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Geodiversidade do Estado de Sergipe é um produto 
concebido para oferecer aos diversos segmentos 
da sociedade sergipana 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 sergipano 
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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LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE

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

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

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

STÊNIO PETROVICH PEREIRA 
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GEODIVERSIDADE

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

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

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

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

O primeiro livro dedicado exclusivamente à 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: Va-
luying and Conserving Abiotic Nature”. Sua definição de 
geodiversidade é bastante similar à de Eberhard.

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

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

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

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

Geodiversidade, para Brilha, Pereira e Pereira (2008), 
é a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e pro-
cessos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, 
fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o 
suporte para a vida na Terra.

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

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

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

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

Já autores como Xavier da Silva e Carvalho Filho (apud 
SILVA et al., 2008a, p. 12) apresentam definições diferentes 
da maioria dos autores nacionais e internacionais, 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 do que os de biodiversidade, 
esta é dependente daquela, conforme afirmam Silva et al., 
2008a, p. 12:

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

APLICAÇÕES

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

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

Em uma determinada região, formada por rochas 
cristalinas, relevo ondulado, solos com espessura variável, 
clima tropical e com alguns cursos de água perenes, o que 
seria possível fazer para promover o seu aproveitamento 
econômico? (Figura 1.3)

O conhecimento da geodiversidade de uma região 
implica no conhecimento de suas litologias, portanto, nesse 
caso específico, os litotipos supracitados, constituídos por 
ortognaisses granulíticos, apresentariam aptidões para 
aproveitamento do material como brita, pedra de cantaria 
e blocos para alvenaria. O relevo ondulado e a espessura 
do solo, variáveis em função da topografia, seriam outros 
fatores para auxiliar no desenvolvimento dessa atividade. 
Esses litotipos intensamente dobrados e fraturados aliado 
à presença de argilominerais expansivos em solos residuais 
influenciam no maior ou menor grau de resistência aos 
processos intempéricos e aos esforços de compressão, 
dessa forma intensificando os movimentos naturais de 
massa propiciando o deslocamento de blocos em taludes 
de cortes.

A disponibilidade de água limitada, resultante das 
pequenas vazões dos cursos d’água e das características de 
aquífero fissural, com ausência de fraturas interconectadas, 
tornaria a área pouco propícia, ou com restrições, à insta-
lação de atividades agrícolas ou assentamentos urbanos. 

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

Esse é o caso de Estância, às margens do rio Piauitinga 
e de várias cidades a norte do estado de Sergipe, ao longo 
do rio São Francisco que após sofrerem recorrentemente 
com as enchentes buscam junto às autoridades públicas um 
sistema de proteção contra inundações (Figuras 1.4 e 1.5).

Figura 1.1 - Relação de interdependência entre os meios físico, 
biótico e a sociedade. Fonte: SILVA et al. (2008b).

Figura 1.3 - Lavra de paralelepípedos em llitotipos de ortognaisses 
granulíticos em pedreira nos arredores da cidade de Tomar o Geru – SE.

Fonte: Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.
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Figura 1.4 e 1.5 - – Vistas aéreas de uma das enchentes que atingiu a cidade de Estância, Sergipe.
Fonte: http://www.defesacivil.se.gov.br.

Nas planícies fluviomarinhas, em Aracaju, os mangue-
zais, ambientes mistos, classificados como Áreas de Prote-
ção Permanente (APP), têm sofrido uma ocupação indevida 
ao longo da expansão da cidade, Figura 1.6, podendo-se 
observar parte desse ecossistema sendo afetado por obras 
de engenharia. 

Na praia do Mosqueiro, Aracaju, a falta de acompa-
nhamento do processo de ocupação dos solos, aliado ao 
clima chuvoso e ao nível do lençol freático, aflorante ou 
próximo à superfície propiciam o alagamento de obras e/
ou edificações. (Figura 1.7)

A falta de escoamento das águas acarreta enchentes, 
dificultando e elevando os custos das obras de vias de 
acesso que têm que ser construídas sobre aterros, gerando 
despesas com recuperação periódica.

No município de Estância, praia de Caueira, a presença 
de um cemitério em terraços marinhos, configura uma fonte 
poluidora. (Figura 1.8)

Figura 1.6 - Urbanização às margens dos manguezais 
e em Aracaju, Sergipe.

Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Figura 1.7 - Vista parcial da ocupação imobiliária 
às margens do rio Vaza Barris, próximo à ponte Joel Silveira, 

praia do Mosqueiro, Sergipe.
Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Figura 1.8 - Ocupação indevida por cemitério sobre as dunas, 
Praia de Caueira, Estância, Sergipe.

Fotografia: Violeta Souza Martins, 2011.
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Figura 1.9 - Barreira de contenção às margens do rio Sergipe, 
onde ocorrem terraços aluvionares, configurando uma área 

suscetível a erosão fluvial e marinha, com riscos potenciais para 
ocupação urbana. (bairro de Coroa do Meio - Aracaju – Sergipe). 

Fonte: Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Figura 1.10 - Avanço do mar e destruição de habitações na 
praia de Caueira em Sergipe).

Fonte: Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Outro problema ocorre na mesorregião do Sertão Sergi-
pano, área do semiárido, onde o processo de desertificação e/ 
ou degradação das terras secas (Figuras 1.11 e 1.12)  transfor-
ma áreas férteis em deserto.  Esse fato promove a destruição 
do potencial produtivo dos solos nas regiões de clima árido, 
semiárido e subúmido seco, ocorrendo naturalmente ou de 
forma artificial, pela ação predatória do homem.

A desertificação resulta da degradação do solo, que o 
torna estéril, e vem sendo provocada principalmente pelo 
homem, por meio do desmatamento de extensas áreas de flo-
resta, da agropecuária intensiva e da mineração desordenada. 
Essas atividades destroem a cobertura vegetal natural do 
solo, contribuindo para o surgimento de terrenos arenosos. 

O conhecimento das características dos materiais 
geológicos formadores do substrato de uma região auxi-
lia na indicação de aptidões e restrições de uso do solo, 
Carvalho e Ramos (2010). O domínio desse conhecimento 
aponta formas de prevenção, ou pelo menos de mitigação 
da instalação dos processos que levam à desertificação.

Figuras 1.11 e 1.12 - Áreas propensas ao processo de desertificação com registro de terrenos arenosos e da seca na 
região do Sertão do São Francisco. (Canindé do São Francisco – Sergipe).

Fonte: http://www.defesacivil.se.gov.br.

Essas áreas predominantemente arenosas, de grande 
importância hídrica, com boa capacidade de armaze-
namento e circulação, possuem alta vulnerabilidade a 
contaminação por impurezas e micro-organismos tóxicos.

Um grave problema na faixa litorânea do estado de 
Sergipe é a alta suscetibilidade à erosão costeira. Na foz 
do rio Sergipe, especificamente na sua margem direita, no 
farol da praia de Atalaia, existe um trecho de aterro que 
sofre tanto a influência fluvial quanto a marinha.  Como 
a hidrodinâmica é intensa, com constantes retiradas e 
deposições de sedimentos foram construídas barreiras 
de contenção, a fim de deter o avanço da linha de costa.  
(Figuras 1.9 e 1.10).

A ocupação urbana próxima às praias, em áreas sujei-
tas à dinâmica das ondas, onde a movimentação marítima 
e as correntes de maré realizam o processo de remoção e 
reposição de areia, expõe a população e a infraestrutura 
urbana aos riscos decorrentes da erosão costeira.
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Os lixões a céu aberto são prejudiciais ao meio ambien-
te e à saúde da população. A localização do lixão (Figura 
1.13) sobre rochas pelítico-carbonáticas da Formação Frei 
Paulo, propensas ao armazenamento das águas subterrâ-
neas e baixa recarga do lençol freático, configuram alta 
suscetibilidade a reter e fixar os poluentes.

Os lixões causam poluição no solo, nas águas e no ar 
através das queimas espontâneas e provocadas pelo ho-
mem que são constantes. Esse depósito inadequado atrai 
a população mais carente e desempregada para trabalhar 
nas áreas comprometidas com esta prática.

Áreas de instabilidade em encostas representam riscos 
urbanos, consequências das chuvas de verão, podendo 
ocasionar corridas de detrito e de lama, potencializando 
desastres urbanos (Figuras 1.14 e 1.15).

No tocante às áreas de suscetibilidade e/ou de risco 
geológico, os estudos no âmbito da geodiversidade po-
dem contribuir com a proposição de medidas orientativas 
e preventivas, norteando os poderes públicos quanto ao 
entendimento desses processos, de forma a viabilizar 
soluções e evitar prejuízos materiais e de vidas humanas.

Convém ressaltar que o conhecimento da geodiversi-
dade implica no conhecimento do meio físico no tocante 
às suas limitações e potencialidades.

Figura 1.13 - Lixão próximo à cidade de Ribeirópolis, às margens 
da rodovia SE-235, com forte suscetibilidade à difusão 

de Poluentes.
Fonte: Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Figuras 1.14 e 1.15 - Ocupações desordenadas nas encostas, propícias ao deslizamento em bairros de periferia da cidade de Aracaju-SE.
Fonte: http://www.defesacivil.se.gov.br.
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INTRODUÇÃO

A evolução geológica do estado de Sergipe registra 
uma história prolongada de colisões entre continentes, 
vulcanismo fissural, assoalhos oceânicos, arcos de ilhas, 
orogêneses, erosões e formação de bacias sedimentares, 
que hoje fazem parte do registro geológico das rochas 
que compõem a superfície de 21.918 km2 do território 
sergipano. 

Essa área, quanto à sua geologia e compartimenta-
ção geotectônica, foi subdivida em províncias estruturais 
definidas por Almeida (1977):

Província São Francisco, que corresponde às rochas 
gnáissico-migmatíticas arqueanas a paleoproterozoicas, 
além das coberturas do cráton; 

Figura 2.1 - Mapa geológico simplificado do estado de Sergipe, compilado na escala 1: 250.000 apresentando a distribuição litológica 
e cronológica dos terrenos pré-cambrianos, a geologia das bacias sedimentares de Tucano e Sergipe-Alagoas além das formações 

superficiais integrantes da faixa costeira paleógeno-neógena.
Fonte: Santos, et al., 1998.

Província Borborema, representada pela Faixa de Do-
bramentos Sergipana e;

Província Costeira e Margem Continental, constituída pelas 
bacias sedimentares costeiras mesocenozoicas e suas extensões 
submersas à margem continental, desenvolvidas a partir do 
Jurássico, representadas pelas bacias sedimentares de Sergipe 
e por segmentos restritos da bacia de Tucano. (Figura 2.1)

EVOLUÇÃO GEOLÓGICA DO TERRITÓRIO 
SERGIPANO

Com o objetivo de facilitar o entendimento a respeito 
da história geológica do estado de Sergipe, a tabela, a seguir, 
relaciona os principais eventos geológicos ocorridos no terri-
tório sergipano a uma escala de tempo geológico. (Tabela 2.a)
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PRÉ-CAMBRIANO

Arqueano

Embasamento Cristalino

As litologias do embasamento cristalino, 
complexo gnáissico-migmatítico, englobam 
rochas gnáissicas, migmatíticas e granitoides, 
de idades arqueanas a paleoproterozoicas, cuja 
organização não obedece a uma estratigrafia 
formal. Nesse contexto geológico do embasa-
mento, Santos et al. (1997) citam a inexistência 
de informações precisas sobre a caracterização 
da evolução desses tipos litológicos no estado 
de Sergipe. Entretanto aventam-se correlações 
que essas litologias possam ter evoluído de 
rochas do embasamento gnáissico do bloco 
Serrinha, domínio tectono-estrutural do cráton 
do São Francisco de idade arqueana a paleopro-
terozoica, correlacionável ao Complexo Santa 
Luz, na Bahia, que é representado por gnaisses 
migmatíticos e ortoaugengnaisses granodioríti-
cos associados a corpos máficos e ultramáficos. 
Existem hipóteses que afirmam que essas duas 
unidades supracitadas formaram um único bloco 
cratônico, secionado no Mesozóico na implanta-
ção do rift Recôncavo-Tucano Jatobá.  Segundo 
Gáal et al. (1987) & Van Schmus et al. (1995) da 
mesma forma pode-se estabelecer a mesma 
correlação do Complexo Gnáissico-migmatítico 
e as rochas gnáissicas que ocorrem nos domos de Itabaiana 
e Simão Dias, mediante coleta de idade U-Pb de 2.9 Ga., em 
zircão e monazita dos protólitos dos gnaisses tanto para o 
Complexo Santa Luz quanto para o domo de Simão Dias. 

Em Sergipe, a Província São Francisco esta representa-
da pelos terrenos gnáissico–migmatíticos,  nas regiões de 
Riachão do Dantas, Boquim, Itabaianinha e Cristinápolis e 
pelos sedimentos pouco deformados da região de Lagarto, 
Palmares e Tobias Barreto. (Figura 2.2)

O embasamento do cráton de São Francisco 
configura-se também pelo cinturão Móvel Salvador-
Esplanada (Barbosa e Dominguez, 1996), correspondente 
ao Complexo Granulítico, em Sergipe. Contempla a região 
costeira desses dois estados, estendendo-se da cidade 
de Salvador, a nordeste, à área a norte de Boquim, em 
território sergipano, onde desaparece a leste, sob as 
coberturas sedimentares cratônicas  paleógenas/neógenas 
do Grupo Barreiras, e a oeste, sob o Grupo Estância da Faixa 
de Dobramentos Sergipana (neoproterozoica).

DOMOS E ITABAIANA E SIMÃO DIAS

As rochas do embasamento correlacionadas aos terrenos 
gnáissico-migmatíticos que ocorrem sob a forma dos domos 
de Itabaiana e Simão Dias, situam-se sobre o contexto geoló-

Figura 2.2 - Distribuição geográfica do embasamento gnáissico no 
estado de Sergipe.

Fonte: modificado de Santos et al., 1997.

gico da Faixa de Dobramento Sergipana, caracterizados por 
ortognaisses granodiorítico-graníticos, bandados, miloníticos 
e migmatitos envolvidos por uma tectônica brasiliana. 

Segundo Bizzi et al. (2003) determinações isotópicas 
Sm-Nd em gnaisses migmatíticos do domo de Simão Dias 
e em uma amostra de rocha migmatítica do domo de 
Itabaiana forneceram idades-modelo de TDM de 2,99Ga. 
a 2,75Ga., no âmbito da Faixa de Dobramentos Sergipana.

 
DIQUES DE ARAUÁ

Encaixados em rochas dos complexos Granulítico e 
Gnáissico-migmatíticos, ao longo de 30 km, com direção 
geral N60°W, entre a cidade de Arauá - SE e a  comunida-
de de Tanque Novo - Riachão do Dantas – SE, ocorre um 
enxame de diques de rochas vulcânicas distensivas fissurais, 
configurando uma fase magmática tardia, supostamente 
paleoproterozoica; os diques de Arauá.   

De acordo com Santos, et al., 1998, os diques da 
região de Arauá constituem corpos tabulares de espessura 
variável predominando riolitos e dacitos. 

