-
jante, São José do Belmonte, Mirandiba, Carnaubeira da 
Penha, Itacuruba, Floresta, Serra Talhada, Tacaratu, Santa 
Cruz da Baixa Verde, Betânia, Calumbi, Triunfo, Flores, Inajá, 
Quixaba, Ibimirim, Custódia, Carnaíba, Solidão, Afogados 

da Ingazeira, Sertânia, Iguaraci, Tabira, Ingazeira, Santa Te-
rezinha, São José do Egito, Brejinho, Tuparetama e Itapetim.

Trabalhos recentes, como os de Lacerda et al. (2009) 
e Soares e Nóbrega (2009), objetivando detectar sinais de 
mudanças climáticas, foram desenvolvidos para a região do 
Pajeú. Análises das séries diárias, com mais de 40 anos de 
dados, possibilitaram a caracterização do ciclo hidrológico 
e a determinação da existência de tendências nos regimes 
pluviométricos.

Soares e Nóbrega (2009) basearam-se nos dados 
de seis estações pluviométricas espalhadas em diferentes 
municípios da microrregião do Pajeú, todas com séries his-
tóricas abrangendo o período entre 1965 e 2004, as quais 
passaram por controle de qualidade a partir de consistência 
espacial e temporal das observações diárias de precipitação 
sobre a referida microrregião (Quadro 10.4; Figura 10.7).

Para considerar chuva e veranicos, Soares e Nóbrega 
(2009) adotaram o seguinte critério:

Em que P é a chuva; j o quinto dia com chuva inferior 
a 0,99 mm; n é o dia com chuva superior a 1 mm. Ou seja, 
um período de cinco ou mais dias consecutivos sem chuva 
é definido como veranico.

CHUVA, se Pi ≥ 1 mm; em que P é a chuva; i é dia;
VERANICO, se  
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Quadro 10.3 - Áreas-piloto para investigação sobre desertificação no semiárido brasileiro.

Áreas-Piloto 
Selecionadas Estado

Regiões Naturais e/
ou Microrregiões 

Homogêneas
Municípios

01 PI Caatinga e Cerrado
Gilbués, Simplício Mendes, Cristino Castro, Ribeiro Gonçalves, Correntes, 
Bom Jesus e municípios vizinhos.

02 CE Inhamuns
Tauá, Arneiroz, Mombaça, Aiuba, Catarina, Saboeiro, Irauçuba e municí-
pios vizinhos.

03 RN Seridó
Currais Novos, Acari, Parelhas, Equador, Carnaúba dos Dantas, Caicó e 
Jardim do Seridó.

04 PB Cariris Velhos
Juazeirinho, São João do Cariri, Serra Branca, Cabaceiras, Camalaú, Picuí 
e municípios vizinhos.

05 PE Sertão Central
Salgueiro, Parnamirim, Cabrobó, Itacuruba,
Belém do São Francisco.

06 BA Sertão do São Francisco
Uauá, Macururé, Chorrochó, Abaré, Rodelas, Curaçá, Glória, Jeremoabo, 
Juazeiro e municípios vizinhos.

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2006.
Nota: Destaque para a área-piloto em Pernambuco, na qual se encontram dois municípios que integram a bacia hidrográfica do rio Pajeú.

Quadro 10.4 - Localização dos postos pluviométricos na microrregião do Pajeú.

Postos Pluviométricos Latitude Longitude Altitude (m)

Afogados da Ingazeira -7,7503 -37,6406 525

Carnaíba -7,8078 -37,7981 450

Iguaraci (Jabitacá) -7,8325 -37,3717 595

Itapetim -7,3767 -37,2006 630

São José do Egito (Fazenda Muquém) -7,4444 -37,2806 575

Serra Talhada (Varzinha) -8,0317 -38,1231 480

Fonte: SOARES; NÓBREGA (2009, p. 266).

Figura 10.7 - Localização geográfica dos postos pluviométricos na microrregião 
do Pajeú. Fonte: SOARES; NÓBREGA (2009, p. 267).

Em seu trabalho, Soares e Nóbrega (2009) apontam 
para uma tendência de aumento do maior veranico ob-
servado em cada ano, sendo que os maiores, ou máximos 
veranicos, apresentam alta magnitude em anos de seca, 
sendo possível que haja uma seca tão severa que não seja 
precipitado sequer 1 mm de chuva (Figura 10.8).

O mesmo se observa para o tamanho médio de vera-
nicos em cada ano, sendo essa informação correspondente 
ao padrão apresentado pelos máximos veranicos de cada 
ano. Tal resultado já era esperado, visto que na ocorrência 
de anos secos tanto os máximos quanto o tamanho médio 
dos veranicos se apresentam com magnitude alta, pois as 

precipitações, quando ocorrem, concentram-
-se em poucos dias, que são intercalados por 
um período de estiagem normalmente longo, 
em anos de seca no Nordeste do Brasil (Figura 
10.9).

A tendência de alterações do padrão do 
ciclo hidrológico ocorre em um contexto no 
qual existe significativa variabilidade espacial 
da precipitação (Figura 10.10). Isso demonstra 
a necessidade de melhor compreensão des-
ses processos e fenômenos, assim como as 
repercussões nas vazões dos rios para efeitos 
de planejamento do uso dos recursos hídricos 

no semiárido.
Esse mapa ilustra que, ao norte, onde o relevo é 

bastante ondulado à medida que se aproxima das divisões 
estaduais com Paraíba e Ceará, os quais também coincidem 
com divisores de bacias hidrográficas, caracterizados por 
serras e chapadas de grandes elevações, encontram-se 
condições de umidade bem mais abundantes, chegando 
a índices pluviométricos de 1.200 mm anuais. Nessa área, 
segundo Salgueiro e Montenegro (2008), os sistemas de 
circulação meteorológica predominantes, responsáveis 
pela produção de chuvas na região, são influenciados pelas 
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Figura 10.8 - Máximos veranicos e tendência linear para a 
microrregião do Pajeú. Fonte: SOARES; NÓBREGA (2009, p. 270).

Figura 10.9 - Tamanho médio dos veranicos e tendência linear para 
a microrregião do Pajeú. Fonte: SOARES; NÓBREGA (2009, p. 272).

Figura 10.10 - Mapa da distribuição espacial da precipitação média na bacia do Pajeú. Fonte: SALGUEIRO; 
MONTENEGRO (2008, p. 182).

elevações altimétricas a se precipitarem. A esse fenômeno 
se denomina “efeito orográfico”. 

Ações Desenvolvidas

Iniciativas de caráter institucional e envolvendo políticas 
públicas focadas na temática da desertificação remontam ao 
ano de 1999, com o processo de elaboração do texto-base 
da Política Estadual de Controle da Desertificação (SECTMA, 
1999). Nesse mesmo ano, a Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Meio Ambiente de Pernambuco (SECTMA) esteve envolvida 
diretamente no processo preparatório para a realização da 
Terceira Sessão da Conferência das Partes da UNCCD (COP 
3), que ocorreu na cidade de Recife.

Essa reunião teve papel decisivo no tocante à inclusão 
da temática da desertificação na pauta das discussões 
políticas. Também representou momento marcante no 

que diz respeito ao envolvimento direto da sociedade civil 
organizada, trazendo como referência o paradigma da 
convivência com o semiárido. Tal envolvimento apontou 
um indicativo de concepção mais ampliada para as polí-
ticas públicas voltadas para o semiárido, evidenciando a 
urgência de nelas incorporar a dimensão de sustentabili-
dade socioambiental. 

Em 2000, a SECTMA, em parceria com a organização 
não governamental Instituto Desert, elaborou uma pro-
posta de desenvolvimento local para ser implantada em 
diferentes municípios do Sertão Pernambucano, buscando 
atender as áreas mais vulneráveis. Para tanto, foram criadas 
as Unidades de Combate à Desertificação no Semiárido 
do Estado de Pernambuco, a partir de quatro áreas de 
trabalho diferentes: Captação e Armazenamento de Água, 
Saneamento Básico, Unidades de Produção e Capacitação 
e Treinamento.
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As referidas unidades foram instaladas em 11 mu-
nicípios: Parnamirim, Serrita, Solidão, Verdejante, Santa 
Terezinha, Iguaracy, Tabira, São José do Belmonte, Afoga-
dos da Ingazeira, Quixaba e Santa Cruz. A seleção desses 
municípios levou em consideração o baixo índice de 
desenvolvimento humano (IDH), a existência de população 
rural maior que a população urbana e maior índice de 
aridez, bem como problemas enfrentados com a deserti-
ficação em cada local.

Outra iniciativa importante foi a inclusão da temática 
no processo de discussão e elaboração da Agenda 21 Es-
tadual, publicada em 2003, apontando como estratégias 
de ação para a sustentabilidade: o desenvolvimento de 
processos produtivos sustentáveis no semiárido, o desen-
volvimento da ciência e tecnologia e a sustentabilidade 
em áreas de desertificação e/ou restrições hídricas severas 
(SECTMA, 2003).

De forma mais direcionada e com a abordagem de 
gênero, a SECTMA, em parceria com a Rede de Desen-
volvimento Humano (REDEH), por meio de um termo de 
compromisso com as prefeituras dos municípios benefi-
ciados, desenvolveu o Projeto Agentes da Cidadania das 
Águas (SECTMA, 2002), para formação de lideranças 
femininas no combate à desertificação, baseado em ofi-
cinas de capacitação realizadas para líderes comunitárias, 
sindicalistas e professoras, com foco principalmente na 
importância da organização social, da comunicação e 
conscientização da população no que diz respeito ao 
manejo da água.

Em 2008, durante a realização da I Conferência Es-
tadual de Meio Ambiente, o problema da desertificação 
foi considerado estratégico para compor o conjunto de 
temáticas a serem discutidas. As reuniões ocorreram de 
maneira descentralizada e serviram para mobilizar setores 
governamentais e a sociedade civil nas áreas suscetíveis, 
tendo nas oficinas um momento de aclaramento sobre o 
assunto, mas, sobretudo, de elaboração de propostas de 
ação. Uma das deliberações presentes, de forma unânime, 
dizia respeito à necessidade de criação do Programa Esta-
dual de Combate à Desertificação.

Para tanto, em 2009 a SECTMA estabeleceu parcerias 
com Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Intera-
mericano de Cooperação para Agricultura (IICA), Agência 
de Cooperação Alemã (GTZ), Associação Municipalista de 
Pernambuco (AMUPE), Fundação Joaquim Nabuco (FUN-
DAJ) e Articulação do Semiárido de Pernambuco (ASA/
PE). Esse desenho, em sua origem, permitiu aproximar 
instituições públicas, ONGs e agências de cooperação que 
possuem em suas trajetórias reflexões e busca de caminhos 
sustentáveis para o semiárido brasileiro. 

O Programa de Ação Estadual de Pernambuco para o 
Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca 
(PAE-PE) (SECTMA, 2009) é resultado de um processo 
de articulação e participação de diversos atores sociais 
integrantes do segmento governamental, em âmbito na-
cional, estadual e municipal, da sociedade civil organizada 

e do segmento empresarial, desenvolvido ao longo de um 
ano, a partir de iniciativa do governo do estado.

O processo de construção foi pautado na escuta da 
sociedade, com a realização de oficinas regionais espa-
cializadas no Agreste e Sertão do estado, resultando em 
um documento que contém sete temas estratégicos: (i) 
educação contextualizada, educomunicação e Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER); (ii) política pública, gestão 
e articulação institucional; (iii) preservação, conservação e 
uso sustentável nas áreas suscetíveis; (iv) incentivos, crédito 
e fomento; (v) infraestrutura e segurança hídrica; (vi) agre-
gação de qualidade e valor, consumo consciente e mercado 
sustentável; (vii) sistema de monitoramento.

Cada um dos temas possui objetivos próprios e linhas 
de ação identificadas. Durante o processo, também foi 
estruturado o anteprojeto de lei da Política Estadual de 
Combate á Desertificação, que, posteriormente, foi enca-
minhado à Assembleia Legislativa do Estado e aprovado 
em 17 de junho de 2010. A transformação da política em 
lei confere força cogente, ou seja, que devem ser integral-
mente cumpridas as suas determinações, assegurando, de 
forma mais efetiva, o alcance de seus objetivos.

Por meio de uma reforma administrativa, o governo 
do estado criou, em janeiro de 2011, a Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), que tem como 
principal objetivo formular, atualizar, coordenar, executar 
e avaliar a Política Estadual de Meio Ambiente.

Para retomar o processo de discussão relacionado ao 
PAE-PE, foi realizada uma reunião de trabalho em meados 
de 2001, para, dentre as propostas presentes no docu-
mento, identificar prioridades e corresponsabilidades. A 
expectativa é de que ações concretas sejam implementadas 
com a rapidez que o problema requer e que ocorram em um 
processo dialógico com as diversas instâncias do governo 
e da sociedade civil.

DESAFIOS PARA A GESTÃO SUSTENTÁVEL DE 
ÁREAS SUSCETÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO

As mudanças globais atuais, nas quais o processo de 
desertificação se encaixa, são caracterizadas por maior 
rapidez, intensidade e abrangência. Além disso, os im-
pactos das atividades humanas se fazem sentir sem que 
sejam acompanhados pela capacidade de adaptação e de 
coevolução entre os sistemas sociais e naturais. A incerteza 
e a imprevisibilidade também acompanham os padrões 
atuais de mudança.

A prevenção e as ações de combate à desertificação 
proporcionam variados benefícios locais e globais e ajudam 
a atenuar tanto a perda da biodiversidade como a mudança 
climática global de origem antrópica. Por sua vez, tratar 
adequadamente esse sério problema socioambiental pode 
levar à redução da pobreza, à medida que sejam identi-
ficadas e implantadas, em abordagem de construção de 
políticas públicas amparadas na participação, alternativas 
de convivência com os ecossistemas de terras secas, para 
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que seus habitantes mantenham suas atividades produtivas 
sem causar a degradação da terra.

O Brasil dispõe de um Programa de Ação Nacional, 
que, contando com a regularidade de funcionamento da 
Comissão Nacional de Combate à Desertificação, do for-
talecimento institucional, da ampliação de equipe e exis-
tência de orçamento, pode resultar em ações consistentes 
e efetivas de prevenção e combate à desertificação.

Por sua vez, os estados dispõem de seus próprios 
instrumentos e é fundamental que haja sinergia entre as 
iniciativas, podendo-se alcançar o nível local, tanto por 
meio de municípios como de diferentes recortes territoriais 
utilizados no planejamento de temas socioambientais: 
bacias hidrográficas como unidade de planejamento, com 
os seus comitês de bacia; territórios rurais, a partir dos 
colegiados territoriais, por exemplo.

Pernambuco foi pioneiro na construção, de maneira 
descentralizada, participativa e ancorada, e na articulação, 
tanto em âmbito governamental quanto junto à sociedade 
civil organizada, do Programa de Ação Estadual de Per-
nambuco para o Combate à Desertificação e Mitigação 
dos Efeitos da Seca (PAE-PE) e da política estadual sobre 
a temática, instituída pela Lei n. 14.091, de 17 de junho 
de 2010.

Transformar as proposições em ações concretas em 
nível local deve ser uma prioridade na busca de melhoria 
das condições das áreas suscetíveis do estado, com 
destaque para a porção semiárida.

Por sua vez, é ainda necessária a realização de estudos 
que possibilitem melhor conhecimento do processo de 
desertificação no estado, seja trazendo uma aproximação 
melhor sobre os diferentes graus de suscetibilidade, com a 
aplicação de índices, como os referidos no presente texto, 
seja com a identificação da ocorrência do processo de 
desertificação e criação de um sistema de monitoramento.

Também é preciso haver maior nível de compreensão 
das relações existentes entre esse tema e a questão socio-
econômica, assim como com a gestão sustentável da terra. 
Contudo, o fato de existirem lacunas de conhecimento e 
dados precisos sobre o problema da desertificação não 
deve justificar a falta de ação.

As iniciativas que operam no sentido de buscar mu-
danças qualitativas na gestão das terras secas precisam 
estar apoiadas em processos de educação e comunicação 
que possibilitem a agregação contínua de sujeitos sociais 
que compreendam a dimensão e a complexidade do pro-
blema, a relação com o local – sua vida – e o global – o 
planeta – e que possam exercer cidadania ativa.
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Figura 11.1 - Mapa da sismicidade no Brasil. Fonte: TEIXEIRA et al. (2000, p. 558).

Figura 11.2 - Deformação e rompimento de um bloco de rocha. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.

Figura 11.3 - Deslizamento de um bloco de rocha em relação a 
outro através de um plano de falha. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.

INTRODUÇÃO

Quem nunca ouviu esta frase: “O Brasil é um país 
abençoado por Deus, porque aqui não há terremotos”? 
Infelizmente, isso não é verdade. Há mais ocorrências de 
terremotos no país do que se pensa (Figura 11.1).

Nas últimas décadas, o Nordeste brasileiro vem regis-
trando o maior número de abalos sísmicos de magnitudes 
variadas. Em Pernambuco, no ano de 2010, a população 
das cidades de Alagoinhas e Cupira, no Agreste do estado, 
viu-se ameaçada pelos tremores de terra que ocorreram 
na região em curto espaço de tempo. Em Alagoinhas, 

foram mais de 60 abalos sísmicos de mag-
nitudes que variaram de 2,5 a 3,2 na escala 
Richter, entre 8 e 10 de março. Em Cupira, 
registraram-se mais de 50 abalos entre os dias 
19 e 20 de abril, cujas magnitudes, na escala 
Richter, variaram entre 2 e 2,8. Aliás, abalos 
sísmicos não são raros em Pernambuco. Os 
primeiros registros históricos de terremotos 
no estado datam de 1811 em Recife (BERRO-
CAL et al., 1984), cuja magnitude foi de 3,8 
e intensidade de 5.

O QUE É UM TERREMOTO 
(OU SISMO)

Trata-se de vibrações bruscas que ocor-
rem na superfície da Terra provocadas, em 
geral, pela movimentação de rochas em 
subsuperfície. Esse movimento pode ter duas 
causas principais: rompimento de um bloco 
de rocha (Figura 11.2) ou por deslizamento, 
através de um plano de falha, de um bloco 
de rocha em relação a outro (Figura 11.3). 
Ambas as situações geram ondas sísmicas, 
cujos registros são utilizados para calcular a 
magnitude, o hipocentro ou foco e o epicen-

tro de um sismo.
Além dos terremotos/sismos naturais, há os induzidos 

– aqueles causados pela ação do homem e que podem ter 
consequências igualmente desastrosas. No estado de Per-
nambuco, esse tipo de sismo pode ocorrer em decorrência 
de construção de barragens, atividade mineira e extração 
de águas subterrâneas.
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Ondas Sísmicas

Dois tipos de ondas sísmicas são gerados no momento 
em que acontece o rompimento ou deslizamento da rocha: 
ondas de corpo – aquelas que se propagam pelo interior 
da Terra – e ondas superficiais – que se propagam próximo 
à superfície terrestre ou no solo. No primeiro caso têm-
-se as ondas P (ou primárias) e as ondas S (secundárias). 
As ondas superficiais são geradas pelas ondas P e S ao 
atingirem a superfície ou solo e são denominadas ondas 
Love e Rayleigh. Estas são as que oferecem mais perigo, 
pois provocam deformações no solo que derrubam casas, 
prédios, árvores etc. (Figura 11.4).

Figura 11.4 - Ondas de corpo primárias (P) e secundárias 
(S)  ondas superficiais Love e Rayleigh. 

Disponível em: <http://fisicamoderna.blog.uol.com.br>.

Figura 11.5 - Sismógrafo registrando a chegada de ondas 
sísmicas. Disponível em: <http://tremeterraessa.blogspot.com.br>.

Figura 11.6 - Trajetórias e sismogramas do sismo ocorrido no Peru 
em 01.11.2002, às 05h04min, com magnitudes 5,3 mb e 4,8 Ms.

Fonte: Modificado de ASSUMPÇÃO  et al. (2004, P.3).

Registro Sísmico

A chegada das ondas sísmicas, cujas assinaturas 
compõem o sismograma, é registrada por um sismógrafo 
(Figura 11.5), que detecta e mede as ondas sísmicas naturais 
ou induzidas.

Há diversos observatórios sismológicos espalhados 
pelo mundo. No trabalho de Assumpção et al. (2004), por 
exemplo, são mostradas as trajetórias das ondas sísmicas 
de um terremoto ocorrido no Peru, em 2002, e os respec-
tivos sismogramas em quatro estações brasileiras, onde 
estão registrados os tempos de chegada das ondas P, S e 
Rayleigh (Figura 11.6).

Medição de Terremoto (ou Sismo)

Há duas escalas para medição de um sismo ou terremo-
to. A mais antiga é a de intensidade, que se baseia nos efeitos 
danosos desse tipo de evento. A escala de magnitude, por 
sua vez, só pode ser determinada com aparelhos e é baseada 
na amplitude das ondas que chegam e são registradas nos 
sismógrafos; portanto, é baseada em sismogramas.