Configuram o registro da fase distintiva sobre o crá-
ton, há 1.800 Ma marcante em várias partes do Brasil e 
correlativa ao início do ciclo Espinhaço.
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PROTEROZOICO

Faixa de Dobramentos Sergipana

Grupo Estância e a Formação Palmares

No tocante à Faixa de Dobramentos Sergi-
pana, constituindo ainda o embasamento desse 
domínio, coexistem o Grupo Estância e a Forma-
ção Palmares.  Após a fase distensiva marcada 
pelas vulcânicas de Arauá, instalou-se uma bacia 
em margem continental tipo atlântica.  Como 
testemunhos dessa fase a sequência deposicional,  
representada pelas litologias do Grupo Estância 
que repousam em discordância angular e erosi-
va sobre rochas arqueanas/paleoproterozoicas 
do Cinturão Móvel Bahia Oriental, separada da 
Formação Palmares por discordância erosiva. 
(Figura 2.3)

O Grupo Estância caracteriza-se por sedi-
mentos plataformais mistos (siliciclásticos e car-
bonáticos) que foram depositados em uma bacia 
homônima desenvolvida na borda nordeste do 
cráton do São Francisco e adjacente à faixa de 
dobramentos Sergipana, neoproterozoica, em 
função da implantação de um regime extensional 
a flexural-termal.

Representado por rochas metassedimen-
tares neoproterozoicas esse grupo foi subdi-
vidido nas formações Juetê, inferior, Acauã, 
intermediária, e Lagarto, no topo. 

A sedimentação da sequência Estância começa com 
conglomerado polimítico e arenito médio a grosso, com 
intercalações de grauvaca retrabalhada por ondas e pelito.  
Prossegue com dolomitos com estrutura estromatolítica e 
oolítica, calcarenito e calcilutito com níveis de intraclastos e 
pelitos com intercalações de calcilutito e grauvaca. Finaliza 
com pelitos associados a arenitos com discos de argila e 
clastos de rocha carbonática. 

Segundo Conceição Filho e Sales (1988) e Santos et 
al. (1997), essa sequência se depositou em ambiente raso 
(litorâneo) e em plataforma rasa, lamosa.  O arranjo vertical 
do conjunto indica que houve uma subida lenta do nível do 
mar, em um ciclo de deposição, possivelmente transgressivo. 

As litofácies que preenchem a bacia Estância apresen-
tam anquimetamorfismo e deformação incipiente relacio-
nados à tectônica compressiva que estruturou a Faixa de 
Dobramentos Sergipana.

A Formação Palmares tem sido colocada no topo do 
grupo, sendo considerada como representante de uma 
sedimentação posterior, acumulada em uma bacia mo-
lássica de antepaís. Constituída por grauvacas e arenitos 
finos, feldspáticos, muito litificados, compactos, por vezes 
com lentes de conglomerados polimíticos desorganizados. 
Estes conglomerados compõem-se por clastos de gnaisses, 
quartzo, quartzito, carbonatos, xistos e metabasitos.

Apresentam estruturas sedimentares preservadas infe-
rindo paleocorrentes dirigidas para o sul.  Segundo Santos 
et al. (1997) a presença dos conglomerados e de paleocor-
rentes no sentido sul levam à suspeita de que pelo menos 
em parte a Formação Palmares tenha sido originada a partir 
do retrabalhamento tardio do orógeno, situado a norte.

DOMÍNIOS VAZA BARRIS, MACURURÉ, 
MARANCÓ, POÇO REDONDO E CANINDÉ

A Faixa de Dobramentos Sergipana, marginal ao 
Cráton do São Francisco, representa um dos sistemas de 
dobramentos da zona transversal da Província Borborema, 
desenvolvido entre o Meso e Neoproterozoico. Conforme 
Santos et al. (1998) e Davinson & Santos (1989) essa pro-
víncia geológica configura-se entre o limite nordeste do 
Cráton do São Francisco e a norte entre os terrenos Canin-
dé-Marancó e o maciço Pernambuco-Alagoas; é formada 
por domínios limitados por descontinuidades estruturais 
profundas com feições geológicas distintas.

Constituiu uma bacia de margem passiva, gerada e 
deformada no Neoproterozoico, dividida em dois domínios: 
o Macururé, que consiste em depósitos pelítico-psamíticos 
de natureza turbidítica, e o Vaza Barris caracterizado por 
uma sedimentação carbonático-pelítica.  (Figura 2.4) 

Figura 2.3 - Distribuição geográfica das unidades que compõem o 
Domínio Estância. Fonte: modificado de Santos et  al., 1997.
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Figura 2.4 - Distribuição geográfica dos domínios geológicos integrantes da Faixa de Dobramento Sergipana.
Fonte: modificado de Santos et al., 1998.
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O domínio Macururé, representado pelo grupo ho-
mônimo, consiste de uma unidade basal quartzítica, com 
intercalações de xisto, eventualmente com sillimanita, uma 
sequência de micaxisto granadífero e metarritmito, com 
níveis de quartzito, metamorfizada na fácies anfibolito, 
com ampla representatividade em ambos os setores da 
faixa; e de uma sequência de metarritmito fino e cloritaxisto 
aflorantes na porção sudeste.

No domínio Vaza Barris, na porção sudeste da Faixa 
Sergipana ocorrem os domos Itabaiana e Simão Dias. Esse 
domínio é composto pelos grupos Miaba, Simão Dias 
e Vaza Barris, cujos litótipos estão metamorfizados em 
condições da fácies xisto verde.  Entre as unidades desses 
grupos, apenas as formações Frei Paulo, do Grupo Simão 
Dias, e Palestina e Olhos d’Água, do Grupo Vaza Barris, 
estão representadas no segmento noroeste. O Grupo Mia-
ba compreende as formações Itabaiana (conglomerados 
polimíticos), Ribeirópolis (metagrauvaca seixosa, rochas 
metavulcânicas intermediárias a félsicas e filito, seixoso 
ou não) e Jacoca (mármore, metadolomito e metapelito 
subordinado). O Grupo Simão Dias é composto pelas for-
mações Jacaré (metassiltitos) e Frei Paulo (filito e metarenito 
interestratificados e lentes de rochas metavulcânicas).  As 
formações Palestina e Olhos d’Água, do Grupo Vaza Barris, 
são caracterizados pela presença de diamictitos e filitos 
seixosos, na primeira e bancos de mármore com filito 
subordinados, na última.

O terreno Canindé-Marancó e os domínios Macururé 
e Vaza Barris da Faixa Sergipana estão limitados entre si 
pelas zonas de cisalhamento transpressivas sinistrais Belo 
Monte-Jeremoabo e São Miguel do Aleixo. 

Alguns autores, a exemplo de Santos et al. (1998) e 
Davison e Santos (1989), descrevem estilos deformacio-
nais distintos para os domínios Macururé (deformação 
polifásica) e Vaza Barris (monofásica), enquanto outros 
reconhecem deformação polifásica em ambos os subdo-
mínios (cf. Jardim de Sá et al.,1986; Jardim de Sá, 1994; 
D’el-Rey Silva, 1995). 

GRANITOIDES E SUÍTE INTRUSIVA CANINDÉ

A área da Faixa de Dobramentos Sergipana contempla 
ainda uma ampla distribuição de rochas plutônicas, gra-
nitoides, agrupadas conforme a época de colocação em 
relação aos principais eventos tectônicos tangenciais e suas 
características petrogenéticas. (Tabela 2b)

Além dos granitos ocorre um expressivo corpo gabroi-
co, a Suíte Intrusiva Canindé, associada às rochas metavul-
canossedimentares do Complexo Canindé.

A Suíte Intrusiva Canindé aflora a noroeste, parale-
lamente ao rio São Francisco predominando entre o po-
voado de Niterói e a cidade de Canindé de São Francisco. 
Corpos menores ocorrem intrudindo rochas supracrustais 
do Complexo Canindé ou em megaxenólitos em grani-
toide tipo Xingó. Seus contatos são intrusivos ou através 
de zonas de cisalhamento dúctil, principalmente com 

os litotipos do Complexo Canindé (Santos et al., 1998). 
Apresenta-se com grande variedade composicional, onde 
são identificados gabros, microgabros/diabásios, olivina 
gabros/ troctolitos, hornblenda-gabros, leucogabros e 
ultramafitos. Associados aos gabros, leucogabros e troc-
tolitos, Santos & Souza (1988) identificaram a ocorrência 
de sulfetos de cobre e níquel além de concentrações de 
ferro e titânio geneticamente relacionadas aos litotipos 
gabroicos. Van Schmus et al. (1997) obtiveram pelo mé-
todo Sm/Nd uma idade modelo de 940Ma para estas 
rochas gabroides.

Apresentando uma ampla distribuição geográfica no 
estado, ocorrem rochas plutônicas granitoides nos domí-
nios Macururé, Marancó, Poço Redondo e Canindé da Faixa 
de Dobramentos Sergipana.

Esses granitos foram denominados informalmente 
como tipos Garrote, Serra Negra, Curralinho, Glória, Xingó, 
Serra do Catu e Propriá, descritos conforme tabela 2b, a 
seguir:

A HISTÓRIA GEOLÓGICA DA FAIXA DE 
DOBRAMENTOS SERGIPANA E SUA 
CORRELAÇÃO COM OS HIMALAIAS

A primeira fase distensiva sobre o cráton foi marcada 
pelas vulcânicas de Arauá há 1.800 Ma.  Após essa ruptura 
instalou-se uma bacia, em margem continental do tipo 
Atlântica caracterizada pela deposição dos litotipos dos 
Grupos Estância, Miaba e Simão Dias. A plataforma pro-
funda abrigou a sedimentação pelito-psamítica (turbiditos) 
do Grupo Macururé.

Caracterizando a primeira colisão - os domínios Ca-
nindé e Marancó sugerem um ambiente de arco vulcânico 
insular.  Hipótese inferida, sem datações que atribuem ao 
domínio Canindé, rochas de linhagem oceânica que tanto 
poderiam estar ligadas a um arco quanto a um prisma 
acrescionário. A datação de 1.007 Ma de um riolito do 
domínio Marancó mostra que a placa Sanfraciscana estava 
em subdução sob uma placa oceânica a norte, definindo 
a formação do  arco insular. (Figura 2.5a) 

Na segunda colisão - apesar da ausência de dados 
geocronológicos, esse arco então formado (Figura 2.5b) foi 
amalgamado à pilha dos sedimentos do Macururé. 

De acordo com Santos et al., 1998, os augengnaisses 
micáceos do tipo Serra Negra que se posicionam próximo 
à zona de cisalhamento de Belo Monte-Jeremoabo 
derivados  de granitos tipo “S” foram considerados sin-
colisionais.

Já Brito Neves et al. (1995)  obtiveram desses ortog-
naisses  micáceos  leucocráticos da Província Borborema 
idades em torno de 954 + 10Ma. 

Em função dessas idades o granito tipo Serra Negra 
seria o marcador da colisão mesoproterozoica, uma nova 
junção do Arco Canindé-Marancó com a placa Sanfra-
ciscana, caso esses granitos fossem cronocorrelatos aos 
ortognaisses mencionados.
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Figura 2.5 - Ensaio interpretativo da evolução geológica da Faixa de Dobramentos 
Sergipana no espaço e no tempo (fora da escala).

Fonte: modificado de Santos et al., 1998.

O domínio Poço Redondo é composto por migma-
titos de paleossoma tonalítico e paragnaisses de idade 
aproximadamente neoproterozoica, revelando mistura de 
magma juvenil com o substrato mais antigo.  Integrante ao 
Grupo Macururé, a noroeste de Porto da Folha, ocorre uma 
sequência metavulcanossedimentar composta por xistos, 
mármores, formação ferrífera e sills de rochas ultrabásicas e 
anfibolitos, comparada a um prisma acrescionário atraves-
sado por esses ortognaisses de 966 Ma. A conjunção dessas 
associações de rochas plutônicas e vulcanossedimentares 
sugere margens continentais ativas do tipo andino com o 
Complexo Canindé, configurado como parte integrante 
deste conjunto litológico.

A segunda distensão - após a colisão arco vulcânico 
- placa Sanfraciscana configura  outro processo distensivo 
cujo principal registro é a Formação Palestina com seus dia-
mictitos portadores dos seixos metamórficos dos grupos 
Miaba e Simão Dias. Há registros de vulcânicas e plutônicas 

gabroides nos domínios Vaza Barris e Macururé e datadas 
de 448 Ma (Bezerra, 1992) de colocação e cristalização dos 
plutonitos relacionados à Suíte Intrusiva Canindé.

Na colisão Brasiliana  ocorre a formação de um mi-
crocontinente com o fechamento do “oceano Canindé” 
(Figura 2.5b) e a amalgamação da placa Sanfranciscana 
com a placa Pernambuco-Alagoas.  Essa colisão pode ser 
deduzida a partir dos leucogranitos tipo Garrote, tipos 
himalaianos, com idades entre 715 Ma (Tabela 2.b)  que 
permeiam toda a sequência do Arco Canindé-Marancó. 

Provavelmente durante essa colisão o fragmento Poço 
Redondo foi tectonicamente introduzido no Arco Canindé-
-Marancó.  A diversidade de granitos crustais e mantélicos 
(tipos Cel. João Sá, Glória e Curralinho) foram considerados 
oriundos de zonas de subducção (Figura 2.5d) à exceção 
dos granitoides tipo Serra do Catu de postura transversal 
relacionados com movimentos distensivos refletidos na 
Formação das Fossas de Juá e da bacia tipo foreland (Figura 

2.5c) que abriga a Formação Palmares 
cuja deposição se estende ao Paleozoico.

Um longo período erosivo desnudou 
as formações superiores fazendo aflorar 
os plútons graníticos dos domínios Macu-
ruré, Canindé, Marancó e Poço Redondo 
(descritos na Tabela 2b e na Figura 2.5d).

Fazendo uma corre lação dos 
eventos tectonodeformacionais e com 
o propósito de facilitar o entendimento,  
a história da Faixa de Dobramentos 
Sergipana no tocante à sua evolução 
geológica desde o Mesoproterozoico 
ao Neoproterozoico é comparável à 
formação da cadeia himalaiana, no 
sentido de que resulta da justaposição do 
cráton do São Francisco e suas coberturas; 
o arco Canindé-Marancó e a placa 
(microcontinente) Pernambuco-Alagoas. 
(Figura 2.5) Na região do Himalaia, há 
280 Ma ocorreu a convergência de duas 
placas continentais, representadas pela 
Índia e a Eurásia, que deu origem à 
grande cadeia montanhosa.

Em Sergipe foram atestados registros 
de um provável  orógeno,  posteriormente 
erodido, caracterizado pela ocorrência de 
minerais metamórficos de alta pressão e 
pela presença de cinturões emparelhados 
e zonas de cisalhamentos, indicativas 
de zonas de suturas, a exemplo de Belo 
Monte-Jeremoabo e de outras situadas 
mais a norte que limitam o domínio 
Canindé do domínio Poço Redondo e que 
separa o domínio Canindé do domínio 
Marancó, reativadas pela tectônica 
transcorrente de escape lateral, no 
Fanerozoico.
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FANEROZOICO

Paleozoico e Mesozoico

Bacias Sedimentares de Tucano e Sergipe-Alagoas

A província costeira e a margem continental com-
preendem a bacia sedimentar de Sergipe e segmentos 
restritos da bacia de Tucano, além de formações superficiais 
terciárias e quaternárias continentais, e os sedimentos qua-
ternários da plataforma continental (Figura 2.6).

Entre o Paleozoico e o Mesozoico processou-se a 
deposição dessas bacias relacionadas ao sistema de rifts 
precursores da separação entre América do Sul e a África: o 
rift de Tucano representando as fases iniciais da separação 
e o de Sergipe representando a separação definitiva.