Escala de intensidade

É a chamada escala de Mercalli Modificada. Proposta 
em 1902 pelo sismólogo italiano Giuseppe Mercalli, essa 

P = primeira onda (longitudinal) 
S = onda transversal 
Rayleigh = trem de ondas superficiais.
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escala se baseia nos estragos causados pelas vibrações sís-
micas em determinado local, a partir do relato dos efeitos 
dos abalos sobre as pessoas.

Essa escala apresenta 12 graus de intensidade sísmica 
(I a XII). Por exemplo, o grau III significa que a pessoa viu 
objetos pendurados oscilarem e sentiu uma vibração pare-
cida com a de um caminhão pesado passando na frente da 
casa; já o grau XI indica que, no momento do terremoto, 
trilhos de trem foram entortados e tubulações subterrâneas 
foram completamente destruídas.

Além de medir a intensidade dos terremotos, essa 
escala, por meio de mapeamento a partir da entrevista 
das pessoas que vivenciaram o sismo, localiza, também, o 
epicentro, ou seja, o ponto onde se registra a intensidade 
máxima (Figura 11.7).

Escala de magnitude

A magnitude de um terremoto ou sismo indica a 
quantidade de energia liberada na ocasião do evento. Ela 
é obtida por meio de fórmulas matemáticas, cujas variá-
veis, em geral, são a amplitude das ondas medidas por um 
sismógrafo e o tipo de rocha entre o epicentro e a estação 
sismográfica.

A primeira escala de magnitude foi proposta por Ri-
chter em 1935. Nessa escala, um terremoto de magnitude 9 
corresponde a uma energia liberada de 2,8 x 1018 J (Joules) 
e equivale à energia gerada pela Usina Hidrelétrica de Itaipu 
durante 4,5 anos (TEIXEIRA et al., 2000).

Entretanto, há várias escalas de magnitude. Para terre-
motos registrados a grandes distâncias, uma das fórmulas 
mais utilizadas é a de magnitude Ms:

Onde:
A = amplitude da onda superficial Ray-

leigh em µm, registrada entre 20o e 100o de 
distância;

T = período da onda superficial, que deve 
estar entre 18 e 20 s;

∆ = distância epicentral em graus, ou 
seja, a distância entre o epicentro e a estação 
que registrou o sismo.

No Nordeste brasileiro e, particularmente, 
em Pernambuco, por se registrarem sismos de 
pequena magnitude, a fórmula utilizada é a de 
magnitude regional (mR):

Onde:
V = velocidade da partícula da onda P, 

em µm/s;
R = distância epicentral em quilômetro.
Há, também, a escala de magnitude mb, 

que é calculada a partir da amplitude máxima da onda P 
registrada em estações muito distantes (Figura 11.6).

TERREMOTOS EM PERNAMBUCO

A superfície terrestre é composta por placas litosféricas 
rígidas ou placas tectônicas, que flutuam e se movimentam 
sobre a astenosfera (camada viscosa da parte mais externa 
do manto). As placas tectônicas se distribuem na superfície 
terrestre como se fossem peças de um quebra-cabeça. A 
colisão entre essas placas provoca dois tipos de terremotos: 
os de borda de placa, mais fortes, como os que ocorrem 
no Chile, e os terremotos intraplacas, historicamente mais 
fracos, como os registrados em Pernambuco.

A placa em que viajamos é a Sul-Americana, que colide 
com a Placa de Nazca a oeste; a leste, ela se afasta da Placa 
Africana (Figura 11.8).

Figura 11.7 - Mapa de intensidade sísmica baseado na escala 
Mercalli modificada, com a localização (estrela preta) do epicentro 
de um terremoto ocorrido em Moji-Guaçu (SP) em janeiro de 1922. 

Fonte: TEIXEIRA et al., 2000.

Figura 11.8 - Mecanismo de colisão entre as placas Sul-Americana e de Nazca e o 
mecanismo divergente com a placa Africana. 

Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com/-FoahgvGaEcA>. 
Nota: As setas azuis mostram a direção e o sentido do movimento das placas.

Ms = log(A/T) + 1,66log(∆) + 3,3

mR = log V + 2,3 logR - 2,48
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lhamentos são comuns conjuntos de feições que se apre-
sentam como um alinhamento e que refletem elementos 
da estrutura geológica, como direção de camadas, de xis-
tosidade, de falhas, de zonas de cisalhamento secundárias, 
de sistema de fraturas etc. Nesse caso, a feição geológica 
que apresenta tais características é a Zona de Cisalhamento 
Pernambuco (ZCPE) ou Lineamento Pernambuco (Figura 
11.11). Essa grande falha geológica, de cerca de 700 km 
de extensão e pelo menos 550 milhões de anos, constitui 
uma sutura vertical da ordem de 30 km de profundidade 
(NEVES et al., 2006; NEVES; MARIANO, 1999).

Vauchez e Egydio-Silva (1992) separam a Zona de Cisa-
lhamento Pernambuco em dois segmentos: Zona de Cisalha-
mento Pernambuco Leste (ZCPEL) e Zona de Cisalhamento 
Pernambuco Oeste (ZCPEO). Esses autores consideram ZCPEL 
o segmento que vai do Recife até as proximidades de Arco-
verde (PE), na borda leste da Bacia de Jatobá (Figura 11.11). 
A separação a partir daí é de aproximadamente 100 km 
(NEVES; MARIANO, 1999), até Floresta (PE), onde aparece 
a ZCPEO, seguindo para oeste e desaparecendo na Bacia 
Piauí-Maranhão, no estado do Piauí.

Ao longo da Zona de Cisalhamento Pernambuco 
(ZCPE), os sismos se distribuem sobre a própria zona de 
cisalhamento (Figura 11.11) e, às vezes, acima ou abaixo 
dela, associados a falhas secundarias de menor extensão. 

Figura 11.9 - Mecanismos de colisão da placa Sul-Americana, 
a oeste, com a placa de Nazca (A), e de afastamento, a leste, da 

placa Africana (B). Disponível em: <http://professorandresantiago.
blogspot.com.br/2012/07/por-que-ocorrem-terremotos-no-

nordeste.html>.

Figura 11.10 - Falhas geológicas profundas ou zonas de fraqueza 
na província Borborema. Fonte: Modificado de CASTRO et al., 1998. 

Nota: As setas vermelhas representam os esforços compressivos 
originados nas bordas da placa Sul-Americana; a estrutura 
alinhada em azul é a zona de cisalhamento Pernambuco.

A colisão a oeste é do tipo zona de subducção (Figura 
11.90), em que a Placa de Nazca, que é oceânica e mais 
densa, mergulha sob a Placa Sul-Americana, que é con-
tinental e menos densa. Já na borda leste, o mecanismo 
envolve uma célula de convecção que faz o magma ascen-
der à superfície, afastando as duas placas, dando origem 
à Cadeia Mesoatlântica (Figura 11.9B). Depreende-se disso 
que a Placa Sul-Americana está submetida a um regime 
compressivo provocado pelo empurrão da Placa de Nazca 
de oeste para leste e pela ascensão magmática na Cadeia 
Mesoatlântica, que a empurra para oeste.

A compressão a que está submetida a Placa Sul-
-Americana é o principal mecanismo responsável pela 
maioria dos abalos sísmicos que ocorrem no Nordeste e, 
em particular, em Pernambuco. Localizado sobre uma uni-
dade geológica muito antiga, mas cheia de falhas e zonas 
de cisalhamento, denominada Província Borborema, essa 
região é sismologicamente instável. As falhas mais extensas 
e profundas, que constituem verdadeiras zonas de fraque-
za da crosta terrestre, a que os geocientistas chamam de 
suturas, tendem a se movimentar, provocando periódicos 
enxames de abalos sísmicos. Uma dessas suturas corta o 
estado de Pernambuco desde a cidade do Recife até a divisa 
com o estado do Piauí, na direção E-W: trata-se da Zona 
de Cisalhamento Pernambuco (Figura 11.10).

Zona de Cisalhamento Pernambuco

Denomina-se zona de cisalhamento a uma região da 
crosta terrestre que apresenta deformação das rochas em 
zonas tensionadas que sofrem pressão dirigida, levando à 
ruptura e à deformação dessas rochas. Em grandes cisa-
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Observa-se que a distribuição E-W dos sismos inicia 
no Recife, seguindo até Floresta. A partir daí, não há mais 
registros de sismos para oeste. Talvez esse fato esteja 
relacionado à separação de mais de 100 km entre os dois 
ramos da Zona de Cisalhamento Pernambuco. O bloco leste 
se movimenta, enquanto o bloco oeste se mantém estático, 
pelo menos até o momento. 

Ferreira et al. (2008) e Lopes et al. (2010), em es-
tudos sobre a ZCPEL, detectaram importante fenômeno 
geotectônico: os sismos ocorridos entre os municípios 
de Caruaru e Belo Jardim são gerados, predominante-
mente, por falhas normais de direção E-W. Para que isso 
ocorra, é necessário que haja uma distensão N-S, o que é 
atestado nos estudos do mecanismo focal. Esses autores 
defendem, ainda, a reativação da Zona de Cisalhamento 
Pernambuco, com base nos estudos sismológicos e de 
neotectônica.

O fato é que grande quantidade dos sismos que 
ocorrem no estado está relacionada à ZCPE propriamente 
dita e a falhas secundárias e transversais a esse grande 
lineamento.

O último enxame de sismos que ocorreu na cidade 
de Cupira, em abril de 2010, está associado a uma dessas 
falhas secundárias (Figura 11.12). Trata-se de uma zona 
de cisalhamento secundária, de direção NE-SW, com ter-
minação na ZCPEL: a Zona de Cisalhamento Gravatá-Açu.

Comparados aos terremotos que ocorrem na borda 
oeste da Placa Sul-Americana, os abalos sísmicos do 
Nordeste são muito menos intensos, devido à situação 
intraplaca dessa região. Não há, como no Chile, uma 
placa mergulhando por baixo de outra e provocando 
grandes terremotos. O Nordeste brasileiro está longe 
das bordas da Placa Sul-Americana. Os terremotos são 
de magnitude baixa e ocorrem provocando pequenos 

abalos, às vezes, em grande quantidade. É bom que assim 
seja, pois é sinal de que o esforço está sendo dissipado 
em “doses homeopáticas”, não permitindo o acúmulo de 
grande quantidade de energia, capaz de provocar sismos 
de maior magnitude.

Mesmo com todo o avanço da tecnologia na constru-
ção de sensores sofisticados, ainda é impossível precisar, 

Figura 11.11 - Mapa estrutural do estado de Pernambuco. Fonte: Modificado de GOMES, 2001.

Figura 11.12 - Mapa da região de Cupira, mostrando o epicentro 
dos sismos de abril de 2010, associados à ZC Gravatá-Açu, 

diretamente ligada à ZC Pernambuco. 
Fonte: Modificado de GOMES, 2001.
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principalmente, o dia e a hora de ocorrência de eventos 
sísmicos. Com relação aos locais de ocorrência, sabe-se 
que, em geral, os eventos ocorrem sempre associados a 
falhamentos ou suturas. No Nordeste, o monitoramento 
dos sismos é feito por intermédio de estações sismo-
gráficas controladas pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), que tem o único observatório 
sismológico da região. Eventualmente, a Universidade de 
São Paulo (USP), por intermédio do Instituto Astronômico 
e Geofísico (IAG-USP), e a Universidade de Brasília (UnB) 
realizam pesquisas em alguns estados. No entanto, os 
conhecimentos são parcos, uma vez que a pesquisa nessa 
área ainda é incipiente. Não se sabe, por exemplo, se o 
esforço acumulado na placa está sendo completamente 
dissipado através desses pequenos abalos. Será que, re-
gionalmente, a Placa Sul-Americana não está acumulando 
esforço para depois liberar toda essa energia de uma só 
vez, apesar dos pequenos abalos? Somente com intensa 
pesquisa e apoio dos órgãos públicos ter-se-á resposta 
a essa pergunta.

Terremotos Induzidos

Além da existência de fenômenos naturais causa-
dores de atividades sísmicas, a interferência do homem 
no meio ambiente provoca, em certas condições, de-
sequilíbrio nas tensões internas da Terra, contribuindo 
para aumentar a instabilidade tectônica e provocando a 
geração de abalos sísmicos conhecidos como terremotos 
(sismos) induzidos.

Em Pernambuco, três tipos de atividades antrópicas 
podem interagir com o meio ambiente sismotectônico 
em suas áreas de influência, mudando as características 
da sismicidade local: (i) extração mineral e pedreiras; (ii) 
enchimento de reservatórios de grandes barragens; (iii) 
remoção de fluido.

De maneira geral, essas atividades induzem a peque-
nos sismos com magnitudes não superiores a 5,0 na escala 
Richter. Segundo Rikitake (1976), no que diz respeito a 
terremotos induzidos pelo enchimento de reservatórios, 
mesmo que sejam, em geral, de pequena magnitude, 
podem, às vezes, atingir valores moderados (entre 5 e 
6,5 na escala Richter). Sismos dessa magnitude, mesmo 
que de pouca frequência, podem produzir fortes efeitos 
macrossísmicos associados, gerando impacto ambiental e 
social muito grande.

Sismicidade induzida por extração mineral 
e pedreiras

Variações no esforço elástico, devido à remoção de 
grande quantidade de rochas, podem provocar sismicidade 
em rochas que estejam sob ação compressiva resultante 
da sobrecarga atuante no local de atividade de extração 
mineral e/ou de pedreiras. Com a retirada da rocha sobre a 
área explorada, ocorre a sua descompressão, provocando o 

aparecimento de fraturas de alívio perpendiculares à direção 
de distensão, as quais facilitam o deslocamento do material 
rochoso, propiciando a ocorrência do abalo sísmico.

Nesse caso, dois tipos de terremotos induzidos podem 
ocorrer: aqueles causados pela remoção de material em 
minas profundas, geralmente com ocorrência bem próxi-
ma do local de extração (RASTOGY; TALWANI, 1980), e 
aqueles superficiais, devido a escavações em minas rasas 
e à remoção de material em pedreiras.

Atualmente, Pernambuco se constitui em um dos es-
tados de maior atividade extrativa de rochas ornamentais 
para uso em revestimento e fabricação de mesas, balcões 
etc., acrescido da já tradicional extração de rochas para 
construção civil. Considerando esses fatos, torna-se ne-
cessária maior atenção na identificação de áreas de uso 
que possam estar associadas à ocorrência de terremotos 
induzidos de maneira mais específica, como as regiões 
que abrangem a Zona de Cisalhamento Pernambuco Leste, 
onde, historicamente, registra-se atividade sísmica com 
mais frequência,, como Caruaru, São Caetano, Tacaimbó, 
Alagoinhas, Cupira etc. 

Essas atividades devem ser monitoradas por meio de 
um estudo de aplicação de cargas de explosivos adequa-
das a cada localidade e com instalação de sismógrafos, os 
quais acompanharão o trabalho antes, durante e depois do 
desmonte. Dessa forma, será possível determinar se existe 
relação entre os abalos sísmicos e o desmonte de rochas e 
em que proporção isso ocorre.

Sismicidade induzida por enchimento 
de reservatórios de grandes barragens

O sismo induzido por enchimento de reservatórios 
de grandes barragens é um fenômeno resultante da con-
jugação do efeito de novas forças formadas pela presença 
do lago, as quais passam a interferir no sistema natural de 
forças originalmente estabelecidas.

A massa de água de um reservatório representa 
uma carga adicional que aumenta as tensões elásticas, 
causando pressão nos poros das rochas e nas fratu-
ras, as quais evoluem para falhamento, com posterior 
deslocamento e geração de sismo. Com a construção 
da barragem, é formado um novo lago e, com isso, as 
condições estáticas das rochas existentes no fundo do 
lago poderão ser alteradas, do ponto de vista mecânico 
(peso da água) e hidráulico (infiltração do fluido, que 
causa pressões internas nas camadas rochosas profun-
das). Dependendo das condições tectonoestruturais da 
área e a combinação das duas situações, pode ocorrer 
desequilíbrio tectônico e, ocasionalmente, a geração de 
terremotos (Figura 11.13).

O efeito da pressão, ocasionalmente, pode levar algum 
tempo (meses ou anos), dependendo da permeabilidade do 
solo e das condições de fraturamento das rochas. 

Se a pressão alcança zonas mais fraturadas que 
aquelas previstas, a água (nesse caso, funcionando como 
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“lubrificante”) é forçada para dentro das rochas, facilitando 
o deslocamento de blocos falhados. Em complemento, a 
água, ao hidratar certas moléculas, enfraquece a rocha e 
facilita a formação de novas fissuras, levando o líquido a 
penetrar mais ainda na rocha.

O estudo geológico-geofísico da área na qual se 
pretende construir uma barragem torna-se necessário, 
para que se tenha conhecimento da estruturação tec-
tônica da região, com o objetivo, principalmente, de 
monitorar os abalos sísmicos gerados por elementos 
preexistentes.

No caso de se desconhecer tal estruturação, a ativi-
dade sísmica verificada após o enchimento do lago se ca-
racterizará como forte indício de mudança na estruturação 
em torno do reservatório. 

Em Pernambuco, apesar de as barragens serem de 
porte mediano, um estudo geofísico deve compreender 
a instalação de um sismógrafo a poucos quilômetros de 
distância do centro da barragem, objetivando o monito-
ramento da área a ser inundada, o acompanhamento de 
possíveis modificações sismológicas durante o enchimento 
do lago e o controle permanente do local.

Sismicidade induzida por remoção de fluido

Quando fluidos são extraídos das rochas, devido à ex-
ploração de petróleo, água ou gás, há redução substancial 
na pressão sobre as rochas, o que sugere que o potencial 
para induzir sismos também seja reduzido. Entretanto, de 
acordo com a teoria da poroelasticidade (BIOT, 1941), isso 
não é verdade.

A remoção de fluidos pode, às vezes, reduzir forte-
mente a pressão dos poros de uma área, de modo a alterar 
localmente o estado dos esforços tectônicos, induzindo 
à formação localizada de sismos e de possíveis zonas 
de recalque em obras de engenharia, causando danos 
materiais.

TERREMOTOS: COMO LIDAR COM ELES

Historicamente, fenômenos naturais sempre causaram 
medo ao homem, pelo fato de ser impossível controlá-los. 
Assim, tais eventos foram, aos poucos, transformados em 
“deuses”, identificados por suas características e níveis de 
destruição.

O abalo sísmico ou terremoto é um fenômeno cujo 
acerto na previsão de ocorrência é de pouco mais de 0%, 
apesar dos contínuos estudos. Diante desse quadro, é 
necessário que se criem mecanismos que permitam ao 
ser humano uma convivência salutar com esse fenômeno. 
Conhecendo causas e condições de ocorrência, pode-se 
desenvolver uma cultura de hábitos diários e procedimentos 
de vida que levem em conta tais premissas.

Áreas para Edificação

As áreas mais suscetíveis à ocorrência de terremotos 
são aquelas próximas a estruturas tectônicas (falhas geo-
lógicas e fraturas). Assim, visando à prevenção de perdas 
humanas e materiais em consequência de tais eventos, 
cabe aos órgãos gestores promover um estudo das áreas 
críticas na região, objetivando a elaboração de cartas de 
sismicidade.

Embora áreas passíveis de terremotos sejam restritas 
em Pernambuco, torna-se necessária a adoção de uma 
política de informação à população que inclua, dentre ou-
tras medidas: disponibilização de cartas de sismicidade em 
órgãos públicos e em imobiliárias; distribuição de cartilhas 
informativas quanto à localização de áreas menos propí-
cias a abalos sísmicos, orientando, dessa forma, quanto 
à escolha de local adequado à compra de terreno para 
construção, aluguel de residência ou comércio; palestras 
educativas e simulações de como a população deve se 
comportar na ocorrência de um sismo.

Tipos de Moradia

Habitantes de regiões com ocorrência de abalos sísmi-
cos devem residir em edificações que absorvam, da melhor 
maneira possível, as ondas mais destrutivas.

Assim, torna-se necessário que nas construções seja 
usado material flexível, que permita à onda penetrar e sair. 
Por exemplo, a estrutura de uma casa de taipa apresenta 
vantagem sobre a de tijolos ou blocos. Em alguns lugares 
(Japão), usa-se o aço em lugar de madeira. Nesse caso, as 
edificações são pré-fabricadas e montadas no local sobre 
uma base em concreto armado. As paredes são confeccio-

Figura 11.13 – Corte esquemático mostrando a ação de disparo 
do sismo em barragens. Disponível em: <http://helioaraujosilva.

wordpress.com/2012/03/19/sismicidade-induzida-pelo-homem/> 
(modificado).
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nadas de modo a serem fixadas na estrutura de metal com 
parafusos móveis, para permitir o deslocamento lateral da 
estrutura metálica. Ultimamente, as grandes construções 
estão sendo posicionadas sobre esferas ou cilindros em 
aço ou outro material resistente em sua base, o que per-
mite que as ondas passem através do prédio sem afetar a 
estrutura principal.

Atualmente, no Brasil, tem-se procurado desenvolver, 
com outros tipos de materiais, casas resistentes a terremo-
tos com baixo custo de construção.

Durante o V Fórum Urbano Mundial, realizado no Rio 
de Janeiro, em 2010, foi apresentado o Projeto Home4Hai-
ti, com tecnologia inspirada na Muralha da China. Nele 
constam dois tipos de casas populares – ambas com 50 
metros quadrados, incluindo dois quartos, sala, banheiro 
e cozinha –, construídas com madeiras serradas, painéis e 
compensados resistentes a terremotos. Com prazo de 20 
dias para construção, seu custo oscila entre R$9.000,00 a 
R$11.000,00 (sem a montagem) (Figura 11.14).

Em virtude da aplicação de novas tecnologias à cons-
trução de edificações situadas em áreas suscetíveis a even-
tos sísmicos, torna-se necessária uma revisão do Código 
de Obras dessas localidades, de modo a que se proceda à 

sua atualização em função dos novos procedimentos de 
construção.

Regras de Proteção na Ocorrência 
de um Terremoto

Apesar de o terremoto ser muito rápido, ele pode 
ocorrer em vários estágios. Assim, durante a sua ocorrência, 
é possível seguir algumas regras de proteção.

Em casa

 - Mantenha-se calmo (a).
 - Assim que sentir o terremoto, procure sair de 
locais fechados e com cobertura (lajes, telhados, 
marquises etc.).

 - Caso isso não seja possível, procure abrir portas e 
janelas (em segunda opção), pois os vértices (qui-
na) dessas peças podem se deformar e você não 
conseguir abri-las para sair por elas (Figura 11.16).

 - Se, por alguma razão, não puder sair de onde está, 
deite-se no chão e permaneça nessa posição (se 
possível, embaixo de uma mesa resistente). Dessa 
forma, você diminui sua altura em relação ao chão 
e o efeito da onda torna-se menor sobre você (Fi-
gura 11.17).

Quando estiver dirigindo

 - Segurar firmemente o volante do carro, reduzir 
gradativamente a velocidade, estacionar no lado 
direito da via e desligar o motor.

 - Verificar as condições do local, mantendo a calma 
até passar o abalo sísmico, e coletar informações 
através do rádio do carro.

 - Caso seja necessário abrigar-se, deixar a chave no 
contato e não trancar as portas do carro (Figura 11.18).

Na rua

 - Não ficar imobilizado no local. Proteger a cabeça 
com uma bolsa, por exemplo, contra estilhaços de 
vidro e queda de tabuleiros e objetos; abrigar-se em 
terreno aberto, como praças, parques etc.

 - Quando não tiver uma praça por perto para se 
abrigar, verificar as condições do local com calma 
e procurar um local altamente seguro, afastado das 
edificações.

 - Não se aproximar de muros de blocos, máquinas 
automáticas de venda de bebidas etc.

 - Tomar cuidado com postes semidestruídos e fios 
elétricos soltos (Figura 11.19).

Dentro de trem, ônibus e transporte em geral

 - Segurar firmemente a barra ou o corrimão. 

Figura 11.14 - Casa popular com tecnologia contra terremotos e 
furacões. Fonte: CASA..., 2010.

Figura 11.15 - Detalhe do sistema de amortecimento da casa.  
Fonte: CASA..., 2010.
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Disponível em: <http://

www.pref.aichi.
jp/global/pt/living/

prevention/>.

Figura 11.20 - Proteção 
contra terremotos em meio 

de transporte. Disponível em: 
<http://www.pref.aichi.jp/

global/pt/living/prevention/>.

Figura 11.16 - Proteção 
contra terremotos em 
casa. Disponível em: 
<http://www.pref.

aichi.jp/global/pt/living/
prevention/>.

Figura 11.17 - Proteção 
contra terremotos sob 
móveis. Disponível em: 

<http://www.pref.
aichi.jp/global/pt/living/

prevention/>.

 - Mesmo que o transporte pare durante o per-
curso, não deve abrir arbitrariamente a saída de 
emergência e não deve saltar pela janela (Figura 
11.20).

No Japão, país sujeito a eventos dessa natureza, a 
população é preparada para agir em situações de emer-
gência. Por exemplo, utiliza-se uma viatura de teste para 
treinamento das pessoas, orientando-as como agir durante 
a ocorrência de um terremoto. Essas viaturas são estacio-
nadas em áreas urbanas e, em seu interior, são realizados 
treinamentos com os pedestres que circulam por aquelas 
vias (Figura 11.21).

No Brasil, principalmente em Pernambuco, tal proce-
dimento deveria ser implantado. Viaturas com objetivos 
similares poderiam ser utilizadas, de forma itinerante, como 
meio de informação/orientação nas localidades suscetíveis 
a ocorrências desse tipo de fenômeno.
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INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentadas as diversas etapas 
que envolveram o tratamento digital dos dados no de-
senvolvimento do SIG Mapa Geodiversidade do Estado 
de Pernambuco, 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, de transportes, agricul-
tura, 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, 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 (RAMOS et al., 2005; SCHOB-
BENHAUS et al., 2004; THEODOROVICZ et al., 1994, 2001, 
2002, 2005; TRAININI; 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 de 
Pernambuco, informações temáticas de infraestrutura, 
recursos minerais, unidades de conservação, terras indí-
genas e áreas de proteção integral e de desenvolvimento 
sustentável estaduais e federais, dados da rede hidrológica 
e de água subterrânea, áreas impactadas (erosão, deserti-
ficação), áreas oneradas pela mineração, informações da 
Zona Econômica Exclusiva da Plataforma Continental (ZEE), 
gasodutos e oleodutos, dados paleontológicos, geoturísti-
cos e paleontológicos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Assim como para o Mapa Geodiversidade do Brasil e 
do SIG Geodiversidade ao Milionésimo, os levantamentos 
estaduais foram elaborados seguindo as orientações con-
tidas 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, desde a fase do recorte ao milio-
nésimo 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, como na monta-
gem de SIGs, em que as tabelas das shapefiles (arquivos 
vetoriais) são produtos da consulta sistemática ao banco 
de dados.

DEFINIÇÃO DE DOMÍNIOS E UNIDADES 
GEOLÓGICO-AMBIENTAIS

O estabelecimento de domínios geológico-ambientais 
e suas subdivisões para o estado de Pernambuco se insere 
nos critérios adotados para a definição dos domínios e 
unidades geológico-ambientais do Brasil, com o objetivo 
de se agrupar conjuntos estratigráficos de comportamento 
semelhante frente ao uso e à ocupação dos terrenos. Da 
mesma forma, o resultado obtido não foi um mapa geoló-
gico ou tectônico, mas sim um novo produto, denominado 
Mapa Geodiversidade do Estado de Pernambuco, no qual 
foram inseridas 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 GE-
OBANK, 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 aten-
der a uma ampla gama de usos e usuários interessados em 
conhecer as implicações ambientais decorrentes do emba-
samento geológico. Para a elaboração do Mapa Geodiversi-
dade do Brasil (escala 1:2.500.000), analisaram-se somente 
as implicações ambientais provenientes de características 
físico-químicas, geométricas e genéticas dos corpos ro-
chosos. 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 cruzamento 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 à 
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 interpretação a partir da ambiência tectônica, litológica 
e análise de estruturas refletidas nos sistemas de relevo e 
drenagem.

Tectônica: dobramentos

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

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

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

 - Intensamente dobrada: sequências sedimentares 
ou vulcanossedimentares complexa e intensamente 
dobradas (grupos Açungui, Minas, dentre outros) e 
rochas granítico-gnáissicas migmatíticas.

 - Moderada a intensamente dobrada.
 - Pouco a intensamente dobrada.

Tectônica: fraturamento (juntas e falhas)/
cisalhamento

 - Não fraturada: por exemplo, coberturas sedimen-
tares inconsolidadas.

 - Pouco a moderadamente fraturada (distribuição 
regular).

 - Pouco a moderadamente fraturada (distribuição 
irregular).

 - Moderada a intensamente fraturada (distribuição 
regular).

 - Moderada a intensamente fraturada (distribuição 
irregular).

 - Pouco a intensamente fraturada (distribuição re-
gular).

 - Pouco a intensamente fraturada (distribuição irre-
gular).

 - 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
 - Bandada
 - 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):

 - Comportamento isotrópico: quando as proprieda-
des das rochas são constantes, independentemente 
da direção observada.

 - 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 homogêneas.

 - 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(s) rocha(s) que sustenta(m) a unidade 
geológico-ambiental.

Se apenas um tipo de litologia sustentar a unidade 
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 
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minerais ferromagnesianos, formações ferríferas, quartzitos 
e arenitos impuros.

Não se aplica: sedimentos inconsolidados.
Se várias litologias sustentarem a unidade, a classifi-

cação será:
Baixa a moderada na vertical: caso de coberturas 

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

rochoso é formado por empilhamento de camadas hori-
zontalizadas, não dobradas, de composição mineral e 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 apresentarem grande 
heterogeneidade composicional, textural e deformacional 
lateral e vertical.

Resistência ao Intemperismo Químico

Procede-se à dedução a partir da análise da com-
posição mineral da(s) rocha(s) que sustenta(m) a unidade 
geológico-ambiental.

Se apenas um tipo de litologia sustentar 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.

Não se aplica: aluviões.
Entretanto, se várias litologias sustentarem a unidade, 

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 hori-
zontalizadas, não dobradas, de composição mineral e 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 apresentarem 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 12.1). Para o caso de 
complexos plutônicos com várias litologias, todas podem 
estar enquadradas em um único grau de coerência.

Figura 12.1 - Resistência à compressão uniaxial e classes de alteração para diferentes tipos de rochas. Fonte: Modificado de VAZ (1996).
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As classificações utilizadas nesse atributo são:
 - Muito brandas
 - Brandas
 - Médias
 - Duras
 - Muito brandas a duras

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 e relevo, o manto de alteração de um ba-
salto 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 ortoderivadas.

 - Variável de arenoso a argilossiltoso: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares compostas 
por alternâncias 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 12.1.

Caso seja apenas um tipo de litologia a sustentar a uni-
dade geológico-ambiental, observar o campo “Descrição” 
da Tabela 12.1. 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 12.1.

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

Característica da Unidade Lito-
Hidrogeológica

São utilizadas as seguintes classificações:
 - Granular: dunas, depósitos sedimentares inconsolida-

dos, planícies aluviais, coberturas sedimentares etc.
 - Fissural.
 - Granular/fissural.
 - Cárstico.
 - Não se aplica.

ATRIBUTOS DO REL)EVO

Com o objetivo de conferir uma informação geomor-
fológica clara e aplicada ao mapeamento da geodiversida-
de do território brasileiro em escalas de análise reduzidas 
(1:500.000 a 1:1.000.000), procurou-se identificar os 
grandes conjuntos morfológicos passíveis de serem de-
limitados em tal tipo de escala sem muita preocupação 
quanto à gênese e evolução morfodinâmica das unidades 
e aos processos geomorfológicos atuantes. Tais avaliações 
e controvérsias, de âmbito exclusivamente geomorfoló-
gico, seriam de pouca valia para atender aos propósitos 
deste estudo. Portanto, termos como depressão, crista, 
patamar, platô, cuesta, hog-back, pediplano, peneplano, 
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 presen-
tes 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, 
Franco e Moreira (1977), para o Projeto RadamBrasil, e de 
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 
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consonância com os objetivos e as necessidades de um 
mapeamento da geodiversidade do território nacional em 
escala continental.

Com esse enfoque, foram selecionados 28 padrões 
de relevo para os terrenos existentes no território bra-
sileiro (Tabela 12.2), levando-se, essencialmente, em 
consideração:

 - Parâmetros morfológicos e morfométricos que pu-
dessem ser avaliados pelo instrumental tecnológico 
disponível nos kits digitais (imagens LandSat GeoCo-

ver e Modelo Digital de Terreno 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.

Tabela 12.1 - Porosidade total dos diversos materiais rochosos.

Material Porosidade Total  
% m

Porosidade Eficaz  
% m

Obs.

Tipo Descrição Média
Normal Extraordinária

Média Máx. Mín.
Máx. Mín. Máx. Mín.

Rochas maciças 

Granito 0,3 4 0,2 9 0,05 <0,2 0,5 0,0 A

Calcário maciço 8 15 0,5 20 <0,5 1 0,0 B

Dolomito 5 10 2 <0,5 1 0,0 B

Rochas metamórficas 0,5 5 0,2 <0,5 2 0,0 A

Rochas vulcânicas

Piroclasto e tufas 30 50 10 60 5 <5 20 0,0 C, E

Escórias 25 80 10 20 50 1 C, E

Pedra-pome 85 90 50 <5 20 0,0 D

Basaltos densos, fonólitos 2 5 0,1 <1 2 0,1 A

Basaltos vesiculares 12 30 5 5 10 1 C

Rochas sedimentares 
consolidadas 

(ver rochas maciças)

Pizarras sedimentares 5 15 2 30 0,5 <2 5 0,0 E

Arenitos 15 25 3 30 0,5 10 20 0,0 F

Creta blanda 20 50 10 1 5 0,2 B

Calcário detrítico 10 30 1,5 3 20 0,5

Rochas sedimentares 
inconsolidadas

Aluviões 25 40 20 45 15 15 35 5 E

Dunas 35 40 30 20 30 10

Cascalho 30 40 25 40 20 25 35 15

Loess 45 55 40 <5 10 0,1 E

Areias 35 45 20 25 35 10

Depósitos glaciais 25 35 15 15 30 5

Silte 40 50 25 10 20 2 E

Argilas não compactadas 45 60 40 85 30 2 10 0,0 E

Solos superiores 50 60 30 10 20 1 E

Fonte: Modificado de CUSTODIO; LLAMAS, 1983. 
Nota: Alguns dados, em especial os referentes à porosidade eficaz (me), devem ser tomados com precaução, 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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Para cada um dos atributos de relevo, com suas res-
pectivas bibliotecas, há uma legenda explicativa (Apêndice 
II – Biblioteca de Relevo do Território Brasileiro), que agrupa 
características morfológicas e morfométricas gerais, assim 
como informações elementares e generalizadas quanto à 
gênese e vulnerabilidade frente aos processos geomorfo-
lógicos (intempéricos, erosivos e deposicionais).

Evidentemente, considerando a vastidão e a 
enorme geodiversidade do território brasileiro, assim 

como seu conjunto diversificado de paisagens biocli-
máticas e condicionantes geológico-geomorfológicas 
singulares, as informações de amplitude de relevo e 
declividade, dentre outras, devem ser reconhecidas 
como valores-padrão, não aplicáveis indiscrimina-
damente a todas as regiões. Não se descartam su-
gestões de ajuste e aprimoramento da Tabela 12.2 e 
do Apêndice II apresentados nesse modelo, as quais 
serão benvindas.

Tabela 12.2 - 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 

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. Dantras, 2010.
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MODELO DIGITAL DE TERRENO – SHUTLLE 
RADAR TOPOGRAPHY MISSION (SRTM)

A utilização do Modelo Digital de Terreno (MDT) 
ou Modelo Digital de Elevação ou Modelo Numérico de 
Terreno, no contexto do Mapa Geodiversidade do Estado 
de Pernambuco, justifica-se por sua grande utilidade em 
estudos de análise ambiental.

Um Modelo Digital de Terreno é um modelo contínuo 
da superfície terrestre, no nível do solo, representado por 
uma malha digital de matriz cartográfica encadeada, ou 
raster, onde cada célula da malha retém um valor de ele-
vação (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, 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 apud BARROS et al., 2004).

Durante os trabalhos de levantamento da geodiversi-
dade do território brasileiro, apesar de todos os pontos po-
sitivos apresentados, os dados SRTM, em algumas regiões, 
acusaram problemas, tais como: valores espúrios (positivos 
e negativos) nas proximidades do mar e áreas onde não 
são encontrados valores. Tais situações são descritas 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, 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 4.1 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), 
utilizando 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 alia as características 
espaciais da imagem com resolução de 15 m às caracte-
rísticas espectrais das imagens com resolução de 30 m, re-
sultando 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; SANTOS; MEDEIROS, 2005; CREPANI; 
MEDEIROS, 2005).

ANÁLISE DA DRENAGEM

Segundo Guerra e Cunha (2001), o reconhecimento, a 
localização e a quantificação das drenagens de determinada 
região são de fundamental importância para o entendi-
mento 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 de características 
ligadas a aspectos geológico-estruturais e a processos ge-
omorfológicos, os quais atuam como agentes modeladores 
da paisagem e das formas de relevo.

Dessa forma, a integração de atributos ligados às redes 
de drenagem – tipos de canais de escoamento, hierarquia 
da rede fluvial, configuração dos padrões de drenagem 
etc. – a outros temas trouxe respostas a várias questões 
relacionadas ao comportamento dos diferentes ambientes 
geológicos e climáticos locais, processos fluviais dominan-
tes 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 de 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 de bacias e sub-bacias 
de drenagem.

 - Altimetria: curvas de nível espaçadas de 100 m.
 - Campos de óleo: campos de óleo e gás.
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 - 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.

 - Zona Econômica Exclusiva da Plataforma Continen-
tal: 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 12.2, 12.3 e 12.4 ilustram parte dos dados 
do kit digital para o Mapa Geodiversidade do Estado de 
Pernambuco.

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.

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, foi estruturado, 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 com o relevo.

Finalizado o trabalho de implementação dos parâ-
metros da geologia e do relevo pela equipe responsável, 
o material foi enviado para a Coordenação de Geoproces-
samento, 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.

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 (SCHOBBENHAUS et al., 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.
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Figura 12.2 - Exemplo de dados do kit digital para o estado de Pernambuco: unidades geológico-ambientais versus 
infraestrutura, planimetria e recursos minerais.

Figura 12.3 - Exemplo de dados do kit digital para o estado de Pernambuco: unidades geológico-ambientais versus zonas de 
interesse mineral versus unidades de conservação.

Figura 12.4 - Exemplo de dados do kit digital para o estado de Pernambuco: modelo digital de elevação (SRTM) versus 
drenagem bifilar.
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 - 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://geo-
bank.sa.cprm.gov.br), onde o usuário tem acesso a 
informações relacionadas às unidades geológico-
-ambientais (Base Geodiversidade) e 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 planejamen-
to, 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 litoestra-
tigráficas (Base Litoestratigrafia) (Figura 12.5).

Posteriormente, de acordo com a escala adotada, o 
usuário cadastra todos os atributos da geologia de interesse 
para o planejamento (Figura 12.6).

Na última tela, o usuário cadastra os compartimentos 
de relevo (Figura 12.7).

Todos os dados foram preenchidos pela equipe da 
Coordenação de Geoprocessamento e inseridos no apli-
cativo que possibilita o armazenamento das informações 
no GEOBANK (Oracle), formando, assim, a Base Geodiver-
sidade (Figura 12.8).

O módulo da Base Geodiversidade, suportado por 
bibliotecas, recupera, também por escala e por fase (quadrí-
cula ao milionésimo, mapas estaduais), todas as informações 
das unidades geológico-ambientais, possibilitando, assim, a 
organização dos dados no GEOBANK e 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 ma-
pas geoambientais é o módulo Web Map do GEOBANK, 
onde o usuário tem acesso a informações relacionadas às 
unidades geológico-ambientais (Base Geodiversidade) e 
respectivas unidades litológicas (Base Litoestratigrafia), 
podendo recuperar as informações dos atributos rela-
cionados à geologia e ao relevo diretamente no mapa 
(Figura 12.9).

Figura 12.5 - Tela de cadastro das unidades geológico-ambientais 
para os mapas estaduais de geodiversidade (aplicativo GEODIV).

Figura 12.6 - Tela de cadastro dos atributos da geologia 
(aplicativo GEODIV).

Figura 12.7 - Tela de cadastro dos atributos do relevo 
(aplicativo GEODIV).
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Figura 12.8 - Fluxograma simplificado da base Geodiversidade (GEOBANK).

Figura 12.9 - Módulo Web Map de visualização dos arquivos vetoriais/base de dados (GEOBANK).
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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-AM-
BIENTAL) – Sigla dos domínios geológico-ambientais.
DOM_GEO (DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO GEOLÓGICO-
-AMBIENTAL) – Reclassificação da geologia pelos grandes 
domínios geológicos.
COD_UNIGEO (CÓDIGO DA UNIDADE GEOLÓGICO-
-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 do-
mínios geológico-ambientais e por critérios-chave descritos 
anteriormente.
DEF_TEC (DEFORMAÇÃO TECTÔNICA/DOBRAMENTOS) 
– Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas que compõe 
a unidade geológico-ambiental.
CIS_FRAT (TECTÔNICA FRATURAMENTO/CISALHAMEN-
TO) – 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 compõe a unidade geológico-
-ambiental.
COM_REOL (COMPORTAMENTO REOLÓGICO) – Relacio-
nado à rocha ou ao grupo de rochas que compõe a unidade 
geológico-ambiental.
ASPECTO (ASPECTOS TEXTURAIS E ESTRUTURAIS) – Rela-
cionado às rochas ígneas e/ou metamórficas que compõem 
a unidade geológico-ambiental.
INTEMP_F (RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO FÍSICO) – Re-
lacionado à rocha ou ao grupo de rochas sãs que compõe 
a unidade geológico-ambiental.
INTEMP_Q (RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO QUÍMI-
CO) – 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 
do 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 RE-
LEVO) – Siglas para a divisão dos macrocompartimentos 
de relevo.