No que diz respeito à localização dessas províncias 
geológicas: a bacia de Sergipe abrange a porção leste do 
estado, avançando sobre a plataforma continental, já a 
bacia de Tucano situa-se a noroeste e a sudoeste do esta-
do, respectivamente nas regiões dos riachos Curituba e da 
Barra, e da cidade de Poço Verde no limite com o estado 
da Bahia (correspondendo à bacia Tucano Central).

De acordo com Santos, Reis e Pedreira (2010) neste 
contexto regional a área da bacia Tucano Central que ocorre 
no estado de Sergipe, a leste pelos domínios Vaza Barris e 
bacia de Estância da faixa Sergipana tem seu embasamento 
constituído por rochas de idade arqueana e paleoprote-
rozoica do bloco de Serrinha, rochas da faixa Sergipana e 
do Grupo Estância que datam do Neoproterozoico e por 
representantes da Formação Palmares, de idade paleozoica.

As rochas sedimentares que preenchem a bacia de 
Tucano Central, depositadas entre o Neojurássico e o Eocre-
táceo, foram organizadas por Costa et al. (2007) em quatro 
supersequências: a paleozoica, que não aflora na sub-bacia, 
e as supersequências pré-rifte, rifte e pós–rifte. Essa pilha 
esta distribuída nos grupos Brotas, Santo Amaro, Ilhas e 
Massacará e na Formação Marizal, como representada a 
seguir na figura 2.7.

De acordo com Santos et al.(1998) a bacia de Tucano, 
em Sergipe, está representada pelo Grupo Massaracá, que 
compreende apenas a Formação São Sebastião, constituída 
por arenitos, siltitos e folhelhos.  

Santos, Reis e Pedreira (2010) delimitaram nesta área 
a ocorrência dos conglomerados, arenitos e folhelhos da 
Formação Salvador geneticamente associados ao sistema 

de falhas de Salvador que abrangem 
a borda leste das bacias do Recôncavo 
e Tucano.  Caracterizam-se por con-
glomerados polimíticos, clastossus-
tentados, com fragmentos angulosos 
e subangulosos de esfericidade baixa, 
areníticos, líticos além de folhelhos e 
argilitos associados às falhas normais. 
Esta unidade interdigita-se com todas as 
unidades do Supergrupo Bahia desde o 
Membro Gomo da Formação Candeias 
até a Formação São Sebastião.

No que diz respeito à bacia de 
Sergipe-Alagoas, Lima, W. S., 2006, 
definiu que suas litologias foram 
depositadas tanto nas fases iniciais 
como durante os eventos relacionados 
à ruptura do continente Gondwana e  
abertura do oceano Atlântico Sul no 
Mesozoico.

Constitui-se por quatro sub-ba-
cias, de sul para norte as sub-bacias 
do Jacuípe, de Sergipe, de Alagoas 
e do Cabo, compartimentação essa 
resultante, principalmente, do caráter 
distinto do embasamento. 

Os altos de Japoatã, Penedo e Pal-
meira Alta, situados no entorno do bai-
xo curso do rio São Francisco separam 
as sub-bacias de Sergipe e de Alagoas. 
Os altos de Aracaju e Itaporanga, em 
Sergipe, configuram-se por feições de 
aspecto dômico.

Figura 2.6 - Distribuição das coberturas fanerozoicas do estado de Sergipe.
Fonte: modificado de Santos et al., 1998.
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Figura 2.7 - Carta estratigráfica atualizada e aspectos tectonodeposicionais da bacia de Tucano na área estudada. 
Modificada de Costa et al., 2007 e Magnavita et al., 2008.  

Fonte; Santos, Reis e Pedreira (2010).

Na sua parte terrestre os sedimentos continentais da 
Formação Barreiras recobrem todas as megassequências 
mais antigas. Bizzi, et al. (2003).

Durante o Carbonífero e o Permiano foram deposi-
tadas as formações Batinga e Aracaré, reunidas no Grupo 
Igreja Nova. A sequência neojurássica/eocretácea está 
representada pelas formações Candeeiro, Bananeira e 

Serraria, englobadas no Grupo Perucaba e pela porção 
basal da Formação Barra de Itiúba, Grupo Coruripe e Pe-
nedo. No Cretáceo Inferior enquanto havia a deposição 
da Formação São Sebastião, na bacia de Tucano ocorreu 
a deposição na bacia de Sergipe das formações Barra de 
Itiúba (porção superior), Penedo, Rio Pitanga e Coqueiro 
Seco (Figura 2.8). 
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Figura 2.8 - Carta Estratigráfica da Bacia de Sergipe.  
Fonte: Santos et al. (1998), modificada de Feijó, 1994). 
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Finalmente no período meso a neocretáceo na fase de 
margem passiva foram depositadas as formações Riachuelo, 
Cotinguiba e Calumbi na bacia de Sergipe.

Dentre todas as bacias marginais brasileiras, a bacia 
de Sergipe-Alagoas é a que se apresenta de forma melhor 
preservada, em superfície e subsuperfície, representando a 
mais completa sucessão estratigráfica, abrangendo regis-
tros sedimentares distribuídos do Paleozoico, Carbonífero 
ao Recente. São reconhecidas quatro megassequências: 
pré-rifte, sin-rifte, transicional e pós-rifte com diferentes 
fases de desenvolvimento tectono-sedimentar (Cainelli e 
Mohriak, 1998).

Estes registros são agrupados em sequências que ca-
racterizam estágios evolutivos bem definidos, parte deles 
reconhecíveis nas demais bacias da margem continental, 
mas que podem estar localmente ausentes, mesmo no 
próprio domínio da bacia sedimentar de Sergipe-Alagoas.  
Embora a bacia apresente uma sucessão sedimentar apa-
rentemente completa, cada uma dessas sequências depo-
sicionais é separada por hiatos significativos, alguns deles 
com dezenas de milhões de anos de duração. 

Dessa forma, a bacia de Sergipe-Alagoas pode ser 
caracterizada como uma bacia policíclica, de origem 
gondwânica, empilhando numa mesma região registros 
de várias bacias temporalmente distintas, com suas equi-
valências na sua contraparte africana, a bacia do Gabão.  
Magnavita et al. (2008).

CENOZOICO

Coberturas Paleógeno-Neógenas

No que diz respeito às formações superficiais ceno-
zoicas o estado de Sergipe contempla; o Grupo Barreiras, 
as coberturas paleógeno-neógenas e as coberturas qua-
ternárias (pleistocênicas e holocênicas).

Os sedimentos do Grupo Barreiras constituem-se por 
rochas terrígenas (cascalhos, conglomerados, areias finas 
e grossas e níveis de argila), pouco ou não consolidadas 
predominando a leste do estado, separados da linha de 
costa pelas coberturas continentais pleistocênicas e holo-
cênicas. Os sedimentos do Grupo Barreiras são afossilíferos 
em Sergipe, o que dificulta a datação. Ghignone (1967) e 
Mabesoone et. al. (1972) os consideram mais recentes do 
que o Mioceno. 

Em Sergipe de acordo com Bittencourt, Martin, Do-
minguez (1983) os eventos mais significativos relacionados 
às transgressões e regressões correspondem: formação 
das falésias esculpidas nos sedimentos do Grupo Barreiras, 
formação de leques aluviais coalescentes no sopé dessas 
falésias, concomitante à deposição de campos de dunas e 
deposição dos terraços marinhos pleistocênicos com for-
mações locais de campos de dunas associadas à foz do rio 
São Francisco. Durante a última transgressão, mediante a 
formação de ilhas-barreiras ocorreu a contenção de corpos 
lagunares de encontro aos restos dos terraços marinhos 

pleistocênicos formando depósitos fluviolagunares. Duran-
te a regressão subsequente à última transgressão, foram 
edificados os terraços marinhos holocênicos, dispostos 
externamente aos terraços marinhos pleistocênicos, as la-
gunas perderam a sua comunicação com o mar evoluindo 
para a formação dos pântanos e mangues, além da terceira 
geração de dunas ainda móveis nas proximidades da foz 
do rio São Francisco.

As coberturas detríticas paleógeno-neógenas também 
compreendem depósitos eluvionares e coluvionares.  Os 
depósitos eluvionares correspondem a argilas e areias em 
proporções variadas com intervalos irregulares de casca-
lhos de quartzo, resultantes da decomposição dos xistos 
do Grupo Macururé ou da desagregação mecânica dos 
quartzitos que constituem as serras circunvizinhas.

Os coluviões, areias e cascalhos configuram depósitos 
de talude que afloram margeando diversas serras, princi-
palmente a sudeste de Itabaiana, compostas por quartzitos 
da Formação Itabaiana.

O período Quaternário marca a evolução paleogeo-
gráfica da costa do estado de Sergipe com registros rema-
nescentes, importantes testemunhos na planície costeira.

No tocante ao condicionamento geológico de regiões 
litorâneas, a dinâmica costeira é a principal responsável 
pelos processos de erosão e/ou deposição que mantém as 
áreas litorâneas em constante transformação. Os processos 
costeiros englobam a ação dos ventos, ondas, marés e 
ressacas produzidas por tempestades.

As coberturas pleistocênicas da faixa costeira do 
estado de Sergipe englobam os depósitos costeiros, pro-
dutos das oscilações do nível do mar durante o período 
supracitado englobando os depósitos de leques aluviais 
coalescentes, depósitos eólicos continentais e os terraços 
marinhos. Já as coberturas holocênicas correspondem aos 
depósitos fluviolagunares, terraços marinhos, depósitos 
eólicos litorâneos e depósitos de pântanos e mangues.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse texto sobre a geologia do estado de Sergipe teve 
por objetivo descrever a evolução tectônica, associações 
litológicas e estruturais das unidades cartografadas nessa 
área que subsidiaram os estudos sobre as principais aplica-
ções da geodiversidade. A análise da geodiversidade através 
da integração de conhecimentos sobre a cartografia, re-
cursos minerais, riscos geológicos e paisagens naturais visa 
buscar interdependência entre os componentes abióticos, 
bióticos e antrópicos, a fim de proporcionar um diagnóstico 
do meio físico e da capacidade de suporte para mitigar 
possíveis impactos socioambientais.

A referência geológica para este capítulo foi o rela-
tório do Programa Levantamentos Geológicos Básicos do 
Brasil, intitulado “Geologia e Recursos Minerais do Estado 
de Sergipe”, texto e mapa, escala 1: 250.000, executado 
em convênio entre a CPRM e a CODISE (Santos, et al., 
1998).
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INTRODUÇÃO

No estado de Sergipe ressaltam-se três unidades 
geoambientais contrastantes, dispostas entre a linha da 
costa e o interior. Tal compartimentação, comum em 
grande parte do Nordeste Oriental, pode ser facilmente 
observada em campo devido a importantes variações no 
quadro geológico-geomorfológico e uma progressiva, mas 
acentuada redução da pluviosidade em direção ao sertão, 
o que confere paisagens fitoclimáticas marcantemente 
diferenciadas. Neste contexto, destacam-se:

a) A  Zona Litorânea, de clima tropical úmido, caracteri-
zada por uma ampla faixa junto à linha de costa, composta, em 
sua maioria, tanto pelos depósitos marinhos e fluviomarinhos 
da planície costeira de Sergipe, quanto pelos tabuleiros costei-
ros sustentados pelas rochas sedimentares pouco litificadas do 
Grupo Barreiras. Trata-se de uma área originalmente ocupada 
por Mata Atlântica. Nesta faixa, a precipitação média anual 
varia entre 1.300 e 1.800 mm, com curta estação seca durante 
o verão (entre novembro e janeiro) e uma expressiva concen-
tração de chuvas no inverno (clima As, segundo Koeppen), 
marcadamente entre os meses de abril e setembro.

b) O Agreste, de clima tropical semiúmido, caracteri-
zado por uma estreita e alongada faixa entre o litoral e o 
sertão composta, em sua maioria, por superfícies tabulares 
ou colinosas, posicionadas em cotas modestas, embasadas 
por rochas sedimentares da bacia de Sergipe, pela Faixa de 
Dobramentos Sergipana e pelo domo de Itabaiana. Nesta 
faixa, domina uma vegetação transicional entre a mata e a 
caatinga, típica do Agreste. A precipitação média anual varia 
entre 900 e 1.200 mm, com expressiva estação seca na pri-
mavera e verão (entre outubro e março) e uma concentração 
de chuvas no inverno, assim como na Zona Litorânea.

c) O Sertão, de clima semiárido, caracterizado por 
uma larga faixa que adentra para os estados limítrofes da 
Bahia e de Alagoas, estando composta, em sua maioria, por 
vastas superfícies aplainadas, posicionadas também em cotas 
modestas e por serras e planaltos residuais que se sobres-
saem cerca de 300 metros acima do piso dos pediplanos. 
Estes relevos estão sustentados pelo embasamento ígneo 
metamórfico do Cráton de São Francisco e pela Faixa de Do-
bramentos Sergipana. Trata-se de uma área de predomínio 
da vegetação de caatinga. Nesta faixa, a precipitação média 
anual varia entre 500 e 800 mm, com prolongada estiagem 
e um curto período chuvoso durante o inverno (clima Bsh, 
segundo Koeppen), marcadamente entre os meses de maio 
e agosto (Governo do Estado de Sergipe, 2009).

O predomínio de vastas superfícies aplainadas denota 
um longo período de notável estabilidade tectônica, sem 
grandes variações de nível de base. Estas condições devem 
ter prevalecido ao longo do Neocretáceo e do Cenozoico, 
conforme já destacado por diversos autores ao se deter 
na análise geomorfológica do Nordeste (Ab’Saber, 1969, 
1974; Mabesoone, 1978; Castro, 1979; Claudino-Sales & 
Peulvast, 2007; Maia et al., 2010) apresentando distintas 
interpretações sobre o modelo de evolução do relevo da 

Depressão Sertaneja e planaltos circunjacentes. Entretanto, 
salienta-se também, de forma inequívoca, um lento proces-
so epirogenético que soergueu a plataforma brasileira no 
estado de Sergipe em, pelo menos, 200 metros durante o 
Cenozoico, reafirmando pressupostos clássicos defendidos 
por Almeida et al. (2000). Tal fato pode ser atestado pelo 
recente encaixamento de toda a rede de canais em ajuste 
ao nível de base geral (nível relativo do mar). Neste senti-
do, o rio São Francisco promoveu a incisão de um canyon 
aprofundado (figura 3.1), atingindo cerca de 150 metros (ver 
foto) de amplitude de relevo (R4f); os rios Vaza Barris (figura 
3.2) e Real aprofundaram vales encaixados (R4f) em antigas 
zonas de cisalhamento, em meio aos terrenos aplainados; e 
os rios menores (em especial, os tributários do rio São Fran-
cisco) promoveram uma incisão fluvial mais pronunciada, 
principalmente quando próximos de suas desembocaduras. 
Neste último caso, as superfícies aplainadas encontram-se 
desfeitas num baixo relevo colinoso francamente dissecado 
(R4a2) (figura 3.3). Ressalta-se ainda, que o leito do rio São 
Francisco, junto ao canyon de Xingó e distante cerca de 200 
quilômetros da desembocadura, está posicionado a apenas 
30 metros acima do nível do mar, exibindo um claro ajuste 
em relação ao atual nível de base geral.