RELEVO (MACROCOMPARTIMENTOS DO RELEVO) – 
Descrição dos macrocompartimentos de relevo.
GEO_REL (CÓDIGO DA UNIDADE GEOLÓGICO-AMBIEN-
TAL + 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 de Pernambuco está constituído por 18 
domínios geológico-ambientais (Figuras 13.1 a 13.18), 
subdivididos em 53 unidades geológico-ambientais com 
características físicas de aptidões e restrições de uso e 
ocupação bastante diversificadas. De acordo com a consti-
tuição dos materiais formadores dessas unidades, é possível 
determinar qual delas será mais adequada a determinado 
tipo de uso/ocupação do solo, tais como explotação mi-
neral, agricultura, ocupação urbana etc.

Com este trabalho, visa-se a proporcionar aos tomado-
res de decisão, nos mais diversos níveis da administração, 
dados a serem utilizados para um melhor planejamento 
territorial frente ao uso e à ocupação do solo do estado de 
Pernambuco. Para consecução desse objetivo, procurou-se 
descrever as características das unidades geológico-am-
bientais da maneira mais completa possível, em linguagem 
acessível tanto para a população quanto para os gestores.

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
INCONSOLIDADOS OU POUCO 
CONSOLIDADOS, DEPOSITADOS EM MEIO 
AQUOSO (DC)

O domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados 
ou pouco consolidados, depositados em meio aquoso (DC), 
é constituído por três unidades geológico-ambientais: DCa, 
DCmc e DCm (Figura 13.1).

O domínio DC é constituído, predominantemente, por 
sedimentos de idade holocênica, depositados em diferentes 
áreas do estado, especialmente na área costeira.

Esses sedimentos, principalmente areias, cascalhos e 
argilas, são importantes fontes de materiais para uso na 
construção civil, pois a sua baixa resistência ao corte e à 

perfuração facilita a explotação. São, também, bastante 
isotrópicos, com capacidade de suporte variando de média 
a baixa; a transmissividade hidráulica é muito variável e o 
lençol freático é bastante alto. Entretanto, seu uso como 
matéria-prima para aterros e material de construção é com-
prometido quando há matéria orgânica em excesso, a qual 
libera substâncias corrosivas para equipamentos e obras.

Os terrenos desse domínio apresentam boa fertilidade 
natural, elevada disponibilidade de água e topografia plana. 
Porém, são suscetíveis a inundações periódicas, o que torna 
a área mais indicada para culturas de ciclo curto.

Preveem-se potencialidade e vazões altas para os 
aquíferos desse domínio, bem como bom potencial de 
armazenamento.

O nível freático é alto e a instabilidade das paredes 
das cavas, devido aos materiais inconsolidados, dificulta 
os processos de lavra. As margens dos cursos d’água são 
protegidas por legislação ambiental, restringindo a sua 
exploração.

As praias fluviais e/ou marinhas, ilhas e planícies de 
inundação são de grande beleza cênica (Figuras 13.2 a 
13.5), porém, o aproveitamento geoturístico é limitado 
pela estação chuvosa ou seca (cheia e vazante).

Unidade Dca

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

Nessa unidade são encontradas as formas de relevo: 
Planícies Fluviais ou Fluviolacustres, Tabuleiros e Tabuleiros 
Dissecados.

Em obras de engenharia, o cascalho é utilizado como 
fonte de material de empréstimo, podendo ainda ser usado 
na construção civil ou em pavimentação de vias. Quando 

Figura 13.1 - Distribuição espacial das unidades geológico-ambientais definidas no domínio DC no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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Nessa área é encontrada a forma de relevo Planícies 
Costeiras.

Essa unidade é constituída por sedimentos incon-
solidados, com baixa capacidade de suporte e sujeitos à 
erosão. Devido ao efeito diário das marés e das ondas, as 
obras de engenharia localizadas nessas áreas apresentam 
alta suscetibilidade à erosão marinha.

Na região ocorre contato entre as águas subterrâneas 
e as águas salgadas dos oceanos. Por ser menos densa, a 
água doce desloca-se sobre a água salgada no contato 
entre as duas. A superexplotação da água subterrânea 
nessa região levaria, em determinado momento, à sucção 
da água salgada, ocasionando a mistura entre elas, com a 
invasão da água salgada no aquífero (cunha salina).

Os sedimentos arenosos apresentam alta permeabili-
dade, o que acarreta alta vulnerabilidade à contaminação 
dos mananciais hídricos subterrâneos, devido à percolação 
de poluentes, além de possuírem baixa capacidade de 
retenção.

Em termos de recursos minerais, identificam-se de-
pósitos de areia, os quais são utilizados em argamassas, 
quando lavadas, e para indústria de vidro.

Figura 13.3 - Recifes de arenito da praia Enseadas dos Corais 
(Cabo de Santo Agostinho, PE). 

Fotografia: Pedro Augusto Pfaltzgraff, 2006.

Figura 13.2 - Neck vulcânico (Ipojuca, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2006.

Foto 13.4 - Recifes de arenito da praia de Porto de Galinhas 
(Ipojuca, PE). Fotografia: Pedro Augusto Pfaltzgraff, 2006.

Figura 13.5 - Arenitos da formação Cabo, na praia de Guadalupe 
(Sirinhaém, PE). Fotografia: Pedro Augusto Pfaltzgraff, 2006.

há matéria orgânica em excesso, a qualidade do material 
é prejudicada, além de essa matéria orgânica liberar subs-
tâncias corrosivas para equipamentos e obras.

A unidade Dca apresenta solos profundos, com boa 
fertilidade natural e boa disponibilidade hídrica, desenvol-
vidos em relevo plano. Entretanto, devido à proximidade de 
cursos d’água, é muito suscetível às inundações periódicas, 
apresentando características de hidromorfismo no perfil do 
solo, as quais se tornam mais evidentes no período chuvoso.

O excesso de umidade ou deficiência de oxigênio é 
uma das limitações para a agricultura. São áreas indicadas 
para culturas de ciclo curto, que somente as ocupam no 
período seco.

Área com aquíferos do tipo granular, com boas vazões. 
Apresentam bastante vulnerabilidade à contaminação, que 
aumenta à medida que as camadas de argila que recobrem 
o aquífero sejam mais delgadas.

Unidade DCmc

Ambiente marinho costeiro. Predomínio de sedimen-
tos arenosos.
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Como são áreas de praias, estão sujeitas a rígida le-
gislação ambiental, o que restringe a explotação mineral.

Do ponto de vista ambiental, são áreas muito frágeis, 
devendo ser preservadas.

Unidade DCm

Ambiente misto (marinho/continental). Intercalações 
irregulares de sedimentos arenosos, argilosos, em geral 
ricos em matéria orgânica (mangues).

Nessa unidade é encontrada a forma de relevo Planí-
cies Fluviomarinhas.

Os terrenos localizados nessas áreas apresentam 
capacidade de suporte muito baixa e camadas com alta 
concentração de matéria orgânica, que libera ácidos cor-
rosivos e gás metano (altamente inflamável), o que impõe 
várias restrições a obras de engenharia.

Os materiais argilosos que compõem a unidade 
possuem elevada capacidade de retenção, o que ajuda 
a mitigar os efeitos da poluição, retendo, retardando e 
transformando substâncias contaminantes, como pes-
ticidas, metais tóxicos e matéria orgânica, evitando que 
contaminem os mananciais hídricos.

Por sua vez, os micro-organismos atuam na decom-
posição dos poluentes da água, como nitratos, e do ar, 
como sulfatos, sendo fontes relevantes na produção de 
oxigênio.

O relevo e a drenagem são mais favoráveis à concen-
tração do que à dispersão de elementos poluentes. As 
porções arenosas apresentam elevada permeabilidade, 
configurando situação de alta vulnerabilidade à conta-
minação do lençol freático, o qual se encontra próximo à 
superfície ou aflorante.

Os solos são lodosos, profundos, parcial ou perma-
nentemente submersos. Apresentam salinidade elevada, 
devido à influência da água do mar, assim como são ex-
cessivamente ácidos em função da grande quantidade de 
matéria orgânica.

Essa unidade apresenta áreas inadequadas para capta-
ção de água subterrânea, em virtude do substrato argiloso 
e das altas concentrações de sais.

Os canais e as ilhas cobertas por manguezais são 
pontos indicados para o geoturismo.

Os manguezais atuam como barreiras contra a 
erosão provocada pela ação das ondas, protegendo de-
terminados setores da linha de costa. Da mesma forma, 
fornecem proteção contra as enchentes ao longo dos 
rios, diminuindo a força das inundações e retendo os 
sedimentos transportados, ajudando, assim, a aumentar 
a linha de costa.

Do ponto de vista ambiental, são áreas muito frágeis, 
devendo ser preservadas.

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

Engloba as coberturas existentes na zona continental, 
as quais representam uma fase de retrabalhamento de 
outras rochas que sofreram pequeno transporte em meio 
não aquoso ou pouco aquoso.

Nesse domínio, foi definida a unidade geológico-
-ambiental DCSR (Figura 13.6).

Unidade DCSR

Unidade relacionada a sedimentos retrabalhados de 
outras rochas – coberturas arenoconglomeráticas e/ou 
síltico-argilosas associadas a superfícies de aplainamento.

Na área são encontradas as seguintes formas de re-
levo: Chapadas e Platôs, Degraus Estruturais e Rebordos 
Erosivos, Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos, 
Domínio de Morros e de Serras Baixas, Escarpas Serranas, 

Figura 13.6 - Distribuição espacial da unidade geológico-ambiental definida no domínio DCSR no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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Planaltos, Superfícies Aplainadas Conservadas, Superfícies 
Aplainadas Degradadas, Vertentes Recobertas por Depó-
sitos de Encosta.

Esses materiais, de forma geral, são pouco litificados, 
contendo grande quantidade de cascalho. Principalmente 
no oeste do estado, apresentam pequena espessura, mas 
recobrem grandes áreas.

Em geral, são solos rasos, de baixa fertilidade natural, 
suscetíveis à erosão.

O relevo, por ser plano, facilita a implantação de obras 
lineares e a ocupação urbana.

São terrenos caracterizados por alta permeabilidade e 
baixa capacidade de retenção, o que os torna vulneráveis 
à infiltração de contaminantes.

Embora as características dos materiais não sejam 
favoráveis à existência de aquíferos nessa unidade, os 
aquíferos existentes nas unidades sobrejacentes podem 
ser afetados por poluentes que facilmente atravessem 
essas coberturas.

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
BIOCLÁSTICOS (DCB)

O domínio dos sedimentos cenozoicos bioclásticos 
(DCB é constituído pela unidade geológico-ambiental DCBr 
(Figura 13.7).

Os sedimentos bioclásticos, que são depositados a 
certa distância do local de origem, são compostos por 
areia, cascalhos inconsolidados e acúmulo de fragmentos 
de sedimentos bioquímicos e orgânicos (algas calcárias, 
moluscos, briozoários, foraminíferos bentônicos).

Unidade DCBr

Essa unidade é representada por sedimentos bioclás-
ticos de origem orgânica e inorgânica, cimentados por 
óxido de ferro e sílica.

Na área é encontrada a forma de relevo Recifes.

Os sedimentos bioclásticos são importantes na prote-
ção da linha de costa contra a ação destruidora das ondas. 
Em Pernambuco, praias como as de Boa Viagem (Recife) e 
Muro Alto (Ipojuca) apresentam importante linha de recifes 
arenosos, com areias e restos de conchas cimentados por 
óxido de ferro, que protegem a faixa de areia da erosão.

São áreas de grande beleza cênica, com alto potencial 
para o geoturismo.

Por serem habitat de inúmeras espécies marinhas e 
abrigarem várias espécies animais e vegetais, essas áreas 
precisam ser preservadas.

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
EÓLICOS (DCE)

O domínio dos sedimentos cenozoicos eólicos (DCE) 
é constituído pela unidade geológico-ambiental DCEf 
(Figura 13.8).

Os sedimentos eólicos são formados por areias quart-
zosas finas a médias, bem arredondadas e selecionadas, 
sujeitas ao fenômeno da liquefação (tipo areia movediça). 
Constituem terrenos altamente instáveis, com suscetibili-
dade elevada a riscos de desmoronamento e erosão em 
taludes de corte e aterros.

Esses terrenos constituem bons aquíferos e funcio-
nam como áreas de recarga para as unidades geológicas 
subjacentes.

A alta permeabilidade e a baixa capacidade de re-
tenção tornam impeditiva a instalação de qualquer fonte 
potencialmente poluidora nessas áreas.

São áreas limitativas à expansão urbana e ao sistema viário.

Unidade DCEf

Dunas fixas – material arenoso fixado pela vegeta-
ção –, onde se encontra a forma de relevo Campos de Dunas.

Essa unidade é formada exclusivamente por areia 
quartzosa fina a média, com grãos bem arredondados e 

Figura 13.7 - Distribuição espacial da unidade geológico-ambiental definida no domínio DCB no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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selecionados, estando sujeita ao fenômeno da liquefação 
(tipo areia movediça).

Ocorre de forma restrita no extremo sudoeste do 
estado, nas proximidades do rio São Francisco. Seu relevo 
é caracterizado por terrenos fortemente instáveis, com 
suscetibilidade elevada a riscos de desmoronamento e 
erosão em taludes de corte e aterros.

São potenciais fontes de areia para uso na construção 
civil e na indústria (principalmente para vidros).

Solos com baixa fertilidade natural, excessivamente 
ácidos, de baixa capacidade hídrica, erosivos e de difícil 
manejo, devido à constituição arenosa e ao relevo.

A retirada da cobertura vegetal fixadora das dunas 
promove a transformação de dunas fixas em dunas móveis.

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

A alta permeabilidade e a baixa capacidade de re-
tenção tornam impeditiva a instalação de qualquer fonte 
potencialmente poluidora nessas áreas.

São áreas limitativas à expansão urbana e ao sistema viário.

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

O domínio dos sedimentos cenozoicos e/ou mesozoi-
cos pouco a moderadamente consolidados, associados a 
pequenas bacias continentais do tipo rift (DCMR), é cons-
tituído por duas unidades geológico-ambientais: DCMRa 
e DCMRsa (Figura 13.9).

Unidade DCMRa

Predomínio de sedimentos arenosos, onde são encon-
tradas as seguintes formas de relevo: Chapadas e Platôs, 
Domínio Montanhoso, Escarpas Serranas.

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

Dão origem a solos arenosos, de baixa fertilidade na-
tural e elevado índice de acidez, necessitando de adubação 
e corretivos de pH. São naturalmente erosivos; todavia, 
quando o relevo é plano, o potencial à erosão hídrica di-
minui, o que 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 
poluidoras.

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 a porosidade podem ser 
reduzidas, devido à silicificação e diagênese dos arenitos.

O relevo plano favorece a implantação de obras viárias 
e urbanas. Nesse segundo caso, cuidados especiais devem 
ser adotados na proteção do solo contra a erosão e na 
construção de redes de água e esgoto, com vistas a evitar 
a contaminação dos aquíferos.

No extremo noroeste do estado, essa unidade reco-
bre depósitos de gipsita, fonte de gesso, importante bem 
mineral para a economia da região.

Quando silicificados, os arenitos podem ser utilizados 
como pedras de revestimento.

Unidade DCMRsa

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, onde são 
encontradas as seguintes formas de relevo: Superfícies 
Aplainadas Degradadas, Domínio de Colinas Dissecadas 
e Morros Baixos e Domínio de Morros e de Serras Baixas.

Nessa unidade são encontrados sedimentos portado-
res de argilominerais expansivos, que se alteram para solos 

Figura 13.8 - Distribuição espacial da unidade geológico-ambiental definida no domínio DCE no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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erosivos e colapsíveis, inadequados para uso como material 
de empréstimo e instáveis em taludes de corte.

São formações predominantemente de natureza 
pelítica, impermeáveis a semipermeáveis, de baixo 
a muito baixo potencial hidrogeológico. Entretanto, 
podem apresentar, localmente, condições aquíferas, 
devido às intercalações com níveis arenosos. Como os 
solos argilosos são bastante porosos, de boa capacidade 
hídrica, eles mantêm boa disponibilidade de água para 
as plantas.

Apresentam potencial para aproveitamento como 
materiais de uso na construção civil.

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADOS, ASSOCIADOS A 
TABULEIROS (DCT)

O domínio dos sedimentos cenozoicos pouco a mo-
deradamente consolidados, associados a tabuleiros (DCT), 
é constituído por uma unidade geológico-ambiental: DCT 
(Figura 13.10).

Esses sedimentos são dominantemente arenoargilo-
sos, com média capacidade de suporte e baixa resistência 
ao corte e à perfuração (Figura 13.11).

Nas áreas em que predominam sedimentos arenosos, 
os solos possuem baixa fertilidade natural, sendo altamen-
te erosivos naquelas em que as vertentes possuem maior 
declividade (relevo de tabuleiro dissecado).

De modo geral, apresentam condições geológicas e 
topográficas favoráveis à ocupação urbana (Figura 13.12) 
e à agricultura mecanizada, à exceção das áreas em que 
as vertentes apresentam maior declividade.

A vulnerabilidade à contaminação das águas subter-
râneas pode variar de muito baixa a elevada, dependendo 
dos sedimentos que ocorrem na superfície.

As águas subterrâneas podem apresentar, em deter-
minadas áreas, elevados teores de ferro.

Unidade DCT

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

Nessa unidade, são encontradas as seguintes formas 
de relevo: Tabuleiros; Tabuleiros Dissecados; Domínio de 
Colinas Amplas e Suaves.

Áreas de sedimentos dominantemente arenoargilosos, 
com média capacidade de suporte, onde o material pre-
dominante pode ser escavado e perfurado com facilidade. 
Entretanto, podem ocorrer camadas de conglomerados, 
níveis laterizados e blocos de rochas diversas, bastante 
duros e abrasivos, resistentes ao uso de sondas rotativas.

Por serem suscetíveis à erosão, as vertentes dos tabu-
leiros não são indicadas para ocupação, devido ao risco de 
deslizamentos, como os ocorridos nos morros do município 
de Olinda (Região Metropolitana do Recife).

Os solos são ácidos, de baixa capacidade de reter água 
e nutrientes. Possuem fertilidade natural variável, à exceção 
de áreas em que predominam sedimentos arenosos, quan-
do apresentam baixa fertilidade natural. Tal variação se dá 
em função da heterogeneidade granulométrica vertical e 
horizontal dos sedimentos arenosos, argilosos, siltosos e 
conglomeráticos.

A maior parte das áreas dessa unidade está ocupada 
com o cultivo de cana-de-açúcar, onde o relevo plano se 
mostra favorável à utilização de maquinário agrícola.

A permeabilidade está intrinsecamente ligada à granu-
lometria, o que implica ampla variedade na velocidade de 
percolação de fluidos contaminantes e na quantidade e no 
potencial de retenção do solo. Dessa forma, a implantação 
de qualquer empreendimento que possa produzir resíduos 
com potencial contaminante do solo ou dos aquíferos deve 
ser criteriosamente planejada.

O potencial para captação de água subterrânea é 
variável, de acordo com a fácies sedimentar dominante 
na área de interesse. Em determinados locais, as águas 
subterrâneas podem apresentar elevados teores de ferro.

Figura 13.9 - Distribuição espacial das unidades geológico-ambientais definidas no domínio DCMR no estado de Pernambuco 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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Figura 13.10 - Distribuição espacial da unidade geológico-ambiental definida no domínio DCT no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.

Apesar de não ser considerado um bom aquífero, por 
apresentar médias e baixas vazões (médias em sedimentos 
arenosos e conglomeráticos; baixas em sedimentos siltosos 
e argilosos) e águas, algumas vezes, com elevado teor de 
ferro, a exploração nessa unidade é bem desenvolvida, 
devido à expressiva área que ocupa na zona costeira e 
à facilidade de perfuração de poços com profundidades 
geralmente pequenas.

Áreas com potencialidade para exploração de areia, 
argila e cascalho para a construção civil, conforme se ob-
serva em vários locais dos municípios de Recife, Jaboatão 
dos Guararapes e Olinda.

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

O domínio dos sedimentos cenozoicos e/ou meso-
zoicos pouco a moderadamente consolidados, associa-

dos a profundas e extensas bacias continentais (DCM), é 
constituído por uma unidade geológico-ambiental: DCMa 
(Figura 13.13).

 
Unidade DCMa

Predomínio de sedimentos arenosos de deposição 
continental, lacustre, fluvial ou eólica – arenitos.

Nessa área, são encontradas as seguintes formas de 
relevo: Chapadas e Platôs; Domínio de Morros e de Serras 
Baixas; Inselbergs; Superfícies Aplainadas Degradadas; 
Vales Encaixados.

São litologias com predomínio de materiais arenosos, 
friáveis, de baixa resistência ao corte e à perfuração e média 
capacidade de suporte. Taludes de corte executados nessas 
litologias são bastante suscetíveis à erosão e de estabilidade 
relativamente baixa, em função de seu baixo ângulo de 
atrito e à falta de coesão entre os grãos.