O contexto geológico do estado de Sergipe é carac-
terizado por quatro domínios geotectônicos principais 
(Santos et al., 1998): 

(i) o embasamento metamórfico, de idade arqueana 
a paleoproterozoica do cráton de São Francisco represen-
tado pelo núcleo erodido do domo de Itabaiana;

(ii) as rochas ígneo-metamórficas das Faixas de Do-
bramento Sergipana, de idade meso a neoproterozoica, 
correlatas à orogênese Brasiliana;

(iii) as bacias sedimentares de Sergipe e do Tucano, 
sendo depositadas entre o Paleozoico e o Mesozoico, mas 
com maior intensidade durante o Cretáceo, sendo compos-
tas, predominantemente, por arenitos, calcários e argilitos; 
e por fim, 

Figura 3.1 - Canyon do baixo curso do rio São Francisco entre 
as localidades de Canindé do São Francisco (SE) e Piranhas 
(AL), apresentando vertentes abruptas e escarpadas e um 
desnivelamento total de aproximadamente 150 metros.  

Local: cercanias de Canindé de São Francisco. 
Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.
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Tabela 3.1 - Valores padrão da tipologia, declividade e amplitude topográfica das 
formas de relevo identificadas no estado de Sergipe.

Tipo de Relevo Declividade 
(graus)

Amplitude  
Topográfica

(metros)
Planícies Fluviais ou Fluviolacustres (R1a) 0 a 3 Zero

Terraços Fluviais (R1b1) 0 a 3 2 a 20

Terraços Marinhos (R1b3) 0 a 5 2 a 20

Planícies Fluviomarinhas (R1d) 0 Zero

Planícies Costeiras (R1e) 0 a 5 2 a 20

Campos de Dunas (R1f1) 3 a 30 5 a 40

Tabuleiros (R2a1) 0 a 3 20 a 50
Tabuleiros Dissecados (R2a2) 2 a 5 0 a 20
Baixos Platôs (R2b1) 0 a 5 20 a 50

Planaltos (R2b3) 0 a 5 20 a 50

Chapadas e Platôs (R2c) 0 a 5 0 a 20

Superfícies Aplainadas Degradadas (R3a2) 0 a 5 10 a 30

Inselbergs (R3b) 25 a 60 50 a 500

Colinas Amplas e Suaves (R4a1) 3 a 10 20 a 50

Colinas Dissecadas e Morros Baixos (R4a2) 5 a 20 30 a 80

Morros e de Serras Baixas (R4b) 15 a 35 80 a 200

Montanhoso (R4c) 25 a 60 300 a 2000 

Escarpas Serranas (R4d) 25 a 60 300 a 2.000

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

Vales Encaixados (R4f) 10 a 45 100 a 300

Fonte: Dantas, 2013.

Figura 3.3 - Relevo intensamente entalhado em baixas colinas 
dissecadas, próximo à calha do rio Sergipe, desmantelando a 

superfície aplainada da Depressão Sertaneja. Rodovia SE-106, entre 
as localidades de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da 

Glória. Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

Figura 3.2 - Vale encaixado do rio Vaza Barris inciso em antiga 
zona de cisalhamento, apresentando vertentes muito íngremes 

em meio aos terrenos aplainados da Depressão Sertaneja.  
Rodovia SE-302, entre as localidades de Pinhão e Simão Dias.

Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

(iv) a deposição dos sedimentos cenozoicos consti-
tuídos por arenitos imaturos poucos litificados do Grupo 
Barreiras e por uma grande diversidade de formações 
superficiais inconsolidadas de idade quaternária.

A partir de uma breve avaliação sobre a origem e a 
evolução das paisagens do estado de Sergipe é possível 
promover uma análise dos compartimentos geomorfo-
lógicos existentes. Com base na análise 
dos produtos de sensoriamento remoto 
disponíveis, perfis de campo e estudos 
geomorfológicos regionais anteriores 
(IBGE, 1995; Ross, 1985 e 1997), o es-
tado de Sergipe foi compartimentado 
em sete (7) domínios geomorfológicos 
listados abaixo e que serão descritos 
a seguir: Planície Costeira de Sergipe; 
Planície Deltaica do Rio São Francisco; Ta-
buleiros Costeiros; Superfícies Colinosas 
da Bacia de Sergipe; Domo de Itabaia-
na; Depressão Sertaneja; e Planalto de 
Palmares. No interior destes domínios 
supracitados estão inclusas três unidades 
subordinadas: as chãs* prelitorâneas, os 
relevos residuais e os vales encaixados. 
(* terrenos planos, planície) (Mapa 1).

Em adendo, são apresentados os 
diversos padrões de relevo do estado, 
(Mapa 2 e Tabela 3.1), os quais estão 
inseridos nos domínios geomorfoló-
gicos referidos acima, e encontram-se 
representados no Mapa de Padrões de 
Relevo do Estado de Sergipe, que serviu 
de subsídio para a elaboração do Mapa 
Geodiversidade do Estado do Sergipe 

(Anexo II - Biblioteca de padrões 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 de imagens Geocover, sendo as unidades de relevo 
agrupadas de acordo com a caracterização da textura e 
rugosidade das imagens. A escala de trabalho adotada 
foi 1: 250.000.
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Mapa 1 - Mapa de domínios geomorfológicos do estado de Sergipe.
Fonte: Mapa de Geodiversidade de Sergipe, 2011 – CPRM–SGB.
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Mapa 2 - Mapa de padrões de relevo do estado de Sergipe.
Fonte: Mapa de Geodiversidade de Sergipe, 2011 – CPRM–SGB.



ORIGEM DAS PAISAGENS DO ESTADO DE SERGIPE

39

PlANícIe cOSTeIRA De SeRgIPe

A Planície Costeira do Estado de Sergipe apresenta 
uma extensa franja litorânea, abarcando entre 5 e 15 km 
de largura, estando situada entre a linha de costa e os Ta-
buleiros Costeiros, sendo que estes estão  sustentados  por 
rochas sedimentares poucos litificadas do Grupo Barreiras 
ou, em muito menor expressão, por rochas sedimentares da 
bacia de Sergipe. Este domínio geomorfológico apresenta 
uma complexa evolução paleogeográfica e um diversificado 
conjunto de padrões de relevo deposicionais de origens 
marinha, fluviomarinha e eólica (Bittencourt et al., 1983; 
Carvalho & Fontes, 2006). Entretanto, a feição morfológi-
ca dominante consiste nos feixes de cordões arenosos de 
origem marinha, constituídos por terraços marinhos pleis-
tocênicos (R1b3), posicionados em cotas um pouco mais 
elevadas (10 a 15 metros acima do nível do mar); planícies 
marinhas holocênicas (R1e), posicionadas em cotas mais 
baixas (5 a 10 metros acima do nível do mar); e, entre as 
duas gerações de cordões arenosos, desenvolvem-se áreas 
embrejadas de intercordões (R1d), resultantes de colmata-
ção de paleolagunas, sendo estas, posicionadas em cotas 
muito baixas, quase ao nível do mar. 

Entre as desembocaduras dos rios Real e Vaza Barris, 
estes feixes de cordões arenosos encontram-se retraba-
lhados por ação eólica, gerando campos de dunas (R1f). 
A planície costeira encontra-se entrecortada por extensas 
zonas estuarinas em forma de rias, localizadas nas de-
sembocaduras dos rios Real, Vaza Barris e Sergipe. Nestas 
áreas desenvolvem-se planícies fluviomarinhas (R1d), apre-
sentando manguezais, em vastas extensões (figura 3.4). 
Destacam-se, por fim as extensas planícies fluviais (R1a) 
dos baixos cursos dos rios Vaza Barris, Poxim, Japaratuba 
(figura 3.5) e São Francisco (incluindo a pequena bacia 
sedimentar quaternária de Propriá – Cedro de São João).

Neste domínio, predominam Espodossolos Ferrocárbi-
cos hiperespessos (sobre os terraços marinhos); Neossolos 
Quartzarênicos Hidromórficos (sobre as planícies marinhas); 

Figura 3.4 - Planície de maré 
da ria Sergipe recoberta por 
manguezais, distante cerca 
de 18 quilômetros da linha da 
costa. Rodovia BR-101, entre as 
localidades de Nossa Senhora 
do Socorro e Maruim. Fonte: 
Fotografia: Marcelo Eduardo 
Dantas, 2011.

Figura 3.5 - Amplo vale do baixo curso do rio Japaratuba, 
preenchido por extensa sedimentação aluvionar, em meio ao 

relevo colinoso circunjacente. Rodovia BR-101, nas cercanias da 
localidade de Japaratuba. 

Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

e Gleissolos Sálicos sódicos (sobre as zonas embrejadas) 
(IBGE-EMBRAPA, 2001).

O complexo quadro paisagístico do litoral sergipano, 
associando praias, estuários e mangues, gera um cenário 
geomorfológico de grande beleza cênica apresentando, 
portanto, um expressivo potencial turístico, ainda pouco 
explorado. Localidades como Porto do Nangolo, São Cris-
tóvão, Barra dos Coqueiros e Pirambu, além da própria 
capital – Aracaju apresentam tal potencial, com possibi-
lidade de expressiva geração de emprego e renda para a 
população local.

Entretanto, o incremento do afluxo turístico sobre 
os frágeis terrenos da planície costeira (sobre restingas, 
brejos, mangues ou dunas) exige uma atenção especial 
quanto aos impactos ambientais decorrentes da expan-
são urbana e da “indústria do turismo” sobre essas áreas 
valorizadas, em especial, no que concerne ao saneamento 
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ambiental (coleta e tratamento de efluentes domésticos 
e disposição de resíduos sólidos) e preservação da vege-
tação nativa.

PlANícIe DelTAIcA DO RIO SÃO FRANcIScO

Na planície costeira do estado de Sergipe, um des-
taque especial deve ser concedido à planície deltaica do 
rio São Francisco, que abrange a porção norte do litoral 
sergipano e a porção sul do litoral alagoano. Esta feição 
deposicional quaternária, que se notabiliza por diversos 
ambientes de sedimentação transicionais entre processos 
continentais e marinhos, exibe uma complexa evolução 
geomorfológica que corresponde, de forma sucinta: os 
leques aluviais pleistocênicos (estes restritos ao sopé 
de paleofalésias do Grupo Barreiras); terraços marinhos 
pleistocênicos e holocênicos (estes últimos, posicionados 
próximo à linha da costa) (figura 3.6); campos de dunas 
pleistocênicos e holocênicos (figura 3.7) e; mangues e 
planícies lagunares holocênicas (figura 3.8) (Bittencourt 
et al., 1982; Dominguez et al., 1983; Dominguez, 1990). 

Estes autores enfatizam que a gênese da planície del-
taica do rio São Francisco está fortemente correlacionada 
às variações glacioeustáticas do nível relativo do mar e às 
correntes de deriva litorânea.

Do mesmo modo em que se observa uma complexa 
evolução paleogeográfica, esta planície deltaica também 
apresenta uma grande fragilidade ambiental, caracteriza-
da pelo assoreamento do leito do rio, pela destruição de 
geoecossistemas nativos (em particular, os mangues, as 
várzeas e as restingas) frente à apropriação econômica 
destes ambientes (Alves et al., 2007) e, principalmente, 
pelo processo de erosão acelerada registrada, tanto na 
desembocadura do rio São Francisco, quanto nas margens 

em barrancas de seu baixo curso (Holanda et al., 2007; 
Alves et al., 2007; Bittencourt et al., 2007). Todos estes 
autores ressaltam que a construção de usinas hidrelétricas 
no rio São Francisco (com ênfase para construção da UHE 
Xingó) promoveu uma regularização da vazão do rio  ao 
seu fluxo de base, acarretando num menor volume de água 
lançado em sua foz. O “efeito de molhe” mais atenuado 
ocasionou, portanto, numa intensificação da atuação das 
correntes de deriva litorânea que promoveram a erosão da 
linha de costa e da desembocadura do rio, assim como uma 
intrusão da cunha salina por quilômetros adentro no baixo 
curso do rio São Francisco. Os impactos ambientais são, 
decerto, muito significativos, com destaque para a perda 
progressiva de terras e para o franco declínio da tradicional 
atividade pesqueira na região. 

Figura 3.6 - Contato entre terraço marinho pleistocênico, 
representado por crista arenosa recoberta por mata de restinga; 
e planície lagunar holocênica, representada por campo de várzea 

(brejo). Planície deltaica do rio São Francisco. Rodovia SE-202, 
entre as localidades de Pacatuba e Brejo Grande.  
Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

Figura 3.7 - Campo de dunas móveis que recobrem parte 
das cristas de cordões arenosos na planície deltaica do rio São 

Francisco. Rodovia SE-202, entre as localidades de Pacatuba e Brejo 
Grande. Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

Figura 3.8 - Planície lagunar holocênica, representada por 
extensos campos hidrófilos ou halófilos de várzea (brejos). 

Baixo vale do rio Poxim. Planície deltaica do rio São Francisco. 
Rodovia SE-202, entre as localidades de Pacatuba e Brejo Grande. 

Fotografia: Fonte: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.
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Em direção ao interior, no baixo vale do rio São Francisco, 
por sua vez, suas belas praias fluviais (como as que ocorrem 
em Gararu e Porto da Folha) ficaram emersas durante o ano 
inteiro, tendo em vista o fim do regime sazonal de cheias e 
vazantes (figuras 3.9a e 3.9b). Entretanto, o baixo volume de 
água do rio, aliado com processos de erosão fluvial (desbar-
rancamento das margens) e o lançamento indiscriminado de 
efluentes domésticos por todas as cidades ribeirinhas, dizi-
mou a atividade pesqueira local, promoveu o assoreamento 
do canal e prejudicou, sobremaneira, qualquer possibilidade 
de utilização turística e de lazer das águas do rio.

Essas unidades deposicionais recentes apresentam 
um franco predomínio de planícies fluviomarinhas e 
fluviolagunares (R1d) e de campos de dunas fixas (R1f). 
Observam-se também cordões arenosos (R1b3 e R1e) 
e planícies de inundação (R1a), estas junto à calha do 
rio São Francisco. Os solos desenvolvidos nessa unidade 
são os Espodossolos Hidromórficos; Gleissolos Háplicos; 
Neossolos Quartzarênicos e Neossolos Flúvicos eutróficos, 

além de solos de dunas e de mangue (Alves et al., 2007). 
Nesta área, destacam-se a localidade de Pacatuba, sobre 
os tabuleiros do Grupo Barreiras, mas defronte à planície 
deltaica; e as localidades de Ilha das Flores e Brejo Grande, 
no baixo rio São Francisco.

TAbUleIROS cOSTeIROS 

Os Tabuleiros Costeiros, seguindo denominação 
proposta pelo IBGE (1995), representam formas de relevo 
tabulares esculpidas em rochas sedimentares, em geral 
pouco litificadas e dissecadas por uma rede de canais com 
baixa a alta densidades de drenagem e padrão dendrítico 
ou subdendrítico. Ocupam uma posição pré-litorânea, logo 
à retaguarda das planícies costeiras e exibem cotas variáveis, 
mas sempre progressivamente mais elevadas em direção ao 
interior, variando entre 30 e 170 metros de altitude. Podemos 
diferenciar duas unidades distintas de tabuleiros, conforme 
a intensidade da dissecação empreendida sobre os mesmos 
devido à atuação diferencial da rede de drenagem. Neste 
sentido, este domínio é subdividido em: tabuleiros conserva-
dos (R2a1), que se caracterizam por amplas superfícies tabu-
lares com vastos topos planos e apresentam um predomínio 
de processos de pedogênese e formação de solos espessos 
e bem drenados, com baixa suscetibilidade à erosão (figura 
3.10); e tabuleiros dissecados (R2a2), que se caracterizam 
por curtas superfícies tabulares fortemente dissecadas por 
uma densa rede de canais que desmantelaram a superfície 
original tabular, resultando num cenário de colinas tabulares, 
com vertentes declivosas, vales incisos e planícies restritas 
(figura 3.11). Destacam-se também pelo desenvolvimento 
de solos espessos e bem drenados, mas com uma atuação 
mais efetiva de processos erosivos (por vezes apresentando 
áreas sob intensa ação de processos de erosão laminar e 
linear aceleradas – ravinamentos e voçorocamentos).

Figuras 3.9 a e 3.9 b - Calha do baixo curso do rio São Francisco 
a jusante da UHE Xingó, percorrendo terrenos colinosos da 
Depressão Sertaneja na divisa entre os estados de Sergipe e 

Alagoas. Ressalta-se a baixa vazão apresentada pelo rio, as praias 
fluviais e o assoreamento de seu leito. Rodovia SE-200, entre as 

localidades de Porto da Folha e Gararu. 
Fonte: Fontografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

Figura 3.10 - Extensas superfícies dos tabuleiros conservados do 
Grupo Barreiras, dissecados por rede de canais de baixa densidade 

de drenagem em extensos vales em “U”. Rodovia BR-101, nas 
cercanias da localidade de Muribeca. Fonte: Fotografia: Marcelo 

Eduardo Dantas, 2011.
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Figura 3.11 - Superfícies dos tabuleiros dissecados fortemente 
entalhadas em vales incisos a aprofundados por uma rede de 

canais de alta densidade de drenagem, por vezes desmantelando 
a superfície original em um relevo de colinas tabulares. Plantio 
de cana-de-açúcar nos topos e agricultura de subsistência nas 

vertentes declivosas dos vales. Rodovia BR-235, nas cercanias da 
cidade de Areia Branca.

Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

amento de Vaza Barris) e um consequente rebaixamento do 
nível de base e maior atuação dos processos denudacionais.

Ressaltam-se também, em posições mais interioranas, 
situadas já no Agreste sergipano, algumas ocorrências 
de tabuleiros não dissecados e um pouco mais elevados 
(situados entre 170 e 220 metros de altitude), sendo aqui 
classificados como baixos platôs (R2b1), geralmente ressal-
tados entre 20 a 30 metros acima da superfície colinosa 
circunjacente. Salientam-se, neste contexto, os baixos 
platôs onde estão assentados os sítios urbanos de Lagarto, 
Nossa Senhora das Dores-Feira Nova e Aquidabã. Estas 
superfícies, geralmente relacionadas ao Grupo Barreiras, 
guardam forte semelhança com as chãs pré-litorâneas 
descritas em Pernambuco (Kegel, 1957; Mabesoone & 
Castro, 1975). Neste caso, as chãs representam uma antiga 
superfície de erosão impressa diretamente sobre o embasa-
mento ígneo-metamórfico ou por uma delgada cobertura 
sedimentar, denominada por Kegel (1957), por sedimentos 
infra-Barreiras (figura 3.12).

Os Tabuleiros Costeiros estão invariavelmente emba-
sados em rochas sedimentares pouco litificadas de idade 
terciária do Grupo Barreiras. Predominam solos espessos 
e de baixa fertilidade natural, tais como os Latossolos 

Amarelos distróficos, Argissolos Vermelho-Amarelos dis-
tróficos, Neossolos Quartzarênicos e Plintossolos Pétricos. 
Estes solos planos e bem drenados, sob clima úmido são 
propícios para a expansão da monocultura canavieira e 
plantio de coco e laranja, dentre outras culturas. Todavia, 
a maior parte dos tabuleiros está ocupada por pastagens 
para pecuária extensiva. Destacam-se nesta unidade, as 
cidades de Cristianápolis, Umbaúba, Estância, Salgado, 
Japaratuba, Neópolis e Pacatuba.

Os tabuleiros costeiros representam, 
portanto, antigas superfícies deposicionais 
apresentando gradientes extremamente su-
aves em direção à linha de costa. Em geral, 
apresentam amplitudes de relevo locais que 
variam de 20 a 50 metros, sendo que 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.

Os tabuleiros conservados são dominan-
tes na região sublitorânea Norte do Estado de 
Sergipe e em toda a área mais interiorana e 
fragmentada de ocorrência do Grupo Barrei-
ras, intimamente associados à ocorrência de 
solos profundos e muito bem drenados, tais 
como os Latossolos Amarelos e os Neossolos 
Quartzarênicos. Os tabuleiros dissecados, por 
sua vez, predominam na região sublitorânea 
Sul do Estado de Sergipe e estão intimamente 
associados a solos com descontinuidades 
texturais e drenagem interna menos eficiente, 
tais como os Argissolos Amarelos e Vermelho-
-Amarelos e os Plintossolos Pétricos (Araújo 
Filho et al., 1999).

Deste modo, pode-se sugerir que a dissecação diferen-
cial dos tabuleiros observada em campo está relacionada 
à ocorrência de distintas fácies sedimentares do Grupo 
Barreiras, apresentando propriedades diferenciadas quanto 
à erodibilidade dos solos.

Não obstante, associada a um soerguimento mais 
efetivo da porção sul do estado de Sergipe (a partir do line-

Figura 3.12 - Relevo plano da superfície das  “chãs* pré-litorâneas” de Kegel, 
1957 no estado de Sergipe. Rodovia SE-206, nas cercanias da localidade de Feira 

Nova (* terrenos planos, planície). Fonte: Fotografia:
Marcelo Eduardo Dantas, 2011.
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SUPeRFícIeS cOlINOSAS 
DA bAcIA De SeRgIPe

As Superfícies Colinosas da bacia de Sergipe represen-
tam terrenos esculpidos sobre um conjunto diversificado 
de rochas sedimentares depositadas predominantemente 
durante o Jurássico e o Cretáceo. Ocupam uma porção su-
blitorânea do Centro-Norte do Estado de Sergipe estando, 
em parte, capeadas pelos sedimentos do Grupo Barreiras ou 
por formações quaternárias. Predominam formas de relevo 
esculpidas em colinas suaves (R4a1) e, subordinadamente, 
colinas dissecadas (R4a2). Ocorre um predomínio de pro-
cessos de pedogênese e formação de solos espessos e bem 
drenados, com baixa suscetibilidade à erosão (figura 3.13).

Esses terrenos estão posicionados em cotas que variam 
entre 20 e 130 metros e consistem de relevos de degrada-
ção, com superfícies topograficamente concordantes ou 
ligeiramente mais baixas do que as dos tabuleiros, sendo 
dissecadas em forma de amplos topos arredondados e 
largos fundos de vales recobertos por expressiva sedimen-
tação aluvial através de uma rede drenagem com densidade 
moderada e padrão dendrítico.

Este domínio geomorfológico está delimitado, a leste, 
pelas planícies e tabuleiros costeiros e, a oeste, pelo domo 
de Itabaiana e pela Depressão Sertaneja. Este domínio coli-
noso está embasado, em sua ampla maioria, por arcóseos, 
arenitos e folhelhos das formações Perucaba, Serraria, Pe-
nedo, Calumbi e Barra de Itiúba, de idades juro-cretácicas; 
e por calcários, calcilutitos, calcarenito e folhelhos das 
formações Cotinguiba e Riachuelo, de idade cretácica. 
Tais terrenos desenvolvidos sobre calcários geram, ocasio-
nalmente, áreas abaciadas e dolinas, com expressivo uso 
agrícola (figura 3.14). Predominam solos espessos, de boa 
fertilidade natural e elevado potencial agrícola, devido à 

expressiva ocorrência de rochas carbonáticas, tais como 
os Argissolos Vermelho-Amarelos eutróficos, os Argissolos 
Vermelhos eutróficos, os Cambissolos Háplicos eutróficos 
e os Chernossolos Rêndzicos. 

O potencial econômico desta área não se baseia apenas 
na agricultura, mas também está refletido em seus recursos 
minerais, com ênfase na explotação de rochas carbonáti-
cas, potássio, salgema e, principalmente, na extração de 
petróleo. As principais cidades que ocupam este domínio 
são Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, Riachuelo, Santa 
Rosa de Lima, Divina Pastora, Maruim, Rosário do Catete, 
Carmópolis, Muribeca, Malhada dos Bois e Japoatã.

DOMO De ITAbAIANA

O domo de Itabaiana localiza-se na porção central do 
estado de Sergipe delimitado, a leste, pelos tabuleiros dis-
secados do Grupo Barreiras e pelo relevo colinoso da bacia 
de Sergipe; a oeste, pelas superfícies aplainadas e relevos 
residuais da Depressão Sertaneja; e, a sul, pelo vale encaixado 
do rio Vaza Barris. Esta unidade situa-se em ambiente climá-
tico transicional de agreste e consiste numa notável unidade 
morfoestrutural, aproximadamente elíptica, com eixo maior 
na direção SW-NE, e diâmetro que varia entre 35 e 45 km de 
extensão. Trata-se de um alto estrutural formado por uma 
grande estrutura antiformal (Del Rey Silva & McClay, 1995), 
profundamente desgastada por processos denudacionais. 
Neste sentido, os flancos desta feição dômica são sustenta-
dos por rochas mais resistentes, sob forma de cristas anelares 
(R4b e R4c), atingindo cotas relativamente elevadas, entre 
300 e 650 metros, elevando-se, abruptamente, em relação 
às áreas circundantes e com deposição de extensas rampas 
de colúvio em seu sopé (figura 3.15). 

O interior do domo, por sua vez, encontra-se esvaziado e 
erodido num relevo de colinas muito amplas e suaves (R4a1), 
embutidas em cotas entre 120 e 200 metros (figura 3.16).

Figura 3.13 - Relevo de colinas amplas modeladas sobre folhelhos, 
arcóseos e arenitos da bacia sedimentar de Sergipe. Rodovia BR-

101, entre as localidades de Muribeca e Propriá. 
Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

Figura 3.14 - Dolina gerada sobre calcarenitos e calcilutitos de 
idade cretácica da Formação Riachuelo (bacia sedimentar de 

Sergipe). Área de ocorrência de feições cársticas e desenvolvimento 
de solos de boa fertilidade natural em zona de intensa utilização 

agrícola. Rodovia BR-101, entre as localidades de Maruim e 
Carmópolis. Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.
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Assim sendo, observa-se um marcante controle 
litoestrutural no processo de esculturação do domo de 
Itabaiana, onde as cristas anelares descontínuas de suas 
bordas são mantidas por quartzitos, metarenitos e meta-
conglomerados de idade neoproterozoica da Formação 
Itabaiana.

Nestes terrenos declivosos, sustentados por rochas 
resistentes ao intemperismo e erosão, desenvolvem-se 
solos jovens e rasos, suscetíveis a processos gravitacionais, 
com destaque para os Neossolos Litólicos distróficos. Já 
no relevo suave colinoso, situado no interior desnudado 
do domo, predominam rochas muito antigas, de idade 
arqueana, correlacionáveis às rochas do embasamento, em 
especial, ortognaisses, anfibolitos, migmatitos e metaga-

Figura 3.15 - Relevo de colinas amplas e suaves modeladas sobre 
calcários da Formação Cotinguiba (bacia sedimentar de Sergipe). 

Ao fundo, crista anelar da borda do domo de Itabaiana, sustentada 
por quartzitos, muito resistente aos processos denudacionais. 
Rodovia BR-235, entre Aracaju e a localidade de Areia Branca. 

Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

Figura 3.16 - Interior “esvaziado” do domo de Itabaiana, arrasado 
num relevo de colinas muito suaves e bordejado por cristas 

anelares. Local: topo de pequena crista onde está localizada uma 
antena retransmissora próxima à localidade de Areia Branca.

Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

bros do Complexo Itabaiana-Simão Dias. Nestes terrenos 
mais desgastados pela erosão, desenvolvem-se solos mais 
espessos e de melhor fertilidade natural, tais como os 
Argissolos Vermelho-Amarelos eutróficos.

Destacam-se, nesta unidade, as localidades de Itabaia-
na, Campo de Brito, Macambira e Moita Bonita e, em suas 
adjacências, as localidades de Areia Branca, Malhador, São 
Domingos, Frei Paulo e Ribeirópolis. Registra-se potencial 
geoturístico na área, especialmente, nas áreas mais eleva-
das, além de atividade mineral relacionada à extração de 
materiais para construção civil.

DePReSSÃO SeRTANejA

A Depressão Sertaneja, seguindo denominação pro-
posta pelo IBGE (1995), apresenta-se como uma vasta su-
perfície de erosão e compreende um diversificado conjunto 
de padrões de relevo com predomínio de formas aplainadas 
com relevo plano e suavemente ondulado (R3a2) resultante 
de processos de arrasamento generalizado do relevo sobre 
diversos tipos de litologias, que se espraiam nas porções 
sudoeste, central e ocidental do estado de Sergipe e se 
estendem para os estados da Bahia e de Alagoas (figura 
3.17). Estas vastas superfícies aplainadas encontram-se, de 
forma frequente, incipientemente entalhadas em relevo de 
colinas amplas e suaves (R4a1) ou em colinas dissecadas 
(R4a2), conforme o grau de ajuste das bacias de drenagem 
em relação aos distintos níveis de base regionais, condi-
cionados pelos canais principais, conforme já analisado 
anteriormente. Ressaltam-se também, diversos relevos 
residuais de aspecto montanhoso, tais como inselbergs 
(R3b), pequenos alinhamentos serranos (R4b) e superfícies 
planálticas isoladas (R2b3).

As Superfícies Aplainadas da Depressão Sertaneja 
consistem em vastas superfícies arrasadas, invariavelmente 

Figura 3.17 - Extensa superfície aplainada, relevo plano elaborado 
sobre rochas metassedimentares de baixo grau metamórfico 
da Formação Lagarto. Ao fundo, vertente sudoeste de degrau 

escarpado do Planalto de Palmares. Local: cercanias da cidade de 
Tobias Barreto. Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.



ORIGEM DAS PAISAGENS DO ESTADO DE SERGIPE

45

em cotas baixas, entre 100 e 300 metros. Inserem-se, tam-
bém, no contexto das grandes depressões interplanálticas 
do Nordeste brasileiro. Este domínio é o mais extenso do 
território de Sergipe e está embasado por rochas do em-
basamento ígneo-metamórfico pré-cambriano da Faixa 
de Dobramentos Sergipana, constituída pelos domínios 
Canindé, Poço Redondo, Marancó, Mucururé, Vaza-Barris 
e Estância (Santos et al., 1998). Ocorre um predomínio de 
um conjunto de solos rasos com fertilidade natural mode-
rada a alta em um ambiente de absoluto predomínio de 
intemperismo físico em um clima tropical semiárido (Bsh), 
com predomínio de vegetação de caatinga hiperxerófita. 
Trata-se da típica paisagem do Sertão Nordestino.

A Depressão Sertaneja delimita-se, a leste, com os 
tabuleiros costeiros, a superfície colinosa da bacia de 
Sergipe e com o domo de Itabaiana; e a sul, com o pla-
nalto de Palmares. Essas extensas zonas topograficamente 
rebaixadas abrangem em grande extensão, as principais 
bacias hidrográficas do estado, tais como as bacias dos rios 
Curituba, Jacaré, Campos Novos, Capivara e Gararu (todos 
tributários do rio São Francisco); Sergipe, Vaza Barris e Real. 
Essa rede de canais percorrendo, em grande extensão, os 
terrenos aplainados, com solos rasos de baixa capacidade 
de armazenamento de água e vegetação de caatinga em 
clima semiárido, explica o caráter intermitente de parte da 
rede de drenagem e a crônica escassez de água no interior 
do estado de Sergipe As planícies fluviais são, via de regra, 
pouco expressivas neste domínio.