Esses sedimentos dão origem a solos arenosos, pouco 
espessos, de baixa fertilidade natural, muito erosivos e com 
baixa retenção de água.

Figura 13.12 - Corte de estrada em tabuleiro dissecado (Goiana, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 13.11 - Sedimentos da formação Barreiras recobertos por 
Latossolo Amarelo (Goiana, PE). Fotografia: Edgar Shinzato, 2010. 

Nota: A seta aponta para uma falha geológica, atestando 
movimentação neotectônica.
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A unidade apresenta aquíferos porosos, com boa vazão 
e elevada capacidade de recarga. A permeabilidade elevada 
e a baixa capacidade de retenção dos sedimentos tornam os 
aquíferos bastante vulneráveis a fluidos poluentes.

Essas áreas constituem potencial fonte de material 
para uso na construção civil (areia).

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

O domínio das sequências sedimentares mesozoicas 
clastocarbonáticas consolidadas em bacias de margens conti-
nentais (rift) (DSM) é constituído por três unidades geológico-
ambientais: DSMc, DSMqcg e DSMscv (Figura 13.14).

Unidade DSMc

Predomínio de calcário e sedimentos síltico-argilosos.
Nessa unidade, são encontradas as seguintes formas 

de relevo: Chapadas e Platôs; Domínio de Colinas Disseca-
das e Morros Baixos; Domínio de Morros e de Serras Baixas; 
Domínio Montanhoso; Escarpas Serranas; Superfícies Aplai-
nadas Conservadas; Superfícies Aplainadas Degradadas; 
Tabuleiros; Tabuleiros Dissecados.

Os sedimentos síltico-argilosos apresentam razoável 
capacidade de suporte de carga do solo e baixa resistência 
ao corte e à penetração.

A implantação de obras viárias nessas áreas merece 
atenção, devido à alta erodibilidade e ao baixo ângulo de 
atrito dos materiais siltosos, responsáveis pela instabilidade 
de taludes de corte (o ângulo de atrito aumenta à medida 
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 à medida que aumenta a proporção de silte.

Os aquíferos apresentam pequena vazão e recarga efe-
tuada, principalmente, por fraturas, o que pode, algumas 
vezes, gerar vazões maiores nos cruzamentos entre fraturas.

Nas áreas em que os sedimentos síltico-argilosos são 
predominantes, os solos deles derivados são pouco perme-
áveis, com alta capacidade de reter e eliminar poluentes. 
De forma geral, apresentam baixa fertilidade natural, que, 
associada à escassez de água no semiárido do estado, torna 
difícil a implantação de projetos agrícolas.

Nos locais em que ocorrem rochas calcárias, podem 
se formar, por dissolução, cavidades sujeitas a desmoro-
namentos subterrâneos, causando abatimentos e colapsos 
da superfície. Dessa forma, a execução de obras de enge-
nharia deve ser precedida de investigações geológicas e 
geotécnicas, a fim de identificar a existência de tais feições.

Rochas calcárias, quando sãs, são materiais de média 
resistência ao corte e à perfuração, sendo necessário o uso 
de explosivos para o desmonte. Embora propiciem taludes 
de corte bastante estáveis, são pouco resistentes ao intem-
perismo químico e físico, sendo sujeitas a processos erosivos.

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

A qualidade da água dos aquíferos subterrâneos 
pode estar comprometida por altos teores de carbonato 
de cálcio (água dura), sendo tais aquíferos recarregados, 
basicamente, através de fraturas.

Nas áreas em que há feições cársticas, a vulnerabilida-
de à contaminação do lençol freático é muito alta.

Nessa unidade, há favorabilidade para explotação de 
calcário, devido à sua quantidade e qualidade (Figura 13.15).

Figura 13.13 - Distribuição espacial da unidade geológico-ambiental definida no domínio DCM no estado de Pernambuco.  
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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Unidade DSMqcg

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

Nessa unidade, são encontradas as seguintes formas 
de relevo: Chapadas e Platôs; Degraus Estruturais e Re-
bordos Erosivos; Domínio de Colinas Dissecadas e Morros 
Baixos; Domínio de Morros e de Serras Baixas; Domínio 
Montanhoso; Escarpas Serranas; Inselbergs; Planaltos; 
Superfícies Aplainadas Degradadas; Tabuleiros; Tabuleiros 
Dissecados; Vales Encaixados.

As rochas dessa unidade apresentam razoável capa-
cidade de suporte e, em geral, moderada resistência ao 
corte e à penetração. Em certas áreas, podem se mostrar 
bastante silicificadas, tornando-se bem mais endurecidas.

As áreas de relevo menos movimentado apresentam 
boas condições para construção de obras viárias e ocupa-
ção urbana. 

Existência de material de empréstimo em áreas com 
sedimentos de composição argilo-síltico-arenosa.

É preciso cuidado com taludes de corte, onde a al-
ternância de camadas estratificadas pode representar um 
complicador para a estabilidade.

A fertilidade natural do solo é variável, sendo um 
pouco melhor onde há ocorrência de níveis calcíferos, 
declividade menor e disponibilidade de água.

Predomínio de sedimentos e solos bastantes perco-
lativos, tornando esses terrenos altamente vulneráveis à 
contaminação das águas subterrâneas.

Alta capacidade transmissora e armazenadora de 
água subterrânea, resultando em bons aquíferos do tipo 
granular.

Potencial de recarga elevado, principalmente nas su-
perfícies planas de platôs e topos de chapadas.

Formas de relevo e feições erosivas interessantes 
constituem atrativos paisagísticos e turísticos (Figura 13.16).

Figura 13.14 - Distribuição espacial das unidades geológico-ambientais definidas no domínio DSM no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.

Figura 13.15 - Local de extração de gipsita para  
fabricação de gesso (Ipubi, PE).  

Fotografia: Pedro Augusto dos Santos Pfaltzgraff, 2010.

Figura 13.16 - Vale do Catimbau (Buíque, PE).  
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2009.
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Figura 13.18 - Planalto (São José do Belmonte, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Unidade DSMscv

Intercalação de sedimentos síltico-argilosos e camadas 
de carvão.

Nessa unidade, são encontradas as seguintes formas 
de relevo: Superfícies Aplainadas Degradadas; Domínio de 
Morros e de Serras Baixas.

Os sedimentos síltico-argilosos predominantes e os 
solos deles provenientes apresentam as mesmas caracte-
rísticas descritas na unidade DSMc, tendo como diferencial 
a presença de finas camadas de carvão (linhito).

Essas camadas de carvão, até o momento, não são 
consideradas comercializáveis. A sua presença implica 
a necessidade de estudos mais detalhados do solo para 
instalação de obras de engenharia, já que são materiais 
passíveis de recalque quando sujeitos a sobrecarga por 
estruturas pesadas.

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)

O domínio das coberturas sedimentares e vulca-
nossedimentares mesozoicas e paleozoicas, pouco a 
moderadamente consolidadas, associadas a grandes e 
profundas bacias sedimentares do tipo sinéclise (ambien-
tes deposicionais: continental, marinho, desértico, glacial 
e vulcânico) (DSVMP), é constituído por uma unidade 
geológico-ambiental: DSVMPacg (Figura 13.17).

Unidade DSVMPacg

Predomínio de arenitos e conglomerados.
Nessa unidade, são encontradas as seguintes formas 

de relevo: Planaltos; Superfícies Aplainadas Degradadas; 
Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio 
de Morros e de Serras Baixas.

Do ponto de vista geotécnico, são rochas brandas, de 
baixa resistência ao corte. Podem apresentar resistência 
à perfuração, devido à presença de blocos de rocha de 
composição quartzosa, o que aumenta o desgaste das 
ferramentas de corte.

São rochas suscetíveis a processos erosivos; portanto, 
são necessários 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 (Figura 13.18).

Figura 13.17 - Distribuição espacial da unidade geológico-ambiental definida no domínio DSVMP no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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Apresentam aquíferos porosos e fissurais de alta produ-
tividade (elevadas vazões dos poços), devido à sua constitui-
ção arenoconglomerática, que permite grande capacidade 
transmissora e armazenadora de água subterrânea.

O potencial de recarga é elevado, principalmente nas 
superfícies planas de platôs e topos de chapadas.

Em certas áreas, os arenitos mostram-se bastante silici-
ficados, o que diminui sua permeabilidade primária. Nesses 
casos, é comum estarem bem fraturados, criando boas con-
dições de percolação da água (aquíferos porosos/fissurais).

Esses sedimentos se alteram para solos bastante perme-
áveis, tornando os terrenos altamente vulneráveis à contami-
nação/poluição dos mananciais hídricos subterrâneos. Além 
da permeabilidade primária da rocha, em determinados lo-
cais os arenitos mostram-se bastante fraturados, facilitando 
a percolação de poluentes, que podem rapidamente atingir 
o nível freático. Cuidados especiais devem ser tomados com 
a instalação de fontes potencialmente poluidoras.

O solo de alteração dessas rochas tem bom potencial 
para ser utilizado como material de empréstimo.

DOMÍNIO DO VULCANISMO FISSURAL 
DO TIPO PLATÔ (DVM)

O domínio do vulcanismo fissural do tipo platô (DVM) 
é constituído por uma unidade geológico-ambiental: 
DVMdaba (Figura 13.19).

Unidade DVMdaba

Predomínio de rochas intermediárias (dacitos, ande-
sitos e/ou basaltos andesíticos).

Nessa unidade é encontrada a forma de relevo Do-
mínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos, distribuída, 
principalmente, nos municípios do Cabo de Santo Agosti-
nho e de Ipojuca (Figura 13.20).

São rochas de textura fina, maciças, com boa homo-
geneidade mineral e elevada resistência à compressão, alto 

grau de coerência e alta resistência ao corte e à penetração, 
quando sãs, sendo necessário o uso de explosivos para 
desmonte. Em geral, são densamente fraturadas, o que as 
torna bastante percolativas.

Nas áreas mais úmidas, próximas ao litoral, alteram-
-se facilmente para solos argilossiltosos bastante espessos 
e aderentes, geralmente de cor vermelha, escorregadios 
quando molhados, pouco permeáveis, plásticos, de boa 
capacidade de compactação, bons para serem usados 
como material de empréstimo, sendo comum a presença de 
blocos envoltos por camada de solo residual; soltam blocos 
com facilidade em taludes de corte em rocha; porém, têm 
boa estabilidade em taludes de corte em solo.

Originam solos argilossiltosos, de boa fertilidade 
natural, bastante porosos, de boa capacidade hídrica, que 
mantêm boa disponibilidade de água para as plantas por 
longo tempo. Apresentam baixa erosividade natural e alta 
capacidade de reter e fixar nutrientes e assimilar matéria 
orgânica (respondem bem à adubação).

Figura 13.19 - Distribuição espacial da unidade geológico-ambiental definida no domínio DVM no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.

Figura 13.20 - Granito do Cabo de Santo Agostinho, com vista 
para a praia de Gaibu (Cabo de Santo Agostinho, PE). 

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2011.
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Figura 13.22 - Xisto bastante alterado, sobreposto por um colúvio 
(Petrolina, PE). Fotografia: Pedro Augusto Pfaltzgraff, 2010.

Essas rochas possuem permeabilidade variando de 
baixa a moderada, desfavorável à recarga das águas sub-
terrâneas. Os aquíferos são do tipo fissural, de potencial 
hidrogeológico bastante irregular.

Por apresentarem alta densidade de fendas abertas, 
principalmente próximo da superfície, facilitam a percolação 
rápida de poluentes. Nos locais em que as rochas afloram, 
o risco de contaminação das águas subterrâneas é grande; 
porém, onde os solos são profundos, esse risco é baixo.

A unidade ocorre, principalmente, nos municípios do 
Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, onde o relevo propicia 
a ocupação urbana.

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS DOBRADAS, 
METAMORFIZADAS DE BAIXO A ALTO GRAU 
(DSP2)

O domínio das sequências sedimentares proterozoicas 
dobradas, metamorfizadas de baixo a alto grau (DSP2), é 
constituído por sete unidades geológico-ambientais: DS-
P2mcsaa, DSP2mcx, DSP2mgccg, DSP2mqmtc, DSP2mxac-
cal, DSP2q e DSP2xq (Figura 13.21).

Esse domínio contém intercalações irregulares de ca-
madas ou lentes de várias espessuras, assim como compo-
sição mineral, textura e características estruturais bastante 
diferentes. As características geomecânicas e hidráulicas 
tanto do substrato rochoso como dos solos residuais variam 
e contrastam bastante de região para região.

Apresentam moderada a alta resistência ao corte e 
à penetração e baixa a moderada capacidade de suporte, 
com predomínio de litologias finamente laminadas e de alta 
fissibilidade. Soltam placas com facilidade e se desestabi-
lizam em taludes de corte, além de oferecerem resistência 
à perfuração, devido à alta cerosidade.

As rochas se alteram para solos argilossiltosos pouco 
permeáveis, bastante erosivos, escorregadios e colapsíveis 

quando submetidos à alternância dos estados úmido e 
seco, sendo aderentes quando molhados.

Constituem aquíferos fissurais, com vazões que variam 
de local para local.

A vulnerabilidade dessas rochas à contaminação é variá-
vel de região para região, às vezes, de local para local, desde 
baixa a alta, em função da irregularidade da distribuição das 
litologias e de sua capacidade de reter e depurar poluentes.

Em geral, apresentam drenabilidade deficiente e 
sistema de drenagem com águas com baixo potencial de 
oxigenação e com características mais favoráveis à concen-
tração do que à dispersão de elementos.

Ambiência geológica favorável para mineralizações de 
Pb, Ag, Cu, Fe, Mn, Au, fosfatos, barita e fluorita, com po-
tencial para exploração de ardósias, quartzitos e leucofilitos.

É possível a existência de metassedimentos, portado-
res de argilominerais expansivos, com destacada fissibilida-
de, que soltam placas e se desestabilizam com facilidade 
em taludes de corte, como os xistos encontrados na região 
de Petrolina (Figura 13.22).

Figura 13.21 - Distribuição espacial das unidades geológico-ambientais definidas no domínio DSP2 no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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Unidade DSP2mqmtc

Metarenitos, quartzitos e metaconglomerados.
Nessa unidade, são encontradas as seguintes for-

mas de relevo: Domínio de Colinas Dissecadas e Morros 
Baixos; Domínio de Morros e de Serras Baixas; Escarpas 
Serranas; Inselbergs; Planaltos; Superfícies Aplainadas 
Degradadas.

São rochas à base de quartzo, com moderada a alta 
resistência ao corte e à perfuração, bastante abrasivas, 
provocando desgaste nas ferramentas. É necessário o uso 
de explosivos para desmonte e escavação.

Essas rochas dão origem a solos residuais muito 
erosivos, quartzoarenosos, de baixa fertilidade natural 
(respondem mal à adubação).

A unidade apresenta potencial hidrogeológico 
irregular, com fraturas abertas, que facilitam a recarga 
dos aquíferos. A elevada permeabilidade dos solos de 
alteração das rochas e o intenso fraturamento facilitam 
a percolação de poluentes, que podem atingir as águas 
subterrâneas.

Os materiais de alteração das rochas são bons para 
utilização como saibro; os metarenitos e quartzitos podem 
ser utilizados para revestimento e pedras de cantaria. 

Nas áreas mais planas, é possível a ocupação urbana, 
com manejo do solo para prevenção da erosão e restrições 
ao lançamento de substâncias poluentes no solo e nas 
drenagens.

Unidade DSP2mxaccal

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos, com intercalações de metasse-
dimentos arenosos, metacalcários e calssilicáticas.

Nessa unidade, são encontradas as seguintes formas 
de relevo: Domínio de Colinas Amplas e Suaves; Domínio 
de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio de Mor-
ros e de Serras Baixas; Inselbergs; Superfícies Aplainadas 
Degradadas.

A intercalação de rochas de tipos diferentes propicia 
grande variedade nas características geomecânicas e hidro-
dinâmicas dos materiais. Apresentam coesão e resistência 
moderada ao corte e à perfuração, boa capacidade de 
suporte. Para desmonte e escavação, é necessário o uso 
de explosivos.

A xistosidade dessas rochas impõe cuidados com a 
estabilidade em obras subterrâneas e taludes de corte, 
tais como escoramentos e revestimentos de tetos em 
obras subterrâneas e obras de contenção em taludes 
de corte.

Os solos da unidade são rasos, apresentando baixa 
a moderada fertilidade natural (sendo esta maior onde 
ocorrem intercalações de rochas calcárias), com texturas 
síltico-arenosa, síltico-argilosa e arenosa.

As áreas com intercalações de rochas calcárias podem 
apresentar dissoluções, devido à percolação das águas 

meteóricas ácidas, resultando em recalque de estruturas 
e colapso de terreno.

As rochas calcárias formam aquíferos cársticos de 
características hidrodinâmicas complexas e potencial hi-
drogeológico bastante irregular.

Os metassedimentos arenosos e os xistos apresentam 
potencial hidrogeológico baixo e águas subterrâneas com 
elevada presença de sais (nas áreas de ocorrência de xis-
tos). As vazões dos poços perfurados nessa litologia estão 
relacionadas ao seu grau de fraturamento.

Unidade DSP2xq

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos, com níveis de quartzitos (milo-
nitizados ou não).

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio 
de Morros e de Serras Baixas; Inselbergs; Superfícies Aplai-
nadas Degradadas.

Essas litologias apresentam boa capacidade de su-
porte e alta resistência ao corte e à perfuração (os níveis 
de quartzito são bastante abrasivos para as perfuratrizes).

Os taludes de corte podem ser bastante instáveis, 
dependendo, principalmente, da relação entre a direção 
do corte e a direção de mergulho das camadas.

Os produtos de alteração dos xistos geralmente são de 
pequena espessura e podem conter materiais expansivos.

Do ponto de vista agrícola, os solos argilossiltosos (ou 
arenosos, quando predominam lentes de quartzito) são de 
baixa fertilidade (respondem mal à adubação).

O potencial hidrogeológico da unidade é baixo, con-
tendo aquíferos do tipo fissural, com vazões extremamente 
irregulares e águas com elevado teor de sais, o que torna 
difícil seu aproveitamento.

O solo de baixa permeabilidade, de certa forma, 
protege o aquífero subterrâneo da percolação de líquidos 
poluentes. Entretanto, dependendo do grau de fratura-
mento das rochas e de inexistência ou permeabilidade 
maior do solo de cobertura, a percolação será elevada, 
contaminando o aquífero.

Unidade DSP2mcx

Intercalações irregulares de metassedimentos areno-
sos, metacalcários, calcissilicáticas e xistos calcíferos.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Planaltos; Superfícies Aplainadas Degradadas; Inselbergs; 
Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio 
de Morros e de Serras Baixas.

As litologias dessa unidade apresentam variável 
resistência ao corte (geralmente baixa a moderada) e, 
principalmente, à perfuração (materiais mais arenosos 
tendem a desgastar mais as brocas de perfuração); boa 
capacidade de suporte e baixa a moderada resistência ao 
intemperismo físico e químico.
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As litologias de composição mais carbonática são 
facilmente dissolvidas pelas águas, dando origem a dolinas 
e abatimentos em suas áreas de ocorrência.

Cuidados especiais devem ser tomados na realização 
de taludes de corte, devido às estruturas da rocha e à pos-
sibilidade de dissolução de camadas carbonáticas, gerando 
rebaixamento do terreno e instabilização de taludes.

Os solos originados das rochas dessa unidade são de 
textura argilossiltosa, podendo ser usados como materiais 
de empréstimo. Apresentam elevada fertilidade natural, 
com boa capacidade hídrica, respondendo bem à adubação 
(quando necessária).

Os aquíferos são do tipo cárstico-fissural, podendo 
ocorrer cavidades subterrâneas preenchidas por água ou 
fraturas preenchidas por água em áreas com predomínio 
de metassedimentos arenosos.

Tal situação torna as águas subterrâneas mais vulne-
ráveis à contaminação, devido ao fraturamento ou à dis-
solução das rochas. Todavia, quando há cobertura de solo 
argiloso resultante da alteração dessas rochas, com baixa 
permeabilidade e boa capacidade de retenção e absorção 
de poluentes, o aquífero está mais protegido.

O relevo moderadamente movimentado torna possí-
vel o uso agrícola dessa unidade, bem como a ocupação 
urbana planejada.

Unidade DSP2mcsaa

Predomínio de metacalcários, com intercalações 
subordinadas de metassedimentos síltico-argilosos e 
arenosos.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Superfícies Aplainadas Degradadas; Inselbergs.

Trata-se de rochas que apresentam moderada resis-
tência ao corte e à perfuração; baixa resistência ao intem-
perismo químico e físico; boa capacidade de suporte; solos 
de alteração argilossiltosos. Tanto as litologias como seus 
materiais de alteração mostram taludes de corte com boa 
estabilidade.

Os metacalcários são de grande importância na fa-
bricação de corretivo de solo, cimento e cal, como rocha 
ornamental e para diversas outras aplicações industriais. 
Associado às rochas calcárias, pode existir talco.

As demais características dessa unidade são similares 
às da unidade DSP2mcx.