Dentre os relevos elevados que se projetam acima 
do nível de base da Depressão Sertaneja, destacam-se 
os extensos campos de inselbergs no noroeste do estado 
que emergem sobre as planuras das superfícies aplaina-
das, entre as cidades de Monte Alegre de Sergipe, Poço 
Redondo e a localidade de Curituba, cujos picos atingem 
cotas entre 400 e 600 metros de altitude (figura 3.18). 
Estas feições proeminentes foram geradas por erosão 
diferencial em plútons ígneos de idade neoproterozoica, 
muito resistentes ao intemperismo e erosão, tais como os 
leucogranitos da Suíte Intrusiva Xingó; os granitos, dioritos, 
monzogranitos e granodioritos das suítes intrusivas Carira, 
Serra Negra e Itaporanga e dos granitoides Sítios Novos e 
Curralinho; e os quartzo-monzonitos e quartzo-sienitos 
da Suíte Intrusiva Serra do Catu. As superfícies aplainadas 
e colinosas adjacentes do norte de Sergipe, por sua vez 
foram modeladas em um substrato ígneo-metamórfico 
composto, predominantemente, por anfibolitos, migma-
titos, paragnaisses, ortognaisses, metarritmitos, filitos e 
mármores dos complexos migmatíticos Poço Redondo, 
Marancó e Canindé, de idades mesoproterozoicas; e os 
filitos, metarritmitos, metarenitos e metagrauvacas do 
Grupo Macururé.  (Santos et al., 1998).

Os alinhamentos serranos isolados foram gerados 
por erosão diferencial em granitos muito resistentes ou 
em quartzitos do Grupo Macururé remanescentes do 
aplainamento generalizado que ocorreu no Neógeno. 
Já na porção central do estado, salientam-se hogbacks 

Figura 3.18 - Inselberg de morfologia ampla e arredondada 
mantida por plúton granítico do Granitoide Sítios Novos em meio 
a um relevo aplainado constituído por solos rasos e pedregosos 
em clima semiárido, num cenário típico da Depressão Sertaneja. 

Rodovia SE-206, entre as localidades de Monte Alegre de Sergipe e 
Poço Redondo. Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

Figura 3.19 - Pequeno alinhamento serrano, sob forma de um 
hogback sustentado por metaconglomerados da Formação 

Ribeirópolis em meio a terrenos aplainados modelados em filitos, 
mármores e metapelitos da Formação Frei Paulo.  

Rodovia BR-235, entre Frei Paulo e Carira.  
Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

estruturados em antigas falhas de empurrão, mantidos 
por metaconglomerados e quartzitos das formações Ri-
beirópolis e Itabaiana, de idade neoproterozoica (figura 
3.19), que se projetam sobre terrenos mais arrasados, 
modelados num substrato metamórfico, também de idade 
neoproterozoica, constituídos por  filitos,  metarritmitos, 
metavulcânicas, metarenitos, metagrauvacas e mármores 
das formações Ribeirópolis e Frei Paulo. Por fim, ressalta-se 
o planalto residual de Simão Dias (R2b3), elaborado sobre 
pequena estrutura dômica sustentada em metassedimentos 
da Formação Olhos d’Água, mantendo uma superfície com 
cotas superiores a 400 metros de altitude.
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Predominam solos pouco espessos e de moderada a 
boa fertilidade natural, tais como: os Neossolos Litólicos 
eutróficos e os Luvissolos Crômicos órticos e, subordina-
damente, Planossolos Háplicos eutróficos, Planossolos 
Nátricos órticos, Argissolos Vermelho-Amarelos eutróficos, 
Argissolos Vermelhos eutróficos e Afloramentos de Rocha 
(Lajedos) (IBGE-EMBRAPA, 2001) com pecuária extensiva e 
agricultura de subsistência, com destaque para 
o milho e feijão, plantados durante o período 
mais úmido no inverno. Destacam-se nesta uni-
dade, as cidades de Canindé de São Francisco, 
Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Porto 
da Folha, Gararu, Nossa Senhora da Glória, 
Nossa Senhora Aparecida, Carira, Frei Paulo, 
Pinhão, Simão Dias e Tobias Barreto.

PlANAlTO De PAlMAReS

O Planalto de Palmares representa uma 
vasta superfície elevada, localizada na porção 
sudoeste do estado de Sergipe, estando circun-
dado por superfícies aplainadas da Depressão 
Sertaneja, sob domínio climático semiárido. 
Este planalto está alçado em cotas entre 300 e 
600 metros, enquanto que as baixas superfícies 
circunjacentes estão posicionadas em cotas 
entre 150 e 250 metros. A conformação apro-
ximada do Planalto de Palmares é quadrangular 
com dimensões que variam entre 30 e 40 km 
de extensão. Morfologicamente, podem-se 
individualizar dois padrões de relevo distintos 
nesta unidade: os topos aplainados e levemente dissecados, 
que constituem a superfície cimeira regional (R2c) (figura 

3.19) e suas bordas, com relevo escarpado constituído 
por vertentes muito íngremes e pouco dissecadas (R4d), 
perfazendo desnivelamentos totais entre 150 e 300 metros 
(figura 3.20).

Registra-se, no Planalto de Palmares, um nítido contro-
le litológico, cujo processo de dissecação está controlado 
por erosão diferencial. Neste sentido, todas as áreas elevadas 

Figura 3.21 - Topo do Planalto de Palmares, apresentando solos rasos 
desenvolvidos sobre metagrauvacas, resistentes ao intemperismo e recoberto 
por caatinga arbustiva, em parte convertidas para pastagens (caprinocultura). 

Estrada vicinal de terra (SE-112) que acessa ao povoado de Palmares.  
Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.

estão sustentadas por metagrauvacas, arenitos líticos e con-
glomerados de idade cambriana da Formação 
Palmares, correspondendo a uma cobertura 
plataformal do cráton de São Francisco.

Os terrenos baixos circunjacentes foram 
modelados em metarenitos, metassiltitos e 
metargilitos de baixo grau metamórfico da 
Formação Lagarto e filitos, metapelitos e már-
mores da Formação Olhos d’Água, ambos de 
idade neoproterozoica. No extremo sudoeste 
do estado, junto à localidade de Poço Verde, 
afloram arenitos e argilitos cretácicos da For-
mação São Sebastião,  pertencentes à bacia 
Tucano. Nos terrenos elevados do planalto, 
constituídos por rochas da Formação Palma-
res, resistentes ao intemperismo e erosão, 
desenvolvem-se solos pedregosos e pouco 
evoluídos, tais como os Neossolos Litólicos e 
os Cambissolos Háplicos.

Sobre o planalto, revestido por caatinga ar-
bustiva, sobressaem-se apenas os povoados de 
Palmares e Forras. Em seu entorno, destacam-se 
as localidades de Tobias Barreto, Poço Verde, 
Simão Dias, Lagarto e Riachão dos Dantas.

Figura 3.20 - Escarpa norte do Planalto de Palmares apresentando vertentes 
declivosas e pouco dissecadas recobertas por caatinga arbórea. Em primeiro 

plano, observam-se terrenos aplainados com plantio de milho. Rodovia SE-110, 
entre as localidades de Simão Dias e Poço Verde.  
Fonte: Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2011.
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INTRODUÇÃO

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

Os produtos armazenados no GEOBANK (sistema de 
bancos de dados geológicos corporativo da CPRM/SGB) 
foram obtidos a partir das informações geológicas multiesca-
lares contidas em suas bases Litoestratigráficas e de Recursos 
Minerais. Também foram utilizados  o Modelo Digital de Ter-
reno SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), do Mosaico 
GeoCover 2000 e informações de estruturas e drenagem 
(CPRM, 2004; RAMOS et al., 2005; THEODOROVICZ et al., 
1994, 2001, 2002, 2005; TRAININI e ORLANDI, 2003).

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 
Sergipe, informações temáticas de infraestrutura, recur-
sos minerais, unidades de conservação, solos, vegetação, 
cavernas, dados da rede hidrológica, áreas impactadas 
(desertificação), gasodutos  e áreas geoturísticas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A partir do Mapa Geodiversidade do Brasil, na escala 
1.2.500.000, foi efetuado o recorte das folhas de escalas 
1:1.000.000, na forma do SIG - Geodiversidade ao Milio-
nésimo.  A exemplo do que foi praticado para esses dois 
produtos,  os levantamentos estaduais foram elaborados 
seguindo as orientações contidas em roteiro metodológico 
preparado para essa fase, apoiado em kits digitais persona-
lizados para cada estado, contendo todo o material digital 
(imagens, arquivos vetoriais etc.).

A sistemática de trabalho adotada permitiu o prossegui-
mento da organização dos dados na base Geodiversidade, 
inserida no GEOBANK (CPRM/SGB). Esse procedimento foi 
adotado desde a fase do recorte do mapa ao milionésimo 
até o recorte dos mapas estaduais e futuramente poderá ser 
adotado em mapas com escalas de maior detalhe. Em uma 
primeira fase, com auxílio dos elementos-chave descritos nas 
tabelas dos dados vetoriais, é possível vincular facilmente ma-
pas digitais ao GEOBANK (CPRM/SGB), como na montagem 
de SIGs, em que as tabelas das shapefiles (arquivos vetoriais) 
são produtos da consulta sistemática ao banco de dados.

DEFINIÇÃO DOS DOMÍNIOS  
E UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS

O estabelecimento de domínios geológico-ambientais 
e suas subdivisões para o estado de Sergipe insere-se nos 
critérios adotados para a definição dos domínios e uni-

dades geológico-ambientais do Brasil, com o objetivo de 
se agrupar conjuntos estratigráficos de comportamento 
semelhante frente ao uso e ocupação dos terrenos. Da 
mesma forma, o resultado obtido foi um novo produto 
denominado Mapa Geodiversidade do Estado de Sergipe, 
no qual foram inseridas informações de cunho ambiental. 
A matéria-prima para as análises e agrupamentos foi pro-
veniente das bases de dados de Litoestratigrafia e Recursos 
Minerais do GEOBANK (CPRM/SGB), bem como, e também 
da 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.

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

A base Geodiversidade é fruto da reclassificação das 
unidades litoestratigráficas contidas na base Multiescalar 
Litoestratigrafia ou Litoestratigráfica compondo conjuntos 
estratigráficos de comportamento semelhante frente ao uso 
e ocupação.  Atualmente essa base possui a estruturação 
em domínios e unidades geológicos-ambientais apresen-
tadas 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.

ATRIBUTOS DA GEOLOGIA

Para melhor 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.
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Deformação

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

Tectônica: 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: a exemplo 
das sequências sedimentares do tipo Bambuí ou  
por exemplo, vulcanossedimentares, tipo Ibitira-
Ubiraçaba.

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

 - Moderadamente a intensamente dobrada
 - Pouco a intensamente dobrada 

Tectônica: fraturamento (juntas e falhas)/
cisalhamento

 - Não fraturada: caso das coberturas sedimentares 
inconsolidadas.

 - Pouco a moderadamente fraturada (distribuição 
regular)

 - Pouco a moderadamente fraturada (distribuição 
irregular)

 - Moderadamente a intensamente fraturada (distri-
buição regular)

 - Moderadamente a intensamente fraturada (distri-
buição irregular)

 - Pouco a intensamente fraturada (distribuição 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):

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

B) Comportamento Anisotrópico - quando as pro-
priedades variam de acordo com a direção considerada.

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

 - Anisotrópico – Caso das unidades formadas por 
diversas litologias e/ou deformações heterogêneas.

Resistência ao Intemperismo Físico

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

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

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

Moderada a alta: ortoquartzitos, arenitos silicifica-
dos, leucogranitos e outras rochas pobres em micas e em 
minerais ferromagnesianos, formações ferríferas, quartzitos 
e arenitos impuros.
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Figura 4.1 - Resistência à compressão uniaxial e classes de alteração para diferentes tipos de rochas.
Fonte: Modificado de Vaz (1996).

Não se aplica: sedimentos inconsolidados.
Se forem várias litologias que sustentam a unidade 

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

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

rochoso é formado por empilhamento de camadas horizon-
talizadas, não dobradas, de litologias de composição mineral 
e com grau de consolidação muito diferentes, como as inter-
calações irregulares de calcários, arenitos, siltitos, argilitos etc.

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

Resistência ao Intemperismo Químico

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

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

Baixa: calcários, rochas básicas, ultrabásicas, alcalinas etc.
Moderada a alta: ortoquartzitos, leucogranitos e 

outras rochas pobres em micas e em minerais ferromag-
nesianos, quartzitos e arenitos impuros, granitos ricos em 
minerais ferromagnesianos e micáceos etc.

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

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

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

Baixa a alta na vertical: unidades em que o subs-
trato rochoso é formado por empilhamento de camadas 
horizontalizadas, não dobradas, de litologias de composi-
ção mineral e grau de consolidação muito diferente, como 
as intercalações irregulares de calcários, arenitos, siltitos, 
argilitos etc. 

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

Grau de Coerência

Refere-se à resistência ao corte e à penetração. 
Mesmo 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 
4.1). Para o caso de complexos plutônicos com várias 
litologias, todas podem ser enquadradas em um único 
grau de coerência.
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As classificações utilizadas neste 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 composição 
mineral das rochas. Por exemplo, independentemente de ou-
tras variáveis que influenciam as características do solo, como 
clima, relevo e evolução do solo, o manto de alteração de um 
basalto será argiloso e o de um granito, argilo-síltico-arenoso.

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

 - Predominantemente argiloso: predominância 
de rochas que se alteram para argilominerais, a 
exemplo de derrames basálticos, complexos básico-
-ultrabásico-alcalinos, terrenos em que predominam 
rochas calcárias etc.

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

 - Predominantemente argilo-síltico-arenoso: rochas 
granitoides e gnáissico-migmatíticas 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 4.1.

Caso seja apenas um tipo de litologia que sustenta 
a unidade geológico-ambiental, observar o campo “Des-
crição”, da Tabela 4.1. Entretanto, se forem complexos 
plutônicos de várias litologias, a porosidade é baixa.

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

Para os casos em que várias litologias sustentam a 
unidade geológico-ambiental, observar o campo “Tipo”, 
da Tabela 4.1.

Variável ( 0 a >30%): a exemplo das unidades em 
que o substrato rochoso é formado por um empilhamen-
to irregular 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 RELEVO

Com o objetivo de conferir uma informação geo-
morfológica clara e aplicada ao mapeamento da geodi-
versidade do território brasileiro e dos estados federativos 
em escalas de análise muito reduzidas (1:500.000 a 
1:1.000.000), procurou-se identificar os grandes conjuntos 
morfológicos passíveis de serem delimitados em tal tipo de 
escala, sem muitas preocupações quanto à gênese e evolu-
ção morfodinâmica das unidades em análise, assim como 
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, peneplanos, 
etchplano, escarpa, serra e maciço, dentre tantos outros, 
foram englobados em um reduzido número de conjuntos 
morfológicos.

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

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

Nesse sentido, é de fundamental importância esclarecer 
que não se pretendeu produzir um mapa geomorfológico, 
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Tabela 4.1 - Tabela de porosidade total dos diversos materiais rochosos.