Unidade DSP2q

Predomínio de quartzitos.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Chapadas e Platôs; Domínio de Colinas Dissecadas e Morros 
Baixos; Domínio de Morros Baixos e de Serras Baixas; Domí-
nio Montanhoso; Escarpas Serranas; Inselbergs; Planaltos; 
Superfícies Aplainadas Degradadas.

São rochas que apresentam alta resistência ao corte e à 
penetração e boa capacidade de suporte. Seu manto de alte-

ração pode ser utilizado como saibro e para extração de areia.
Devido ao fraturamento dessa unidade, taludes de 

corte podem apresentar problemas com a queda de blocos 
ou instabilidade (quando o sentido do mergulho da face 
do talude é coincidente com o sentido do mergulho das 
camadas).

Os solos originados dessas rochas são arenosos, de 
baixa fertilidade natural, bastante erosivos, ácidos e per-
meáveis.

Os aquíferos são do tipo fissural. A presença de falhas 
e fraturas favorece a circulação de água para recarga. Essas 
falhas e os solos muito permeáveis facilitam a percolação 
de fluidos poluentes, que podem contaminar as águas 
subterrâneas.

As litologias dessa unidade podem ser utilizadas como 
material para revestimento, pisos e pedras de cantaria.

Unidade DSP2mgccg

Metagrauvacas e metaconglomerados predominantes.
Nessa unidade, são encontradas as formas de rele-

vo: Planaltos; Chapadas e Platôs; Superfícies Aplainadas 
Degradadas; Domínio de Colinas Dissecadas e Morros 
Baixos.

Do ponto de vista geotécnico/geomecânico, essa 
unidade se caracteriza por rochas de elevada resistência ao 
corte e à perfuração, principalmente devido à presença de 
blocos de rocha de composição mais quartzosa (bastante 
abrasivas às brocas de perfuração), boa capacidade de 
suporte e solos de textura arenosa a síltico-arenosa, em 
geral, de elevada permeabilidade.

Os solos são de pequena espessura, com baixa a média 
fertilidade natural, e muito suscetíveis à erosão.

Os aquíferos são do tipo fissural, com potencial 
hidrogeológico irregular. O grande número de fraturas 
abertas e uma cobertura de solos com alta permeabilidade 
facilitam a percolação de poluentes, podendo atingir as 
águas subterrâneas.

De maneira geral, o relevo propicia a instalação de 
obras viárias (como rodovias) e a ocupação urbana, com 
restrições ao lançamento de substâncias poluentes no 
solo.

O manto de alteração dessas rochas pode ser usado 
como saibro.

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS 
DOBRADAS METAMORFIZADAS DE BAIXO A 
ALTO GRAU (DSVP2)

O domínio das sequências vulcanossedimentares 
proterozoicas dobradas metamorfizadas de baixo a alto 
grau (DSVP2) é constituído por 10 unidades geológico-
-ambientais: DSVP2bu, DSVP2cap, DSVP2csa, DSVP2gratv, 
DSVP2in, DSVP2pbu, DSVP2q, DSVP2vfc, DSVP2vscu e 
DSVP2x (Figura 13.23).



GEODIVERSIDADE: ADEQUABILIDADES/POTENCIALIDADES
E LIMITAÇÕES FRENTE AO USO E À OCUPAÇÃO

227

Esse domínio apresenta intercalações irregulares de 
camadas de várias espessuras de metassedimentos de 
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 13.24).

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

As litologias mostram grande variação lateral e vertical 
de características hidrodinâmicas, predominando aquíferos 
do tipo fissural com potencial hidrogeológico local bastante 
irregular.

Ambiência geológica favorável para mineralizações de 
Pb, Ag, Cu, Fe, Mn, Au, fosfatos, barita, fluorita e poten-
cial para exploração de ardósias, quartzitos e leucofilitos 
(Figura 13.25).

Figura 13.23 - Distribuição espacial das unidades geológico-ambientais definidas no domínio DSVP2 no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.

Figura 13.24 - Filito (Verdejante, PE). 
Fotografia: Pedro Augusto Pfaltzgraff, 2010.

Figura 13.25 - Extração de rocha para uso como brita (Petrolina, PE). 
Fotografia: Pedro Augusto Pfaltzgraff, 2010.
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Unidade DSVP2bu

Predomínio de rochas metabásicas e metaultramáficas.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio 
de Morros e de Serras Baixas; Superfícies Aplainadas De-
gradadas.

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

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

Rochas bastante fraturadas, com interconexões, o 
que favorece um potencial circulador e armazenador de 
água. 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 
síltico-argilosos pouco permeáveis, com alta capacidade 
de reter e depurar substâncias poluentes.

Os tipos de relevo encontrados sobre essa unidade 
restringem a sua utilização para ocupação urbana, à ex-
ceção das áreas ocupadas pelas Superfícies Aplainadas e 
Degradadas, onde a baixa declividade possibilita a ocupa-
ção urbana, a construção de infraestrutura de transportes 
e, quando houver disponibilidade de água, agricultura 
mecanizada.

Unidade DSVP2pbu

Predomínio de metapelitos, com intercalações de 
rochas metabásicas e/ou metaultramáficas.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Domínio de Colinas Amplas e Suaves; Domínio de Colinas 
Dissecadas e Morros Baixos; Domínio de Morros e de 
Serras Baixas; Domínio Montanhoso; Escarpas Serranas; 
Inselbergs; Planaltos; Superfícies Aplainadas Degradadas 
(Figura 13.26).

As litologias dessa unidade apresentam boa capa-
cidade de suporte e moderada resistência ao corte e à 
perfuração, quando sãs, sendo necessário, entretanto, o 
uso de explosivos para desmonte.

Os solos originados das rochas dessa unidade 
são argilosos, de elevada fertilidade natural, apre-
sentando espessura maior quando ocorrem em clima 
mais úmido.

Os aquíferos são do tipo fissural, com vazão irregular. 
Quando o grau de fraturamento é elevado, a recarga e a 
percolação também são elevadas, com poços apresentando 

altas vazões. Entretanto, isso também facilita a infiltração e 
a percolação de fluidos poluentes. A presença de camadas 
de solo argiloso mais espessas representa uma relativa 
proteção para as águas subterrâneas contra eventuais 
poluentes.

As áreas com relevo mais movimentado são menos 
indicadas para ocupação e construção de obras viárias, 
enquanto as mais planas se prestam melhor a esses usos, 
incluindo a agricultura mecanizada (quando houver dispo-
nibilidade de água), além de serem mais propícias à recarga 
dos aquíferos subterrâneos.

Unidade DSVP2cap

Metacherts, metarenitos e/ou metapelitos.
Nessa unidade, é encontrada a forma de relevo Do-

mínio de Morros e de Serras Baixas.
Predomínio de metassedimentos à base de quartzo, 

de alta resistência ao corte e à penetração, boa resistência 
ao intemperismo físico e químico.

Originam solos arenosos mais espessos na região 
da Zona da Mata Pernambucana e de menor espessura 
no Agreste do estado. São bastante suscetíveis à erosão, 
apresentando baixa fertilidade natural, baixa capacidade 
de reter nutrientes e de assimilar matéria orgânica; além de 
responderem mal à adubação, perdem água rapidamente, 
tão logo cessem as chuvas.

Os aquíferos são do tipo fissural, com vazões bastante 
irregulares. O solo arenoso, de alta permeabilidade, com 
baixa capacidade de reter e assimilar poluentes, além do 
alto grau de fraturamento dessas litologias, torna os aquí-
feros vulneráveis à poluição, ao mesmo tempo em que 
facilita a recarga.

Nessa unidade, são registradas ocorrências de ouro 
(município de Serrita), sulfetos de zinco e chumbo.

O relevo movimentado dessa unidade dificulta a sua 
ocupação.

Figura 13.26 - Relevo de morros e serras baixas (Glória do Goitá, PE). 
Fotografia: Pedro Augusto Pfaltzgraff, 2010.
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Unidade DSVP2csa

Predomínio de rochas metacalcárias, com intercalações 
de finas camadas de metassedimentos síltico-argilosos.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Inselbergs; Domínio de Morros e de Serras Baixas.

São rochas de moderada resistência ao corte e à per-
furação e boa capacidade de suporte. Para seu desmonte, 
quando sãs, é necessário o uso de explosivos.

Os taludes de corte executados nessas rochas são 
bastante estáveis. Entretanto, é necessário que se observe 
a relação entre o sentido do mergulho da face do talude e 
o sentido de mergulho das camadas de metassedimentos, 
pois, no caso de estes serem coincidentes, há perigo de 
deslizamento dessas camadas.

Podem ocorrer, em subsuperfície, cavidades originadas 
por dissolução de rochas calcárias ou excessiva extração 
de água subterrânea, o que pode ocasionar abatimentos 
do terreno, prejudicando qualquer obra de engenharia 
existente no local.

As rochas dessa unidade originam solos argilosos 
a argilossiltosos, pouco permeáveis e erosíveis, de boa 
fertilidade natural.

Os aquíferos são do tipo cárstico, com boas vazões. 
É importante controlar a quantidade de água explotada, 
de modo a evitar instabilização em paredes e tetos das 
cavidades, devido à falta de sustentação dada pela água 
que preenchia tais cavidades.

A camada de solo argiloso confere certa proteção aos 
aquíferos. Entretanto, cavidades de ligação entre os fluxos 
de água superficiais e subterrâneos (dolinas e sumidouros) 
são áreas vulneráveis à contaminação dos mananciais hí-
dricos subterrâneos.

Há potencial para exploração de metacalcários como 
corretivo de solos, cimento, cal, brita, rochas ornamentais 
para revestimento e pisos.

O relevo mais movimentado dessa unidade dificulta 
seu uso e exploração para muitas atividades.

Unidade DSVP2gratv

Metarenitos feldspáticos, metarenitos, tufos e meta-
vulcânicas básicas a intermediárias.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Domínio de Colinas Amplas e Suaves; Domínio de Colinas 
Dissecadas e Morros Baixos; Domínio de Morros e de 
Serras Baixas; Escarpas Serranas; Inselbergs; Planaltos; Su-
perfícies Aplainadas Conservadas; Superfícies Aplainadas 
Degradadas.

Predomínio de rochas à base de quartzo (metarenitos), 
bastante abrasivas e de moderada a alta resistência ao corte 
e à perfuração, enquanto as metagrauvacas (arenitos com 
matriz feldspática) possuem granulometria e comporta-
mento geotécnico bastante heterogêneos.

Essas rochas apresentam boa capacidade de suporte. 
Na maioria dos casos, não é necessária a utilização de ex-

plosivos para desmonte e escavação. Em taludes de corte, 
estruturas tais como acamamentos e xistosidade podem 
diminuir a sua estabilidade.

As rochas metabásicas e metaultrabásicas apresentam 
alta coerência, resistência ao corte e à perfuração, sendo 
necessário o uso de explosivos para desmonte e escavação. 
Possuem elevada capacidade de suporte e dão origem a 
solos que apresentam boa compactação e boa estabilidade 
em taludes de corte.

Os solos de constituição arenossiltosa ou areno-
-síltico-argilosa apresentam baixa fertilidade natural, baixa 
resposta à adubação e elevada permeabilidade.

Os aquíferos são do tipo fissural, com baixa capacida-
de de acumulação e vazões variáveis. São muito vulneráveis 
à contaminação, pois solos originados da alteração dessas 
rochas são bastante rasos e permeáveis, com baixa capa-
cidade de retenção e fixação de poluentes.

As rochas metabásicas e metaultrabásicas apresentam 
alta coerência, resistência ao corte e à perfuração, sendo 
necessário o uso de explosivos para desmonte e escavação. 
Possuem elevada capacidade de suporte e dão origem a 
solos que apresentam boa compactação e boa estabilidade 
em taludes de corte.

Os solos dessa unidade apresentam boa fertilidade 
natural e excelentes qualidades físicas para a agricultura. 
Podem ser alterados para solos argilossiltosos, que, quando 
bem evoluídos, são de baixa erosividade natural.

Os aquíferos são do tipo fissural, com vazão muito 
variável e relacionada ao grau de fraturamento.

A cobertura de solo originada dessas rochas, depen-
dendo do clima, pode ser mais argilosa, de menor perme-
abilidade e mais espessa. Isso proporciona maior proteção 
ao aquífero, já que a carga poluente terá menor mobilidade, 
conjugado ao fato de que o solo terá capacidade maior de 
reter poluentes.

Ambiente favorável a mineralizações de cobre, cromo, 
talco e amianto.

De modo geral, as formas de relevo predominantes 
apresentam baixa declividade, propiciando razoável facili-
dade para ocupação urbana, projetos viários e agricultura 
mecanizada (quando houver disponibilidade de água e 
solos férteis).

Unidade DSVP2in

Indiferenciado.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Chapadas e Platôs; Degraus Estruturais e Rebordos Ero-
sivos; Domínio de Colinas Amplas e Suaves; Domínio de 
Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio de Morros e 
de Serras Baixas; Domínio Montanhoso; Escarpas Serranas; 
Inselbergs; Superfícies Aplainadas Degradadas.

As litologias dessa unidade ocorrem juntas e de forma 
pouco individualizada. Desse modo, torna-se difícil carac-
terizar aptidões e restrições ao uso e áreas de ocorrência 
de um tipo específico de rochas nessa escala de trabalho. 
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Convencionou-se, então, de maneira genérica, que podem 
ser adotadas as aptidões e restrições das diversas litologias 
do domínio DSVP2.

Unidade DSVP2q

Predomínio de quartzitos.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Planaltos; Superfícies Aplainadas Degradadas; Inselbergs; 
Domínio de Morros e de Serras Baixas.

As rochas dessa unidade apresentam alta resistência 
ao corte e à perfuração, com boa capacidade de suporte, 
sendo necessário o uso de explosivos para desmonte e 
escavação.

A alta densidade de fraturas facilita a queda de blo-
cos e placas, quando o corte se dá em situação em que 
as camadas mergulham em sentido contrário ao da face 
do talude. Quando as camadas mergulham no mesmo 
sentido do mergulho da face do talude, podem ocorrer 
deslizamentos.

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

Geralmente, os quartzitos mostram-se bastante fratu-
rados, o que favorece o potencial circulador e armazenador 
de água subterrânea. Entretanto, isso também facilita a 
percolação de poluentes, que atingem as águas subterrâ-
neas, fato agravado pela cobertura bastante permeável e 
fina do solo de alteração dessas rochas.

Os quartzitos podem ser usados como material para 
revestimento, pisos e pedras de cantaria; seu manto de 
alteração pode ser utilizado 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 DSVP2vfc

Metacherts, metavulcânicas, formações ferríferas e/
ou formações manganesíferas, metacalcários, metassedi-
mentos arenosos e síltico-argilosos.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Superfícies Aplainadas Degradadas; Inselbergs; Domínio de 
Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio de Morros e 
de Serras Baixas.

As rochas dessa unidade são compostas por metas-
sedimentos laminados, com resistência variável, às vezes 
muito alta (metacherts), ao corte e à penetração, com baixa 
a média capacidade de suporte. É comum a ocorrência de 
desplacamentos em taludes de corte, principalmente onde 
as camadas têm sentido de mergulho similar ao da face do 
talude. As formações ferromanganesíferas liberam ácidos 
bastante corrosivos, prejudiciais para obras enterradas.

A resistência ao intemperismo químico e físico também 
é bastante variável, frente à diversidade de tipos litológicos.

Os solos síltico-argilosos a arenosos são, normalmen-
te, de baixa erosividade natural, com boa capacidade de 
compactação e fertilidade variável.

Os aquíferos são do tipo fissural, com potencial hidro-
geológico baixo a médio. As águas subterrâneas podem 
conter altos teores de ferro, manganês e carbonatos.

A grande variedade composicional, de permeabilidade 
e de espessura dos solos originados dessas rochas conduz 
à necessidade de estudos detalhados para implantação 
de qualquer atividade que gere poluentes, com vistas à 
proteção do lençol freático e dos aquíferos.

Os tipos de relevo sugerem adequação da área à ocu-
pação urbana e à implantação de obras de infraestrutura. 
Todavia, essa adequabilidade deve ser vista com cautela, 
principalmente no que se refere à capacidade de suporte 
para grandes obras, geração de poluentes líquidos e ins-
tabilidade de taludes (naturais e de corte).

A unidade apresenta potencial para mineralizações de 
ferro, manganês, ouro, cobre, chumbo e zinco.

Unidade DSVP2x

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio 
de Morros e de Serras Baixas; Inselbergs; Superfícies Aplai-
nadas Conservadas; Superfícies Aplainadas Degradadas.

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

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

Os aquíferos são do tipo fissural, com vazões variáveis, 
sendo comum que suas águas apresentem elevada salini-
dade para consumo humano.

Há potencial para explotação de rochas para reves-
timento.

Unidade DSVP2vscu

Metavulcânicas, metacalcários, metacherts, metasse-
dimentos arenosos, calcissilicáticas, xistos e ultramafitos.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos, Domínio 
de Morros e de Serras Baixas; Escarpas Serranas; Inselbergs; 
Planaltos; Superfícies Aplainadas Degradadas (Figura 13.27).



GEODIVERSIDADE: ADEQUABILIDADES/POTENCIALIDADES
E LIMITAÇÕES FRENTE AO USO E À OCUPAÇÃO

231

A grande variedade de tipos litológicos leva a com-
portamentos geomecânicos e hidrodinâmicos diversos, 
com rochas muito resistentes ao corte e à perfuração 
(metacherts) e outras menos resistentes (como os xis-
tos). Todas as litologias apresentam boa capacidade de 
suporte e, quando sãs, é necessário o uso de explosivos 
para desmonte.

Nas áreas com rochas de composição carbonática, é 
possível a existência de cavernas subterrâneas, provenien-
tes da dissolução dessas rochas, o que pode ocasionar 
abatimentos do terreno e de construções; portanto, há 
necessidade de avaliação cuidadosa do subsolo antes da 
instalação de qualquer obra de engenharia.

A espessura e a granulometria dos solos também 
variam – desde arenossiltosos a argilosos. Possuem ferti-
lidade natural muito variável, dependendo da litologia da 
qual se originam.

Os aquíferos são dos tipos fissural e cárstico, com 
vazões que tendem a ser maiores nas áreas dos cársticos.

Toda a unidade apresenta-se bastante fraturada, o 
que contribui para a percolação de água e recarga dos 
aquíferos. Entretanto, esse fraturamento e as camadas de 
solo de permeabilidade, composição e espessura variáveis 

(com capacidades de retenção e eliminação de poluentes 
variáveis) contribuem para a vulnerabilidade desses aquí-
feros a poluentes lançados ao solo.

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES TIPO 
GREENSTONE BELT, ARQUEANO ATÉ O 
MESOPROTEROZOICO (DGB)

O domínio das sequências vulcanossedimentares tipo 
greenstone belt, arqueano até o mesoproterozoico (DGB), é 
constituído por uma unidade geológico-ambiental: DGBko 
(Figura 13.28).

As características geomecânicas e hidráulicas tanto 
do substrato rochoso como dos solos residuais variam e 
contrastam bastante, tanto na lateral como na vertical, 
com materiais de moderada a alta resistência ao corte e 
à penetração.

As rochas dessa unidade alteram-se para solos ar-
gilossiltosos pouco permeáveis, bastante escorregadios 
e aderentes quando molhados. As rochas magmáticas 
básico-ultrabásicas são de baixa resistência ao intempe-
rismo físico e químico, de moderada a alta resistência ao 
corte e à perfuração; alteram-se de forma diferenciada, 
deixando, em climas úmidos, blocos e matacões em meio 
aos solos.

No início do processo de alteração, transformam-se 
em solos que podem conter argilominerais expansivos, que, 
quando pouco evoluídos, desagregam-se em pequenas pas-
tilhas e se tornam bastante erosivos e colapsíveis se forem 
submetidos à alternância dos estados úmido e seco.

As intercalações irregulares de camadas, que se alte-
ram para solos com características físico-químicas muito 
diferentes, fazem com que a qualidade agrícola dos solos 
residuais varie de região para região.

As litologias mostram grande variação lateral e vertical 
das características hidrodinâmicas, com aquíferos do tipo 
fissural de potencial hidrogeológico local bastante irregular.

Figura 13.27 - Relevo de morros e serras baixas (serra do Ororobá, 
Venturosa, PE). Fotografia: Pedro Augusto Pfaltzgraff, 2010.

Figura 13.28 - Distribuição espacial da unidade geológico-ambiental definida no domínio DGB no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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Unidade DGBko

Sequência vulcânica komatiitica associada a talco-
-xistos, anfibolitos, cherts, formações ferríferas e metaul-
trabasitos.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Inselbergs; Superfícies Aplainadas Degradadas.

As rochas vulcânicas máficas e ultramáficas costumam 
ter moderada a alta resistência ao corte e à penetração, 
necessitando de uso de explosivo para escavação e desmon-
te. Apresentam baixa a média resistência ao intemperismo 
físico e baixa resistência ao intemperismo químico.