Material Porosidade Total % m Porosidade Eficaz % me

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 turfas 30 50 10 60 5 <5 20 0,0 C, E
Escórias 25 80 10 20 50 1 C, E
Pedra-pomes 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 e Llamas (1983).
Nota: Alguns dados, em especial os referentes à porosidade eficaz (me), devem ser tomados com precauções, segundo as circunstâncias 
locais. A = Aumenta m e me por meteorização; B = Aumenta m e me por fenômenos de dissolução; C = Diminui m e me com o tempo;  
D = Diminui m e pode aumentar me com o tempo; E = me muito variável segundo as circunstâncias do tempo; F = Varia segundo o grau de 
cimentação e solubilidade.

Tabela 4.2 - 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 0o (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 5o 2 a 20 

R1g Recifes 0 Zero

mas um mapeamento dos padrões de relevo em consonância 
com os objetivos e as necessidades de um mapeamento da 
geodiversidade do território nacional em escala continental.

Com esse enfoque, foram selecionados 28 padrões 
de relevo para os terrenos existentes no território brasileiro 
(Tabela 4.2), levando-se, essencialmente, em consideração:
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Símbolo Tipo de Relevo Declividade (graus) Amplitude  
Topográfica (m)

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: Dantas, 2013.

Tabela 4.2 - Atributos e biblioteca de padrões de relevo do território brasileiro. (continuação)

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

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

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

Para cada um dos atributos de relevo, com suas 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 muito elementares e generalizadas 
quanto à sua gênese e vulnerabilidade frente aos processos 
geomorfológicos (intempéricos, erosivos e deposicionais).

Evidentemente, considerando-se a vastidão e a enorme 
geodiversidade do território brasileiro, assim como seu con-
junto diversificado de paisagens bioclimáticas e condicionan-
tes geológico-geomorfológicas singulares, as informações de 
amplitude de relevo e declividade, dentre outras, devem ser 
reconhecidas como valores-padrão, não aplicáveis indiscrimi-
nadamente a todas as regiões. Não se descartam sugestões 
de ajuste e aprimoramento da Tabela 3.2 e do Apêndice II 
apresentadas nesse modelo, as quais serão bem-vindas.

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

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

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

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

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

A literatura do tema apresenta diversas possibilidades 
de correção desses problemas, desde substituição de tais 
áreas por dados oriundos de outros produtos – o GTOPO30 
aparece como proposta para substituição em diversos 
textos – ao uso de programas que objetivam diminuir tais 
incorreções por meio de edição de dados (BARROS et al., 
2004). Neste estudo, foi utilizado o software ENVI 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 junta as características 
espaciais da imagem com resolução de 15 m às caracterís-
ticas 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 et al., 2005; CREPANI e ME-
DEIROS, 2005).

ANÁLISE DA DRENAGEM

Segundo Guerra e Cunha (2001), o reconhecimento, 
a localização e a quantificação das drenagens de uma 
determinada região são de fundamental importância ao en-
tendimento dos processos geomorfológicos que governam 
as transformações do relevo sob as mais diversas condições 
climáticas e geológicas. Nesse sentido, a utilização das 
informações espaciais extraídas do traçado e da forma das 
drenagens é indispensável na análise geológico-ambiental, 

uma vez que são respostas/resultados das características 
ligadas a aspectos geológicos, estruturais e a processos 
geomorfológicos, os quais atuam como agentes modela-
dores da paisagem e das formas de relevo.

Dessa forma, a integração de atributos ligados às 
redes de drenagem – como tipos de canais de escoamen-
to, hierarquia da rede fluvial e configuração dos padrões 
de drenagem – a outros temas trouxe respostas a várias 
questões relacionadas ao comportamento dos diferentes 
ambientes geológicos e climáticos locais, processos fluviais 
dominantes e disposição de camadas geológicas, dentre 
outros.

KIT DE DADOS DIGITAIS

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

 - Geodiversidade: arquivo dos domínios e unidades 
geológico-ambientais

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

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

 - Altimetria: curvas de nível espaçadas de 100 m
 - Campos de Óleo: campos de óleo e gás
 - Gasodutos: arquivos de gasodutos.
 - Pontos Geoturísticos: sítios geológicos.
 - Quilombolas: áreas de quilombolas
 - Recursos Minerais: dados de recursos minerais
 - Áreas de Desertificação: arquivo das áreas de de-
sertificação

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

 - MDT_SRTM: arquivo Tif pelo recorte do estado
 - Declividade: arquivo Tif pelo recorte do estado
 - GeoCover: arquivo Tif pelo recorte do estado
 - Simbologias ESRI: fontes e arquivos *style (ar-
quivo 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 4.2 a 4.4 ilustram parte dos dados do 
kit digital para o Mapa Geodiversidade do Estado de 
Sergipe.

Os procedimentos de tratamento digital e processa-
mento das imagens geotiff e MrSid (SRTM e GeoCover, 
respectivamente), dos Grids (declividade e hipsométrico), 
bem como dos recortes e reclass  dos arquivos vetoriais 
(litologia, planimetria, curvas de nível, recursos minerais 
etc.) contidos no kit digital foram realizados em ambiente 
SIG, utilizando os softwares ArcGis9 e ENVI 4.4.
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Figura 4.2 - Exemplo de dados do kit digital para o estado de Sergipe: unidades geológico-ambientais versus infraestrutura, 
planimetria e recursos minerais. Fonte: SIG – Mapa de Geodiversidade do Estado de Sergipe, 2011

Figura 4.3 - Exemplo de dados do kit digital para o estado de Sergipe: zonas de interesse mineral versus unidades de conservação.
Fonte: SIG – Mapa de Geodiversidade do Estado de Sergipe, 2011.
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TRABALHANDO COM O KIT DE DADOS DIGITAIS

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

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

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

Após a implantação dos domínios e unidades ge-
ológico-ambientais, procedia-se ao preenchimento dos 

parâmetros da geologia e, posteriormente, 
ao preenchimento dos campos com os 
atributos do relevo.

As informações do relevo serviram 
para melhor caracterizar a unidade geoló-
gico-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 
contrastantes, evidenciando comporta-
mentos hidrológicos e erosivos muito 
distintos, esse procedimento foi realizado. 
Nessa etapa, considerou-se o relevo como 
um atributo para subdividir a unidade, 
propiciando novas deduções na análise 
ambiental.

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

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

ESTRUTURAÇÃO DA BASE DE DADOS: 
GEOBANK

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

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

Definição dos domínios e unidades geológico-ambien-
tais com base em parâmetros geológicos de interesse na 

Figura 4.4 - Exemplo de dados do kit digital para o estado de Sergipe:  
modelo digital de elevação (SRTM) versus drenagem bifilar.Fonte: SIG – Mapa de 

Geodiversidade do Estado de Sergipe, 2011.
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análise ambiental, em escalas 1 :2.500.000, 1:1.000.00 e 
mapas estaduais.

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

 - Acuidade cartográfica compatível com as escalas 
adotadas.

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

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

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

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

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

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

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

Esse modelo de dados foi implantado em um aplicativo 
de entrada de dados local desenvolvido em Visual Basic 6.0, 
denominado GEODIV. O modelo do aplicativo apresenta 
seis telas de entrada de dados armazenados em três tabelas 
de dados e 16 tabelas de bibliotecas. A primeira tela 
recupera, por escala e fase, todas as unidades geológico-
ambientais cadastradas, filtrando, para cada uma delas, 
as letras-símbolos das unidades litoestratigráficas (base 
Litoestratigrafia) (Figura 4.5).

Posteriormente, de acordo com a escala adotada, o 
usuário cadastra todos os atributos da geologia de interesse 
para o planejamento (Figura 4.6).

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 4.8).

O módulo da base Geodiversidade, suportado por bi-
bliotecas, recupera, também por escala e por fase (quadrícula 

Figura 4.7 - Tela de cadastro dos atributos do relevo.
Fonte: aplicativo GEODIV.

Figura 4.6 - Tela de cadastro dos atributos da geologia.
Fonte: aplicativo  GEODIV. 

Figura 4.5 - Tela de cadastro das unidades geológico-ambientais 
para os mapas estaduais de geodiversidade.
Fonte: aplicativo da base de dados GEODIV.
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Figura 4.8 - Fluxograma simplificado da base Geodiversidade. Fonte: GEOBANK.

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

Outra importante ferramenta de visualização dos 
mapas geoambientais é o módulo web map do GEOBANK, 
onde o usuário tem acesso a informações relacionadas 
às unidades geológico-ambientais (base Geodiversidade) 
e suas respectivas unidades litológicas (base Litoestrati-
grafia), podendo recuperar as informações dos atributos 
relacionados à geologia e ao relevo diretamente no mapa 
(Figura 4.9).
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Figura 4.9 - Módulo web map de visualização dos arquivos vetoriais/base de dados. Fonte: GEOBANK.

ATRIBUTOS DOS CAMPOS DO ARQUIVO 
DAS UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS: 
DICIONÁRIO DE DADOS

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

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

D O M _GEO (DESC R IÇ ÃO D O D O M Í N I O 
GEOLÓGICO-AMBIENTAL) – Reclassificação da geologia 
pelos grandes domínios geológicos.

COD_UNIGEO (CÓDIGO DA UNIDADE GEO-
LÓGICO-AMBIENTAL) – Sigla da unidade geológico- 
ambiental.

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

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



metodologia, estruturação da base de dados  
e organização em sistema de informação geográfica

63

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

TIPO_DEF (TIPO DE DEFORMAÇÃO) – Relacionado 
à rocha ou ao grupo de rochas que compõe a unidade 
geológico-ambiental.  

COM_REOL (COMPORTAMENTO REOLÓGICO) – 
Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas  que compõem 
a unidade geológico-ambiental.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBS (CAMPO DE OBSERVAÇÕES) – Campo-texto 
onde são descritas todas as observações consideradas 
relevantes na análise da unidade geológico-ambiental.
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Figura 5.1 - Mapa de Geodiversidade do Estado Sergipe
Fonte: elaborada pelos autores, 2011.

IntROdUçãO

O estudo da geodiversidade, desenvolvido pela 
CPRM/SGB, é fundamentado na compartimentação 
do território em domínios geológico-ambientais, que 
por sua vez são subdivididos em unidades geológico- 
ambientais, tendo como objetivo agrupar conjuntos 
litológicos que apresentam características e compor-
tamentos semelhantes frente ao uso e ocupação do 
solo (ver apêndice I). Essa análise também considera as 
formas de relevo presentes e associadas a cada domínio 
e subdomínio (ver apêndice II). 

No estado de Sergipe foram identificados quatorze 
domínios geológico-ambientais ou geossistemas cujos 
parâmetros físicos estão apresentados por atributos 
litológicos, formas de relevo e aspectos pedológicos e 

hidrogeológicos, representados pelo mapa da Figura 
5.1. As quarenta e três unidades geológico-ambientais 
caracterizadas para o território sergipano estão represen-
tadas no mapa, Figura 5.1, e a seguir, com as suas áreas 
descriminadas, no quadro  5.1.

Este capítulo aborda as implicações favoráveis e ad-
versas, que se pode esperar do meio físico, frente às inter-
venções feitas pelo homem diante da execução de obras 
de engenharia, atividades agrícolas, implantação de fontes 
poluidoras e utilização dos recursos hídricos, na busca de 
atender às suas demandas. Além dessas informações, são 
fornecidos dados relativos aos recursos potenciais minerais 
e geoturísticos de cada domínio, enriquecendo muito o 
cenário onde serão feitos os planejamentos para as apli-
cações das políticas públicas ou para a implementação de 
projetos da iniciativa privada.
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Quadro 5.1 - Áreas dos domínios e unidades geológico-ambientais no território sergipano.

domínio Código do 
domínio

Código da Unidade 
Geológico-Ambiental Área (km2) território  

Estadual (%)

Domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados ou 
pouco consolidados, depositados em meio aquoso.

DC

DCa 150,2 0,7

DCta 16,8 0,8

DCfl 441 2,0

DCl 68,5 0,3

DCmc 508 2,3

DCm 424 1,9

Domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados do 
tipo coluvião e tálus.

DCICT DCICT 81,8 0,3

Domínio dos sedimentos cenozoicos eólicos. DCE
DCEm 21,8 0,1

DCEf 239,6 1,1

Domínio dos sedimentares cenozoicos e/ou mesozoicos, 
pouco a moderadamente consolidados, associados a 
pequenas bacias continentais do tipo rift.

DCMR DCMRa 31,3 0,14

Domínio dos sedimentos cenozoicos  pouco a moderada-
mente consolidados, associados a tabuleiros.

DCT DCT 4203 19,4

Domínio das sequências sedimentares mesozoicas
clastocarbonáticas, consolidadas.

DSM

DSMc 628,4 2,9

DSMqcg 353,5 1,6

DSMsa 10,3 0,5

DSMsaq 284 1,3

Domínio das coberturas sedimentares proterozoicas, 
não ou muito pouco dobradas e metamorfizadas por 
um empillhamento de camadas horizontalizadas e sub-
horizontalizadas de várias espessuras de sedimentos 
clastoquímicos de várias composições e associados aos 
mais diferentes ambientes tectonodeposicionais.

DSP1

DSP1acgsa 2423 11,2

DSP1csaa 7,16 0,03

Domínio das sequências sedimentares proterozoicas 
dobradas, metamorfizadas de baixo a alto grau.

DSP2

DSP2msa 106,7 0,5

DSP2sag 1467,3 6,8

DSP2mxaccal 45,2 0,2

DSP2mcx 610,9 2,8

DSP2mcsaa 411,5 1,8

DSP2q 365,8 1,7

DSP2x 3208 14,0

DSP2mgccg 269 1,2

DSP2mvx 18,1 0,8

DSP2mdmf 235,9 1,0
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dOMÍnIO dOS SEdIMEntOS CEnOZOICOS 
InCOnSOLIdAdOS OU POUCO 
COnSOLIdAdOS, dEPOSItAdOS EM MEIO 
AQUOSO (dC)

Este geossistema ocorre em faixas litorâneas e em 
áreas caracterizadas por baixos topográficos comumente 
formados por sedimentos inconsolidados recentes, deno-
tando os processos morfodinâmicos atuantes, de erosão 
e/ou deposição. (Figura 5.2 e Quadro 5.2)

O extenso litoral de praias ornadas de coqueirais e 
belas lagoas, além de manguezais, favorece ao turismo 
e lazer, além de despertar o interesse científico pela sua 
importância ambiental.