Os solos residuais dessa unidade são argilosos e po-
dem apresentar concentrações de argilominerais expansivos 
(quando pouco evoluídos), tornando-se instáveis quando 
submetidos à alternância dos estados úmido e seco. Quan-
do bem evoluídos, têm boa capacidade de compactação, 
podendo ser utilizados como material de empréstimo. 
Apresentam boa estabilidade em taludes de corte.

Os solos provenientes dessas rochas são, em geral, de 
boa fertilidade natural (ricos em nutrientes, principalmente 
Mg), com baixa permeabilidade. Possuem boa capacidade 
de reter e fixar nutrientes e de assimilar matéria orgânica, 
respondendo bem à adubação. São pouco erosivos (quan-
do bem evoluídos) e têm boa capacidade hídrica. Devido 
ao clima semiárido, onde ocorrem, são pouco profundos.

Os aquíferos são do tipo fissural e apresentam vazão 
irregular.

Devido à alta capacidade de reter e eliminar poluentes, 
os solos dessa unidade propiciam baixa vulnerabilidade à 
contaminação para as águas subterrâneas.

Os metacherts e as formações ferríferas são bastante 
resistentes ao corte e à perfuração, exigindo o uso de 
explosivos para corte e desmonte. Ocorrem junto com 
talco-xistos, de maneira intercalada às rochas vulcânicas, 
na forma de extensas lentes.

A ambiência geológica é favorável a mineralizações 
metálicas – Au, Cu, Pb, Zn, Cr, Fe e Mn –, com potencial 
para depósitos de barita, magnesita, talco e vermiculita.

Essa unidade apresenta, em sua maior parte, relevo 
mais plano, sendo possível seu uso para ocupação urbana, 
obras de infraestrutura e agricultura mecanizada (onde os 
solos forem mais espessos e houver disponibilidade de água).

DOMÍNIO DOS CORPOS MÁFICO-
ULTRAMÁFICOS (SUÍTES KOMATIITICAS, 
SUÍTES TOLEÍTICAS, COMPLEXOS 
BANDADOS) (DCMU)

O domínio dos corpos máfico-ultramáficos (suítes 
komatiiticas, suítes toleíticas, complexos bandados) (DCMU) 
é constituído por duas unidades geológico-ambientais: 
DCMUbu e DCMUmg (Figura 13.29).

As rochas desse domínio apresentam moderada a alta 
resistência ao corte e à penetração, sendo necessário o uso 
de explosivo para desmonte, e boa capacidade de suporte.

Alteram-se para solos argilosos e síltico-argilosos de 
baixa permeabilidade, bastante plásticos e com baixa erosi-
vidade, alta capacidade de compactação e boa estabilidade 
em taludes de corte.

Predomínio de rochas que, no início do processo 
de alteração, geram solos argilosos com argilominerais 
expansivos, que se compactam e se impermeabilizam, tor-
nando-se bastante erosivos se forem submetidos a cargas 
elevadas contínuas; quando pouco evoluídos, fendilham-
-se bastante, estando sujeitos ao fenômeno do empasti-
lhamento, tornando-se bastante erosivos e colapsíveis se 
forem submetidos à alternância dos estados úmido e seco.

São rochas de moderada a baixa resistência ao in-
temperismo físico-químico, ricas em minerais ferromag-
nesianos, que se alteram para solos argilosos de baixa 
erosividade e boa fertilidade natural.

Figura 13.29 - Distribuição espacial das unidades geológico-ambientais definidas no domínio DCMU no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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Apresentam aquíferos do tipo fissural, com 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 a mineralizações de 
cobre, ferro, cromo, cobalto, platina, prata, níquel, bauxita, 
amianto, talco, vermiculita, rochas ornamentais, carbona-
titos e argila para cerâmica vermelha.

Unidade DCMUbu

Série básica e ultrabásica (gabro, anortosito etc.).
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Domínio de Colinas Amplas e Suaves; Domínio de Morros 
e de Serras Baixas.

São rochas de elevada coerência, com elevada resis-
tência ao corte e à perfuração, sendo necessário o uso de 
explosivos para desmonte. Apresentam baixa resistência ao 
intemperismo químico-físico, dando origem a solos argilo-
sos, bons para uso como material de empréstimo, mas que 
podem conter minerais expansivos quando pouco evoluídos.

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

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

A cobertura do solo, por ser pouco permeável, com 
capacidade de reter, fixar e eliminar poluentes, confere 
razoável proteção aos aquíferos. Quando essa camada de 
solo é pouco espessa ou inexistente, os poluentes atingem 
facilmente os aquíferos subterrâneos, através de fraturas 
e falhas nas rochas.

São relatadas ocorrências de mineralizações de ferro, 
titanita, cromo e nióbio (município de Limoeiro), com 
possibilidade de cobre.

O relevo dessas áreas, relativamente suave, possibilita 
ocupação urbana, agricultura e obras de infraestrutura.

Unidade DCMUmg

Metamáficas, anfibolitos e gnaisses calcissilicáticos.
Nessa unidade, é encontrada a forma de relevo Su-

perfícies Aplainadas Degradadas.
São rochas de grande coerência, com elevada resistên-

cia ao corte e à perfuração, havendo necessidade do uso de 
explosivos para desmonte. Apresentam anisotropia elevada, 
com os bandamentos dos gnaisses e anfibolitos gerando zo-
nas de fraqueza, por onde pode haver rompimento da rocha.

Os solos originados dessas rochas têm composição 
variável, desde argilosa (para solos originados de rochas 
metamáficas e anfibolíticas) até areno-síltico-argilosa (para 
solos originados de rochas gnáissicas).

Do ponto de vista agronômico, os solos apresentam 
fertilidade natural variável, sendo maior nos solos origina-

dos de rochas metamáficas. Entretanto, por estarem situ-
ados em regiões de clima semiárido, a sua espessura é, de 
forma geral, pequena, com alto índice de pedregosidade.

Os aquíferos são do tipo fissural, com vazões muito 
variáveis de local para local. Estão bastante vulneráveis à 
contaminação, tendo em vista que a cobertura dos solos 
é pouco espessa, de permeabilidade variável. Em muitos 
locais, a camada de solo praticamente inexiste, e as fraturas 
das rochas estão abertas e na superfície do terreno.

Ambiência geológica para mineralizações de ferro, 
cromo, nióbio, rochas ornamentais e rochas para uso na 
construção civil (brita).

O relevo da região permite a sua ocupação por pro-
jetos de urbanização e obras de infraestrutura (estradas e 
ferrovias).

A utilização agrícola da área é dificultada por falta de 
água e solos muito rasos.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
NÃO DEFORMADOS (DCGR1)

O domínio dos complexos granitoides não deforma-
dos (DCGR1) é constituído por cinco unidades geológico-
-ambientais: DCGR1alc, DCGR1pal, DCGR1palc, DCGR1salc, 
DCGR1sho (Figura 13.30).

Esse domínio é formado por rochas de composição 
granítica, pouco tectonizadas, com resistência ao corte e 
à perfuração e coerência e capacidade de suporte muito 
elevadas. Também apresentam elevada resistência ao in-
temperismo químico-físico.

Nas áreas semiáridas, alteram-se em blocos de di-
mensões variadas, que se desprendem das partes altas das 
encostas e se depositam em seu sopé, formando depósitos 
de tálus, 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 de suas áreas de ocorrência (Figura 13.31).

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

Esse domínio é pouco adequado para utilização agrí-
cola, devido ao relevo movimentado. Na maior parte das 
áreas, os solos são muito erodíveis e de baixa fertilidade 
natural. A ocupação urbana e as obras viárias são dificul-
tadas pela alta declividade.

Apresenta potencial para explotação de brita e rocha 
ornamental.

As unidades desse domínio se diferenciam, basi-
camente, pela composição química: 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 dificulta o aproveitamento 
dessas áreas.
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Unidade DCGR1alc

Séries graníticas alcalinas.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Planaltos; Superfícies Aplainadas Degradadas; Inselbergs; 
Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio 
de Morros e de Serras Baixas.

São rochas que apresentam o coeficiente molecular de 
óxido alumínio menor do que a soma dos coeficientes mole-
culares dos óxidos de sódio e potássio (Na2O + K2O > Al2O3).

Essa unidade apresenta 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).

O relevo mais movimentado dificulta a utilização 
dessas áreas para ocupação urbana. Entretanto, nas áreas 
mais planas, a boa capacidade de suporte propicia a ocu-
pação por estruturas de grande porte. Onde o relevo for 
mais movimentado, recomenda-se a realização de estudos 
de estabilidade de taludes para construção dessas obras.

Unidade DCGR1pal

Granitoides peraluminosos.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Planaltos; Superfícies Aplainadas Degradadas; Inselbergs; 
Domínio de Morros e de Serras Baixas; Domínio Monta-
nhoso.

São rochas supersaturadas em Al2O3, onde a soma 
de óxidos de sódio, potássio e cálcio é menor do que a 
quantidade de óxido de alumínio presente (Al2O3 > Na2O 
+ K2O + CaO).

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

Quando ocorrem em áreas de relevo mais plano, 
apresentam maior facilidade para ocupação urbana e 
implantação de obras viárias.

Unidade DCGR1palc

Séries graníticas peralcalinas.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Chapadas e Platôs; Superfícies Aplainadas Degradadas; 
Inselbergs; Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; 
Domínio de Morros e de Serras Baixas; Domínio Monta-
nhoso; Escarpas Serranas (Figura 13.32).

Figura 13.30 - Distribuição espacial das unidades geológico-ambientais definidas no domínio DCGR1 no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.

Figura 13.31 - Cambissolo (Triunfo, PE). 
Fotografia: Edgar Shinzato, 2010.
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São rochas em que há excesso de álcalis sobre alumina, 
onde a soma de óxidos de sódio e potássio é maior do que 
a quantidade de óxido de alumínio presente (Na2O + K2O > 
Al2O3), resultando na formação de minerais característicos, 
como piroxênios e/ou anfibólios sódicos.

O teor mais elevado de quartzo dessas rochas causa 
desgaste maior das ferramentas de corte.

Apresentam baixo potencial hidrogeológico, com 
solos rasos e bastante ácidos, devido ao alto teor de sílica, 
o que os torna pobres para a agricultura.

São utilizadas como rochas ornamentais e na produ-
ção de brita para construção civil.

As formas de relevo dessa unidade são, em sua maior 
parte, de elevada declividade, dificultando a ocupação 
urbana e a implantação de obras viárias.

Unidade DCGR1salc

Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas (baixo, 
médio e alto-K) e toleíticas.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Domínio de Morros e de Serras Baixas; Domínio Montanho-
so; Escarpas Serranas; Superfícies Aplainadas Conservadas; 
Superfícies Aplainadas Degradadas (Figura 13.33).

Presença de minerais mais ricos em alu-
mínio e potássio.

Os solos argilo-síltico-arenosos, geral-
mente, são muito ácidos, com alta erosividade 
(quando pouco evoluídos) e fertilidade natural 
moderada.

Da alteração dessas rochas podem se 
originar argilas vermelhas, utilizadas em cerâ-
mica vermelha.

Como na unidade anterior, o relevo 
acidentado dificulta a utilização da área por 
várias atividades.

Unidade DCGR1sho

Série shoshonítica (ou alcalina potássica saturada).
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Domínio de Morros e de Serras Baixas; Domínio Mon-
tanhoso; Inselbergs; Planaltos; Superfícies Aplainadas 
Degradadas.

Rochas de menor resistência ao corte e à penetração 
do que as graníticas subalcalinas.

Apresentam menor resistência ao intemperismo 
químico-físico, o que normalmente dá origem a depósitos 
de tálus, instáveis, em que blocos de várias dimensões 
(junto com pouquíssimo material fino) se acumulam no 
sopé das encostas.

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

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
DEFORMADOS (DCGR2)

O domínio dos complexos granitoides deformados 
(DCGR2) é constituído por seis unidades geológico-ambien-
tais: DCGR2alc, DCGR2in, DCGR2pal, DCGR2palc, DCGR2salc 
e DCGR2sho (Figura 13.34).

São rochas de composição granítica, 
bastante tectonizadas, dobradas e fratura-
das. Apresentam elevada resistência ao cor-
te e à perfuração, assim como capacidade 
de suporte e coerência muito elevadas. Essa 
tectonização gera problemas tais como 
planos de fraqueza no maciço e intensa 
percolação de água, provocando instabi-
lidade em obras de engenharia, taludes, 
túneis e tetos de galerias em mineração 
(Figura 13.35).

As rochas desse domínio dão origem a 
solos mais argilossiltosos, de boa fertilidade 
natural, bem drenados e, consequentemen-
te, melhores para a agricultura.

Nas áreas mais úmidas da Zona da Mata 
Pernambucana, os solos são mais espessos.

Figura 13.32 - Relevo montanhoso esculpido em rocha granítica  
(serra do Triunfo, Triunfo, PE).  

Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 13.33 - Rocha granítica coberta por vegetação cactácea (Bodocó, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.
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Figura 13.36 - Pedra Furada (Venturosa, PE). 
Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Os aquíferos são do tipo fissural, com potencial hi-
drogeológico muito variável, dependendo da intensidade 
do fraturamento da rocha.

Os materiais da unidade podem ser utilizados como 
brita ou rocha ornamental.

As unidades geológico-ambientais desse domínio 
apresentam limitações e potencialidades bastante simila-
res. As diferenças entre elas se devem, fundamentalmente, 
à composição química e às formas de relevo em que ocor-
rem: quanto maior a declividade, mais difíceis se tornam 
o uso e a ocupação, seja para implantação de núcleos 
urbanos, desenvolvimento de atividades produtivas ou 
instalação de infraestrutura viária.

Unidade DCGR2alc

Séries graníticas alcalinas.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio 

de Morros e de Serras Baixas; Domínio Montanhoso; Escar-
pas Serranas; Inselbergs; Planaltos; Superfícies Aplainadas 
Degradadas (Figuras 13.36 e 13.37).

Unidade DCGR2in

Granitoides com características indeterminadas.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio 
de Morros e de Serras Baixas; Escarpas Serranas; Superfícies 
Aplainadas Conservadas; Superfícies Aplainadas Degradadas.

Unidade formada por granitoides com características 
químicas e mineralógicas indeterminadas, apresentando 
alta resistência ao corte e à perfuração. Observa-se grande 
variação do comportamento hidráulico e geomecânico, 
condicionado, fundamentalmente, ao grau de deformação 
local. Origina tipos de solos de baixa espessura e fertili-
dade, facilmente erodíveis.

Figura 13.34 - Distribuição espacial das unidades geológico-ambientais definidas no domínio DCGR2 no estado de Pernambuco. Fonte: 
Elaborado pelos autores, 2012.

Figura 13.35 - Cachoeira Véu da Noiva I (Bonito, PE). 
Fotografia: Pedro Augusto Pfaltzgraff, 2010.
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São rochas que apresentam excesso de álcalis sobre 
alumina, onde a soma de óxidos de sódio e potássio é 
maior do que a quantidade de óxido de alumínio pre-
sente (Na2O + K2O > Al2O3), resultando na formação de 
minerais característicos, como piroxênios e/ou anfibólios 
sódicos.

Unidade DCGR2salc

Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas (baixo, 
médio e alto-K) e toleíticas.

Nessa unidade, são encontradas as formas de rele-
vo: Chapadas e Platôs; Degraus Estruturais e Rebordos 
Erosivos; Domínio de Colinas Amplas e Suaves; Domínio 
de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio de Mor-
ros e de Serras Baixas; Domínio Montanhoso; Escarpas 
Serranas; Inselbergs; Planaltos; Superfícies Aplainadas 
Conservadas; Superfícies Aplainadas Degradadas (Figura 
13.39).

Figura 13.37 - Pedra do Cachorro (São Caetano, PE). 
Fotografia: Geyson Lajes, 2011.

Figura 13.39 - Relevo montanhoso da serra Negra (Bezerros, PE). Fotografia: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 13.38 - Serra do Estrago (Brejo da Madre de Deus, PE). 
Fotografia: Geyson Lajes, 2011.

Unidade DCGR2pal

Granitoides peraluminosos.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Superfícies Aplainadas Degradadas; Inselbergs; Domínio 
de Morros e de Serras Baixas.

São rochas supersaturadas em Al2O3, onde a soma 
de óxidos de sódio, potássio e cálcio é menor do que a 
quantidade de óxido de alumínio presente (Al2O3 > Na2O 
+ K2O + CaO).

Unidade DCGR2palc

Séries graníticas peralcalinas.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Chapadas e Platôs; Domínio de Colinas Amplas e Suaves; 
Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio 
de Morros e de Serras Baixas; Escarpas Serranas; Inselbergs; 
Planaltos; Superfícies Aplainadas Degradadas (Figura 13.38).
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Unidade DCGR2sho

Série shoshonítica (ou alcalina potássica saturada).
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Chapadas e Platôs; Escarpas Serranas.
As rochas dessa unidade dão origem a solos mais ar-

gilossiltosos, de melhor fertilidade natural, bem drenados 
e, consequentemente, melhores para a agricultura.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
INTENSAMENTE DEFORMADOS: 
ORTOGNAISSES (DCGR3)

O domínio dos complexos granitoides intensamente 
deformados: ortognaisses (DCGR3) é constituído por três 
unidades geológico-ambientais: DCGR3alc, DCGR3pal e 
DCGR3salc (Figura 13.40).

O domínio DCGR3 é constituído por rochas granitoides 
bastante deformadas, podendo também estar muito fratu-
radas, com pronunciada anisotropia textural (normalmente 
em todo o maciço). Tais rochas apresentam descontinuida-
des geomecânicas e hidráulicas que influenciam de maneira 
direta tanto no intemperismo e na percolação de água como 
na estabilidade de obras subterrâneas e taludes de corte.

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 à 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).

Nas áreas em que os solos são rasos e as rochas se 
apresentam bem fraturadas, os poluentes podem se infiltrar 
e atingir com facilidade as águas subterrâneas. Os planos 
de foliação também facilitam a percolação de fluidos 

poluentes. Já nos locais em que os solos são profundos 
e bem evoluídos, a vulnerabilidade à contaminação das 
águas subterrâneas é baixa.

Os solos residuais dos granitos, por conterem alto teor 
de argila, são pouco permeáveis e possuem boa capacidade 
de reter e depurar poluentes.

Os planos de foliação dessas rochas podem favorecer 
a capacidade circuladora e armazenadora de água subterrâ-
nea, em relação aos granitoides pouco ou não deformados.

O manto de alteração (saprólito) originado pode ser 
usado como saibro e material de empréstimo.

As unidades geológico-ambientais desse domínio 
apresentam limitações e potencialidades similares. As 
diferenças entre elas se devem, fundamentalmente, à 
composição química e às formas de relevo em que ocorrem.

Unidade DCGR3alc

Séries graníticas alcalinas.
Nessa unidade, é encontrada a forma de relevo Su-

perfícies Aplainadas Degradadas.
As formas de relevo mais planas existentes na área 

propiciam tanto a ocupação urbana quanto a instalação 
de infraestrutura viária.

Unidade DCGR3pal

Granitoides peraluminosos.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Chapadas e Platôs; Domínio de Colinas Amplas e Suaves; 
Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio 
de Morros e de Serras Baixas; Domínio Montanhoso; In-
selbergs; Planaltos; Superfícies Aplainadas Degradadas.

São rochas supersaturadas em Al2O3, onde a soma 
de óxidos de sódio, potássio e cálcio é menor do que a 
quantidade de óxido de alumínio presente (Al2O3 > Na2O 
+ K2O + CaO).

Figura 13.40 - Distribuição espacial das unidades geológico-ambientais definidas no domínio DCGR3 no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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Unidade DCGR3salc

Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas (baixo, 
médio e alto-K) e toleíticas.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio 
de Morros e de Serras Baixas; Inselbergs; Superfícies Aplai-
nadas Degradadas.

As rochas dessa unidade dão origem a solos mais 
argilosos, com nível de fertilidade natural um pouco mais 
elevado do que na unidade anterior.

As formas de relevo mais aplainado podem compor-
tar o uso do solo para ocupação urbana, obras viárias e 
até agricultura (onde as condições de espessura de solo e 
declividade o permitirem).

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GNÁISSICO-
MIGMATÍTICOS E GRANULITOS (DCGMGL)

O domínio dos complexos gnáissico-migmatíticos e 
granulitos (DCGMGL) é constituído por quatro unidades 
geológico-ambientais: DCGMGLgno, DCGMGLgnp, DCG-
MGLmo, DCGMGLmu (Figura 13.41).

O domínio DCGMGL engloba uma complexa associa-
ção de corpos de rochas das mais variadas e contrastantes 
características texturais, minerais, geomecânicas e hidraú-
licas, intensamente dobradas e tectonizadas. As litologias 
são portadoras de muitas descontinuidades estruturais 
dispostas em várias direções e com diversos ângulos de 
mergulho, com grande anisotropia geomecânica e hidráu-
lica local lateral e vertical (Figuras 13.42, 13.43 e 13.44).

Os solos originados dessas litologias são bastante 
erosivos e se desestabilizam com facilidade em taludes de 
corte (Figura 13.45).

As rochas predominantes se alteram de forma bas-
tante heterogênea para solos argilo-síltico-arenosos.  

A profundidade do substrato rochoso costuma ser muito 
irregular.

Os solos residuais pouco evoluídos podem conter 
argilominerais expansivos. Esses solos compactam-se, 
impermeabilizam-se e se tornam bastante erosivos se forem 
continuamente mecanizados com equipamentos pesados 
ou pisoteados por gado.

Os solos residuais com pedogênese avançada apre-
sentam boa capacidade de compactação e permeabilidade 
variando de baixa a moderada; são moderadamente plás-
ticos e naturalmente pouco erosivos, sendo bons para uso 
como material de empréstimo.

Desde que corretamente manejados e corrigidos e o 
relevo seja adequado, os solos derivados dessas rochas, 
quando bem evoluídos, apresentam bom potencial agrícola.

Independentemente de sua evolução pedogené-
tica, esses solos são bastante porosos, possuem boa 
capacidade de reter/fixar elementos e assimilar matéria 
orgânica e respondem bem à adubação; de boa fertili-
dade natural, esses solos armazenam bastante água e 
mantêm boa disponibilidade de água para as plantas 
por longo tempo nos períodos secos, não necessitando 
de irrigação frequente.

Os aquíferos desse domínio são do tipo fissural, apre-
sentando vazão irregular.

Predomínio de rochas bastante tectonizadas e portado-
ras de muitas fendas (falhas e fraturas), por onde substâncias 
poluentes podem chegar rapidamente até as águas subter-
râneas. Nos locais em que os solos são pouco evoluídos ou 
rasos, o potencial de contaminação das águas subterrâneas 
é alto. Dessa 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 pegmatitos.

Registra-se potencial para rocha ornamental, brita e 
pedra de cantaria.

Figura 13.41 - Distribuição espacial das unidades geológico-ambientais definidas no domínio DCGMGL no estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.
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Figura 13.42 - Gnaisse e migmatito muito dobrados e fraturados (Limoeiro, PE).  
Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2010.

Figura 13.43 - Gnaisse e migmatito (Arcoverde, PE). 
Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2010.

Figura 13.44 - Serra do Pará (Santa Cruz do Capibaribe, PE). 
Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2010.

Figura 13.45 - Solo residual de ortognaisse (Vitória de Santo 
Antão, PE). Fotografia: Rogério Ferreira Valença, 2010.
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Unidade DCGMGLgno

Predomínio de gnaisses ortoderivados. Podem conter 
porções migmatíticas.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Chapadas e Platôs; Degraus Estruturais e Rebordos Ero-
sivos; Domínio de Colinas Amplas e Suaves; Domínio de 
Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Domínio de Morros e 
de Serras Baixas; Domínio Montanhoso; Escarpas Serranas; 
Inselbergs; Planaltos; Superfícies Aplainadas Degradadas; 
Tabuleiros Dissecados. 

As rochas dessa unidade apresentam alta coerência, 
elevada capacidade de suporte e resistência ao corte e à 
perfuração, sendo necessário o uso de explosivos para 
corte e desmonte. Enquanto a resistência ao intemperismo 
físico é elevada, a resistência ao intemperismo químico é 
condicionada à quantidade de quartzo da rocha. Apre-
sentam marcantes diferenciações de comportamentos 
geomecânicos e hidráulicos.

Essas rochas são, geralmente, muito fraturadas e com 
planos de fraqueza que podem causar desestabilização em 
obras subterrâneas e em taludes de corte.

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). A 
erosão varia de moderada, nos solos residuais bem evolu-
ídos, a alta, nos pouco evoluídos, principalmente quando 
continuamente mecanizados ou intensamente pisoteados 
pelo gado. 

Nas áreas mais úmidas e próximas do litoral, os solos 
originados dessas rochas são muito mais espessos. Devido 
à sua constituição mais argilosa, podem ser usados como 
material de empréstimo.

Os aquíferos são do tipo fissural, com vazões muito 
variáveis. Nas regiões em que os solos são pouco evolu-
ídos ou rasos e as rochas bem fraturadas, o potencial de 
contaminação das águas subterrâneas é alto.

As numerosas formas de relevo com elevada decli-
vidade tornam difícil o uso e a ocupação. Entretanto, nas 
áreas com menor declividade, há possibilidade tanto de uso 
do solo para ocupação urbana quanto para agropecuária.

Unidade DCGMGLgnp

Predomínio de gnaisses paraderivados. Podem conter 
porções migmatíticas.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Domínio de Morros e de Serras Baixas; Escarpas Serranas; 
Inselbergs; Superfícies Aplainadas Conservadas; Superfícies 
Aplainadas Degradadas.

As rochas dessa unidade possuem alta coerência, 
capacidade de suporte e resistência elevada ao corte e 
à perfuração (com maior desgaste das ferramentas de 
corte nos locais em que as rochas sejam enriquecidas 
em quartzo). Possuem elevada anisotropia e muitas 

descontinuidades (que facilitam a percolação de fluidos), 
o que pode desestabilizar obras subterrâneas e taludes 
de corte. 

Os migmatitos e gnaisses contêm bandas, lentes e 
até espessos corpos de rochas metabásicas e metacarbo-
náticas que liberam bastantes nutrientes para os solos, 
com maior possibilidade de haver manchas de solos com 
boa fertilidade natural e boas características físicas para 
a agricultura.

Os aquíferos são do tipo fissural, com vazões muito 
variadas e relacionadas ao grau de fraturamento da rocha.

Essa unidade apresenta potencial para rochas quart-
zíticas, das quais se pode lavrar areia, inclusive industrial; 
saibro, pedra para revestimento e rochas carbonáticas 
(mármores e calcários).

Nas áreas com relevo mais plano, é possível a implan-
tação de projetos de ocupação urbana e agropecuária. Nas 
áreas mais íngremes, há possibilidade de queda de blocos 
nas encostas.

Unidade DCGMGLmo

Predominam migmatitos ortoderivados.
Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 

Superfícies Aplainadas Conservadas; Superfícies Aplainadas 
Degradadas; Inselbergs; Domínio de Morros e de Serras 
Baixas.

Rochas com baixa anisotropia, elevada coerência, 
resistência ao corte, à perfuração e ao intemperismo quí-
mico. Também apresentam elevada capacidade de suporte.

Os solos originados dessas litologias são mais argilos-
siltosos, com boa fertilidade natural. Entretanto, nas regiões 
em que o clima é semiárido, os solos são rasos.

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

As formas de relevo propiciam, na maior parte da 
área, a ocupação urbana e a implantação de obras viárias. 
Nas áreas mais íngremes, há possibilidade de queda de 
blocos nas encostas.

Unidade DCGMGLmu

Gnaisses, migmatitos e/ou granulitos, com alta inci-
dência de corpos de metamáficas e/ou metaultramáficas.

Nessa unidade, são encontradas as formas de relevo: 
Superfícies Aplainadas Conservadas; Superfícies Aplainadas 
Degradadas; Inselbergs.

As rochas apresentam elevada coerência, capacidade 
de suporte, resistência ao corte e à perfuração e variável 
resistência ao intemperismo químico-físico. O fraturamento 
e o acamamento dessas rochas podem causar instabilidades 
em taludes de corte e em obras subterrâneas.
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Os migmatitos e gnaisses dessa unidade contêm ban-
das, lentes e até espessos corpos de rochas metabásicas e 
metacarbonáticas que liberam bastantes nutrientes para 
os solos, conferindo-lhes boa fertilidade natural e boas 
características físicas para a agricultura.

O clima semiárido da área de ocorrência dessa unidade 
influencia a formação de solos pouco espessos, argilo-sílti-
co-arenosos, pouco permeáveis e com alta capacidade de 
reter, fixar e eliminar poluentes. Em locais em que os solos 

são mais profundos e apresentam pedogênese avançada, 
o risco de contaminação das águas subterrâneas é baixo.

Os aquíferos são do tipo fissural, com vazão muito 
variável.

O relevo pouco movimentado torna a área dessa 
unidade adequada à ocupação agrícola e à implantação 
de obras viárias. Nos locais em que houver ocorrência de 
solos mais espessos e disponibilidade de água, também 
será possível a agricultura.
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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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DOMÍNIO
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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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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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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
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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. Desde 1990 
atua como supervisor/executor de vários estudos geoambientais, para os quais concebeu uma metodologia, também adaptada e aplicada na 
geração dos mapas Geodiversidade do Brasil e estaduais. Atualmente, também é coordenador regional do Projeto Geoparques da CPRM/SGB, 
ministrando treinamentos 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.

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 Risco Remanescentes 
de Nova Friburgo-RJ. È membro do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, núcleo regional de estudo, Rio de Janeiro. É membro do Comitê 
Assessor Externo da Embrapa Solos.

EDJANE MARIA DOS SANTOS – Graduada em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco (2008). Trabalhou no período de 2009 
a 2010 no IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, exercendo a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento. Atualmente é 
mestranda em Geociências pela Universidade Federal de Pernambuco (2010–Atual), desenvolvendo pesquisa na área de patrimônio geológico 
com bolsa de mestrado pela FACEPE. Também é integrante da equipe da pesquisa “Redescobrindo o Nosso Litoral, Ensinando com Geoturismo: 
o vulcanismo do litoral sul de Pernambuco e a abertura do oceano Atlântico”, desenvolvida em uma parceria DGEO/UFPE-FACEPE. Suas principais 
áreas de interesse são: Geografia física, meio ambiente e conservação do patrimônio geológico.

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.

EDNEIDA RABÊLO CAVALCANTI – Geógrafa (UFPE, 1988), Mestre em Geografia (UFPE, 1994), Doutoranda em Recursos Hídricos (UFPE, 
cursando). Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, integrante do Núcleo de Gestão Ambiental da FCAP, onde coordena o MBA em 
Planejamento e Gestão Ambiental. Principais linhas de pesquisa: gestão de ambientes semiáridos (desertificação, capacidade adaptativa a 
variabilidade climática, gestão integrada dos recursos hídricos), meio ambiente e desenvolvimento sustentável e educação ambiental. Participou de 
diversos eventos nacionais e internacionais ligados à temática ambiental e possui publicações nas áreas de conhecimento indicadas. É integrante 
da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças (ABDL), sócia fundadora 
da ONG Associação Águas do Nordeste (ANE), sócia cotista da Ecogeo - Consultoria Geoambiental e integrante da Sociedad Latinoamericana 
y Caribeña de Historia Ambiental (SOLCHA). Possui experiência com metodologias participativas, com cursos na área de dinâmicas de grupo e 
intervenção social.

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) e 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. Participou da elaboração dos 
Mapas de Geodiversidade dos Estados do Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba (no prelo) 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).

FLAVIO ADRIANO MARQUES – Graduado em Agronomia (2002) e Licenciado em Ciências Agrárias (2003) pela Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Mestre em Agronomia (Área de concentração: Ciência do Solo) pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em 2004. Doutor 
em Ciências (área de concentração: Solos e Nutrição de Plantas) pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” em 2010. Atualmente 
é pesquisador da Embrapa Solos na Unidade de Execução de Pesquisa em Recife-PE. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em 
Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos, atuando principalmente nos seguintes temas: solos tropicais, processos pedogenéticos e matéria 
orgânica do solo.

GORKI MARIANO – Geólogo, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco (1981), mestrado em Geociências pela Universidade da 
Georgia- Athens -USA (1984)e  Ph.D. em Geologia pela Universidade da Georgia-Athens- USA (1988). Professor Associado 3 do departamento 
de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco (ingresso em 1989). Membro permanente do Programa de pós-graduação em Geociências. 
Já atuou como Coordenador do curso de graduação em Geologia da UFPE; Chefe do departamento de Geologia da UFPE; e Coordenador do 
Programa de Pós-graduação em Geociências da UFPE. Membro do grupo de Pesquisa TECMA (Tectônica e Magmatismo da UFPE). Atualmente 
está envolvido com projetos de mapeamento Geológico (contrato UFPE-CPRM); trabalhos relacionados com Geodiversidade e Geoturismo. 
Coordenador do projeto O Vulcanismo do Litoral Sul de Pernambuco – Aprendendo com Geociências, financiado pela FACEPE. Pesquisador do 
CNPq nível 2. Possui 29 trabalhos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais e 57 resumos publicados em anais de eventos.
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HELIO LEANDRO LOPES – Formado em Engenharia Agronômica (2001) pela Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco (Famesf-UNEB). 
Mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação pela Universidade Federal de Pernambuco-UFPE em 2005. Doutorando em 
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil da UFPE. Docente do Curso de Engenharia 
Agronômica da Universidade Federal do Vale do São Francisco-UNIVASF na área de Topografia e Geoprocessamento. Realizou trabalhos de 
mapeamento do uso e cobertura do solo para o PROBIO nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Atua nas 
áreas de desertificação, monitoramento de recursos hídricos por dados espectrais, comportamento espectral dos alvos naturais, cartografia, 
geoprocessamento e modelagem de variáveis biofísicas.

JOÃO HIPÓLITO PAIVA DE BRITTO SALGUEIRO – Engenheiro Civil formado pela Universidade de Pernambuco – UPE, especializado em 
Hidrologia Aplicada no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - IPH/UFRGS (2004), Mestre na área de 
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (2002-2005) e atualmente, doutorando na mesma área 
temática dessa Universidade. Participou de projetos de engenharia e construção civil em diversas empresas privadas. Pesquisador em Geociências 
(Engenheiro Hidrólogo) na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM (Serviço Geológico do Brasil), Superintendência Regional de 
Recife (SUREG/RE) desde (1996). Entre outros projetos destacam-se a participação na Manutenção e Operação da Rede Hidrometeorológica 
Nacional em parceria com a Agência Nacional de Águas - ANA (1996-2001); Responsável pelo Projeto de Monitoramento de Açudes e Rios de 
Pernambuco (2005-2009); Coordenador regional do Projeto: Atlas Pluviométrico do Brasil e Estudos de chuvas Intensas, desde (2009); e Previsão 
e Alerta de Eventos Hidrológicos Extremos (2010-2011).

JOAQUIM ALVES MOTTA – Possui graduação em Geologia pela Universidade Federal de Parnambuco ( 1977), mestrado em Geociências 
pela Universidade Federal de Pernambuco ( 1985)  e doutorado em Geociências pela Universidade Federal de Pernambuco (2000). Atualmente 
é Professor Adjunto 4 da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geofísica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Geofísica, Gravimetria, processamento de dados nos métodos potenciais.

JORGE LUIZ FORTUNATO DE MIRANDA – Geólogo formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Produziu o Inventário 
Hidrogeológico da Folha São Luiz-NO, e mais - Os aterros sanitários e a poluição das águas subterrâneas na Região Metropolitana do Recife; 
Sistema de Informações Geoambientais da Região Metropolitana do Recife; Atlas do Meio Físico de Jaboatão dos Guararapes-PE; Estudo do 
Meio Físico do Município de Ipojuca-Pe- Hidrogeologia; Atividades Impactantes sobre o Meio Ambiente da Região Metropolitana do Recife; 
Diagnóstico do Município de Cedro-Pe-Hidrogeologia, entre outros.

JOSÉ COELHO DE ARAÚJO FILHO – Possui graduação em Agronomia (1983) e Mestrado em Agronomia (Ciência do Solo) pela Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (1992); Doutorado em Ciências (área de concentração: Geoquímica e Geotectônica) pela Universidade de São Paulo 
(2003); e Pós-Doutorado pela Universidade Técnica de Berlim - Alemanha (2009). Atua como pesquisador da Embrapa Solos, na Unidade de 
Execução de Pesquisa em Recife-PE, com ênfase em Gênese, Morfologia, Classificação, levantamento de Solos e Zoneamentos Agroecológicos.

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; 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). Membro efetivo da União da Geomorfologia Brasileira (UGB) desde 2007.

MARIA ADELAIDE MANSINI MAIA – Geóloga formada (1996) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com especialização 
em Geoprocessamento pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Atuou de 1997 a 2009 na Superintendência Regional de Manaus da 
CPRM/SGB, nos projetos de Gestão Territorial e Geoprocessamento, destacando-se o Mapa da Geodiversidade do Estado do Amazonas e os 
Zoneamentos Ecológico-Econômicos (ZEEs) do Vale do Rio Madeira, do estado de Roraima, do Distrito Agropecuário da Zona Franca de Manaus. 
Atualmente, está lotada no Escritório Rio de Janeiro da CPRM/SGB, desenvolvendo atividades ligadas aos projetos de Gestão Territorial dessa 
instituição, notadamente o Programa de Levantamento da Geodiversidade. É coautora no “Geodiversidade do Brasil” e “Geodiversidade do 
Estado do Amazonas”; e autora de vários trabalhos científicos.

MARIA ANGÉLICA BARRETO RAMOS – Graduada (1989) em geologia pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre (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 de Banco de Dados da CPRM/SGB. 
A partir de 2006, passou a atuar na coordenação de geoprocessamento do Projeto Geodiversidade do Brasil no DEGET. 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 33 
trabalhos individuais e coautora nos livros “Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil”, “Geodiversidade do Brasil” e Geodiversidade do 
Estado da Bahia, dentre outros (13). Foi presidenta da Associação Baiana de Geólogos no período de 2005-2007 e vice-presidenta de 2008 a 2009.
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MARIA ANGÉLICA BATISTA LIMA – Graduada em Geologia pela Universidade de Fortaleza (1984). Mestre em Engenharia de Minas pela 
Universidade Federal da Paraíba (1992) e Doutora em Geologia Regional pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2006). 
Iniciou sua carreira profissional na Fundação Núcleo de Tecnologia do Estado do Ceará-NUTEC (1993) atuando na área de tecnologia mineral e 
integrando a equipe responsável pela implantação e capacitação laboratorial daquele segmento. Em 2007, trabalhou na Coordenadoria de Defesa 
Civil do Recife sendo responsável por mapeamentos e análises em áreas de risco geológico. Em 2009, ingressou na Companhia de Pesquisas 
de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil-CPRM/SGB como pesquisador em geociências, tendo realizado trabalhos em mapeamento e 
análises de áreas de risco geológico e atualmente executando projetos temáticos e cadastramentos na área de recursos minerais.

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ARAÚJO – Possui graduação em Engenharia Química (1983) e em Química Industrial (1980) pela 
Universidade Católica de Pernambuco; mestrado em Agronomia (Ciências do Solo) pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (1988); 
doutorado em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela Universidade Federal de Viçosa (2000) e Pós-Doutorado pela University of Guelph, 
Canadá. Atualmente é professor adjunto III da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em 
Manejo e Conservação do Solo, e na área de Pedologia, com ênfase em Recuperação de Áreas Degradadas.

PAULO DE BARROS CORREIA – Possui graduação em Geologia pela Universidade Federal de Pernambuco (1977), mestrado em Geociências 
pela Universidade Federal de Pernambuco (1985) e doutorado em Geofísica pela Universidade de São Paulo (1994). Atualmente é professor 
adjunto 4 da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geofisica, atuando principalmente 
nos seguintes temas: anisotropia de susceptibilidade magnética, paleomagnetismo, magnetometria, gravimetria, alojamento e deformação de 
corpos granitóides.

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 de Produção Mineral, onde atuou na área de geoprocessamento. Ingressou na CPRM – Serviço Geológico do Brasil em 
2002, onde atua como Analista em Geociências; participou, no período de 2002 a 2004, do Projeto Sistema de Informações Geoambientais 
da Região Metropolitana do Recife – Siga 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 atuação da Superintendência Regional do Recife. Suas principais áreas de interesse são: geomorfologia 
e conservação do patrimônio geológico-geomorfológico

THAÍS DE OLIVEIRA GUIMARÃES – Geógrafa, graduada pela Universidade Federal da Paraíba (Bacharelado e Licenciatura - 2009), com 
especialização em Ciências Ambientais pelo CINTEP-PB (2010). Mestranda em Geociências pela Universidade Federal de Pernambuco, linha 
de pesquisa Geologia Sedimentar e Ambiental (bolsista do CNPq), onde desenvolve pesquisa na área de patrimônio geológico com bolsa de 
mestrado pela FACEPE. Também é integrante da equipe da pesquisa “Redescobrindo o Nosso Litoral, Ensinando com Geoturismo: o vulcanismo 
do litoral sul de Pernambuco e a abertura do oceano Atlântico”, desenvolvida em uma parceria DGEO/UFPE-FACEPE.. Suas principais áreas de 
interesse são: 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 18 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.

VANILDO ALMEIDA MENDES – Brasileiro, nascido na cidade de Campina Grande - Estado da Paraíba, em 11 de fevereiro de 1950. Geólogo 
formado pela Universidade Federal de Pernambuco-UFPE em 1975 e mestre em Engenharia Mineral, pelo Departamento de Engenharia de 
Minas da referida universidade, em setembro de 2008. Especialista na prospecção e pesquisa de rochas ornamentais, com cursos ministrados 
e trabalhos publicados em congressos e revistas. Pertence aos quadros do Serviço Geológico do Brasil-CPRM, onde exerce a função de chefe de 
projetos de mapeamento geológico de cunho regional.

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 de Pernambuco é um produto 
concebido para oferecer aos diversos segmentos 
da sociedade pernambucana 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 muito variado, 
incluindo desde as 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 
pernambucano em unidades geológico-ambientais, 
destacando suas limitações e potencialidades frente à 
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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