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

As áreas litorâneas e com baixas altitudes integram am-
bientes geológicos com características geotécnicas predomi-
nantemente desfavoráveis em função das seguintes limitações:

- Litologias com superposições de camadas de compo-
sição mineralógica bastante diversificada, variando vertical-
mente com a profundidade: cascalhos, areias, siltes e argilas 
inconsolidadas possuem comportamentos geomecânicos e 
hidráulicos contrastantes, favorecendo os processos erosi-
vos, desestabilizando encostas e cortes de estradas;

- Em solos argilosos ricos em matéria orgânica, a li-
beração de ácidos bastante corrosivos pode vir a danificar 
rapidamente obras enterradas. A consistência e plasticidade 
das argilas podem comprometer as escavações, em decor-
rência do fenômeno corrida de lama, além de dificultar o 
trânsito dos equipamentos através das rochas;

- Os sedimentos inconsolidados favorecem a saturação 
de água entre os poros das rochas, não fornecendo o su-
porte necessário para alicerçar as edificações, que podem 
vir a acarretar os desmoronamentos das construções;

- Nessas áreas litorâneas, com climas chuvosos, o 
nível do lençol freático, aflorante ou em subsuperfície, 
propicia o alagamento de obras e/ou edificações e, 
somado à falta de escoamento das águas, pode vir a 
ocorrer enchentes dificultando e elevando os custos das 
construções das vias de acesso, que têm que ser alocadas 
sobre aterros, além das despesas acarretadas com sua 
recuperação periódica;

- As zonas baixas, que separam as planícies fluviola-
custres das planícies marinhas ou terraços marinhos, estão 
sujeitas a inundação, necessitando de acompanhamento no 
processo de ocupação dos solos dessas áreas (Figura 5.8);

- Os manguezais, ambientes mistos, classificados 
como Áreas de Proteção Permanente (APPs), em áreas de 
ocupação urbana, existentes em Aracaju têm sofrido, ao 
longo dos tempos, ocupação indevida, podendo-se obser-
var parte desse ecossistema sendo afetada por obras de 
engenharia (Figura 5.9).

domínio Código do 
domínio

Código da Unidade 
Geológico-Ambiental Área (km2) território  

Estadual (%)

Domínio das sequências vulcanossedimentares
proterozoicas dobradas, metamorfizadas de baixo
a alto grau.

DSVP2

DSVP2csa 39 0,18

DSVP2bu 325 1,4

DSVP2mcv 2,97 0,013

DSVP2msmv 15,2 0,07

DSVP2pcqv 4,5 0,020

DSVP2vscu 121,7 0,6

Domínio dos corpos máfico-ultramáficos 
(suítes komatiíticas, suítes.

DCMU DCMUmu 159,3 0,7

Domínio dos complexos granitoides não deformados. DCGR1

DCGR1palc 112,1 0,5

DCGR1salc 27,5 0,12

DCGR1sho 30,9 0,14

Domínio dos complexos granitoides deformados. DCGR2

DCGR2alc 15,75 0,7

DCGR2salc 780,1 3,6

DCGR2pal 560 2,6

Domínio dos complexos grnitoides intensamente
deformados. Ortognaisses.

DCGR3 DCGR3pal 381,1 1,7

Domínio dos complexos gnáissico-migmatíticos
e granulíticos

DCGML
DCGMGLglo 665 3,0

DCGMGLgno 1762 8,1

Fonte: elaborado pelos autores, 2015.
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Quadro 5.2 - Formas de relevo associadas ao domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados ou pouco consolidados depositados em 
meio aquoso – DC. Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

Unidade Geológico-Ambiental Compartimento de Relevo

1. Ambiente de planícies aluvionares recentes. Material inconsolidado e de espessura 
variável. Da base para o topo é formado por cascalho, areia e argila. 
(Figuras 5.3a e 5.3b)

a - Planícies fluviais ou fluviolacustres

2. Ambiente de terraços aluvionares. Material inconsolidado a semiconsolidado, de 
espessura variável. Da base para o topo é formado por cascalho, areia e a’rgila. 
(Figura 5.4)

a - Terraços fluviais

3. Ambiente fluviolacustre. Predomínio de arenosos intercalados com camadas argilosas, 
ocasionalmente com presença de turfa. (Figura 5.5).

a - Planícies fluviomarinhas

4. Ambiente lagunar. Predomínio de sedimentos argilosos - DCL a - Planícies fluviomarinhas (mangues e brejos).

5. Ambiente marinho costeiro. Predomínio de sedimentos arenosos (Figura 5.6).
a - Terraços marinhos
b - Planícies costeiras

6. Ambiente misto (Marinho/ Continental) Intercalações irregulares de sedimentos 
arenosos, argilosos em geral ricos em matéria orgânica (mangues) (Figura 5.7).

a - Planícies fluviomarinhas (mangues e brejos).

Figura 5.2 - Distribuição do domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados ou pouco consolidados depositados em meio aquoso no 
estado de Sergipe. Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

DCa
DCfl
DCl
DCm
DCmc
DCta
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Figura 5.3a - Planície fluviolacustre do rio São Francisco 
contornada por terraços marinhos, Ilha das Flores. (SE).

Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Figura 5.3b - Planície fluvial na calha do rio São Francisco: onde 
se observam nas duas margens a formação de praias (SE).

Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Figura 5.4 - Terraço fluvial próximo à margem do rio São 
Francisco, junto à Ilha das Flores (SE).

Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Figura 5.5 - Planície fluviomarinha, rio São Francisco,  
SE-202, município de Pacatuba (SE).  

Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Figura 5.6 - Planície costeira, rodovia José Sarney, Aracaju (SE). 
Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Figura 5.7 - Ambiente misto marinho continental representado 
por manguezal, Região Metropolitana de Aracaju (SE).

Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.
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Figura 5.8 - Planícies fluviolacustres, município de Pacatuba (SE). 
Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Os terraços não afetados pelas enchentes, por serem 
ricos em matéria orgânica e pouco propensos à erosão, 
podem ser utilizados para o plantio, por apresentarem 
boa fertilidade natural e alta capacidade de fixar e reter 
nutrientes em resposta à adubação.

Nas áreas predominantemente arenosas, entre Barra 
dos Coqueiros e Pirambu, como também a sudoeste de 
Aracaju, próximo à cidade de Santa Luzia do Itanhy, os 
solos possuem baixa fertilidade natural, em decorrência 
da sua acidez e salinidade, e, por serem muito permeáveis, 
são predispostos à erosão.

Frente aos recursos hídricos e à implantação de 
fontes poluidoras

Esse ambiente possui alta relevância quanto à sua 
capacidade hídrica e alta vulnerabilidade à contamina-
ção.

A predominância de sedimentos arenosos e cascalhos 
permeáveis e porosos intercalados aos siltes e argilas tra-
duzem camadas com expressivos potenciais armazenantes 
e circulantes de águas, além de expressiva hidrodinâmica 
lateral.

A associação à linha de costa, em razão da interfe-
rência da água do mar, pode interferir na salinidade das 
águas, tornando-as salobras.

A configuração morfolitoestrutural favorece tanto a 
recarga como a descarga das águas subterrâneas. Porém, 
a predominância de rochas argilosas pouco permeáveis 
propicia que os aquíferos não sejam recarregados  provo-
cando o acúmulo de água na superfície. Exemplo: a lagoa 
associada aos mangues na “ria do Sergipe”, vale do rio 
Sergipe, submerso pela subida do nível do mar e lagoas 
da praia de Pirambu.

Em contrapartida, essas rochas argilosas pouco per-
meáveis tendem a reter e fixar poluentes. Predominantes, 
nessas áreas, os aquíferos porosos expostos ou próximos da 
superfície são de fácil  e barata explotação, porém bastante 
vulneráveis à contaminação. 

A grande ocupação do solo nesse ambiente litorâneo 
promove a utilização indevida dos cursos d’água para es-
coar esgotos domésticos e industriais.

Frente aos recursos minerais

O contexto geológico e geomorfológico desse do-
mínio favorece predominantemente a exploração dos 
depósitos tipo plácer e de materiais de construção como 
argilas utilizadas na indústria cerâmica além de areia e 
cascalho utilizados como agregados na construção civil.

Nos ambientes marinho costeiro e continental podem 
ocorrer depósitos do tipo plácer, com concentrações de 
ilmenita, rutilo, zircão e monazita (Ti, Zr e To / terras-raras) 
e jazimentos de turfa utilizada como recurso energético ou 
insumo agrícola.

Frente à agricultura

As atividades agrícolas desse domínio estão condicio-
nadas, em parte, aos seus atributos geológico-ambientais. 

Sua configuração morfológica, caracterizada por apre-
sentar um relevo predominantemente plano e pouco susce-
tível aos processos erosivos, favorece bastante ao plantio.

Nas épocas de seca seus terrenos podem ser mecaniza-
dos com facilidade.  As áreas que ficam alagadas por longos 
períodos de tempo tornam-se impróprias para o cultivo.

O transporte e a deposição dos solos e da matéria 
orgânica, por meio das enxurradas, promovem uma 
renovação da fertilidade dos solos através da existência 
de manchas com alta concentração de matéria orgânica, 
aumentando a fertilidade natural e, consequentemente, o 
desenvolvimento das plantações.

Os solos argilosos, ricos em matéria orgânica, se ex-
cessivamente ácidos, podem vir a serem corrigidos através 
de aplicação de calcário dolomítico, em relevos de planícies 
fluviolacustres e/ou fluviomarinhas.

Figura 5.9 - Ponte sobre aterro de blocos de rocha nas áreas de 
manguezal – Coroa do Meio, Aracaju (SE).
Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.
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Frente ao potencial turístico

Vale destacar os ambientes marinhos costeiros que 
compõem toda a faixa do litoral sergipano compreendida 
entre Barra do Rio Real, na fronteira com a Bahia, até a 
foz do Velho Chico, inseridos no polo turístico da Costa 
dos Coqueirais com infraestrutura turística formada por 
restaurantes, pousadas, hotéis e campings.

No litoral sul, as praias do Saco do Rio Real (Figura 
5.10), no município de Estância, consideradas das mais 
belas do estado, caracterizam-se por uma enseada, com 
mar verde e calmo de aproximadamente 5 km de extensão, 
com dunas suntuosas e coqueirais nativos. No mesmo mu-
nicípio, a praia de Abaís, com 20 km de extensão, de águas 
mornas e areias claras, e a praia de Caueira, no município 
de Itaporanga d’Ajuda, com  lagoas, dunas e coqueiros.

Em Aracaju ocorrem as praias do Mosqueiro e de Atalaia.
No litoral norte localizam-se as praias de Barra dos 

Coqueiros e Pirambu, onde se encontra o Projeto Tamar, com 
o objetivo de preservar as tartarugas marinhas (Figura 5.11).

Ao norte ocorrem ainda as praias formadas nas planí-
cies aluvionares do rio São Francisco, com acesso através 
do município de Brejo Grande e o pantanal de Pacatuba 
banhado pelas águas límpidas do rio Poxim, afluente do rio 
São Francisco. Lagoas permanentes e temporárias formam, 
juntamente com os manguezais, importantes habitats para 
a reprodução de peixes, aves aquáticas e terrestres, cons-
tituindo um conjunto de ecossistemas de valor científico 
e beleza singular. 

O artesanato cerâmico em Santana do São Francisco 
é uma tradição local e representa uma importante ativi-
dade econômica regional.  A população local desenvolve 
esse trabalho de forma organizada, quer indiretamente, 
fornecendo a matéria-prima, transporte ou comercializa-
ção dos produtos, quer diretamente, trabalhando como 
mão de obra auxiliar, na elaboração de peças artesanais 
ou mesmo como oleiros. O artesanato é revendido por 
comerciantes de Alagoas, Bahia e São Paulo gerando 
uma fonte de renda e emprego para 70% da mão de 
obra da cidade.

Figura 5.10 - Praia do Saco, exemplo de local geoturístico. Fonte: Sergipe. www.feriasbrasil.com.br.

Figura 5.11 - Lagoa Redonda, praia de Pirambu. Fonte: www.feriasbrasil.com.br.
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dOMÍnIO dOS SEdIMEntOS CEnOZOICOS 
InCOnSOLIdAdOS dO tIPO COLUVIãO E 
tÁLUS (dCICt)

As litologias que compõem esse domínio depositam-
se em encostas de elevações diversas e mantêm-se 
em condições, quase sempre instáveis, além de serem 
detentoras de atributos físicos e químicos diversificados. 
(Figura 5.12 e Quadro 5.3)

Geralmente localizado no sopé dos morros e serras, 
este domínio geológico-ambiental pode vir a despertar 
interesse ao mercado imobiliário. 

Quando ocupadas sem um acompanhamento técnico 
adequado potencializam o surgimento de áreas de risco à 
população urbana.

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

As litologias desse domínio são coberturas 
inconsolidadas formadas por uma mistura de 
solos e/ou sedimentos mal selecionados, cujos 
comportamentos geomecânico e hidráulico são 
muito heterogêneos. Na sua composição são en-
contrados areia, argila, seixos, blocos e matacões 
de rochas duras e abrasivas. 

 Correspondem a depósitos de granulome-
tria bastante heterogênea, com atributo do grau 
de coerência classificado como muito brandas.

A condição desses terrenos é muito proble-
mática para a operação dos equipamentos de 
sondagem rotativa, além de serem muito instá-
veis para a implantação de obras de engenharia. 

Frente à agricultura

A fertilidade dos solos desse ambiente é 
função da composição da rocha-fonte e sua 
qualidade varia localmente.

São pouco transportados, retrabalhados 
e mal selecionados, além de instáveis, estando 
sujeitos a escorregamentos de lama e areia.

Frente aos recursos hídricos e à 
implantação de fontes poluidoras

Os solos derivados desse domínio costu-
mam ser muito porosos e permeáveis, reque-
rendo muita precaução, quanto à instalação de 
obras, a exemplo de postos de gasolina.

Quando os solos ocorrem bastante espes-
sos, em locais onde o relevo é favorável à retenção das 
águas das chuvas, pode formar bons aquíferos superficiais.

Frente aos recursos minerais

Os contextos geológico e geomorfológico desse domí-
nio apresentam favorabilidade à exploração dos depósitos 
coluvionares para o uso como materiais de construção. 
(Figuras 5.13 e 5.14)

As áreas situadas nas vertentes da serra de Itabaiana 
constituem depósitos de areias de diversas aplicações na 
construção civil (Figuras 5.13 e 5.14)

Quadro 5.3 - Formas de relevo associadas ao domínio dos 
sedimentos cenozoicos inconsolidados  

do tipo coluvião e tálus – DCICT.  
Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

Unidade  
Geológico-Ambiental

Compartimento  
de Relevo

7 . Colúvio e Tálus. Materiais 
inconsolidados de granulometria  
e composição diversa provenientes 
do transporte gravitacional. - 
DCICT

a - Superfícies aplainadas  
e degradadas.
b - Domínio de Morros  
e Serras Baixas.

Figura 5.12 - Distribuição do domínio dos sedimentos cenozoicos  
inconsolidados do tipo coluvião e tálus no estado de Sergipe.

Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

DCICT
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Figura 5.14 - A mancha clara, no sopé da serra Comprida, 
representa depósitos de areia, município de Areia Branca (SE). 

Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Figura 5.13 - Areial Senhor dos Passos, município 
de Areia Branca (SE). Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Figura 5.15 - Distribuição do domínio dos sedimentos cenozoicos eólicos no estado de Sergipe. Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.

dOMÍnIOS dOS SEdIMEntOS CEnOZOICOS 
EÓLICOS (dCE)

Os campos de dunas formam, com as praias do litoral 
sergipano, um cenário rico em paisagens deslumbrantes. 
Além de desempenharem um papel na estabilidade da 
linha de costa. (Figura 5.15 e Quadro 5.4)

As dunas estão inseridas no contexto de Unidades de 
Conservação (UCs), estando, dessa maneira, enquadradas 
na categoria Área de Preservação Permanente (APP) por ser 
um ecossistema de características próprias e diferenciadas, 
com fauna e flora adaptadas.

Seus depósitos de areia quartzosa se acumulam sob as 
formas de dunas móveis e dunas fixas. Ocorrem ao longo 
da costa, nas proximidades da cidade de Ilha das Flores, 
estendendo-se na direção SW, no sentido de Pirambu, e 
a nordeste de Santa Luzia do Itanhy. (Figuras 5.16 e 5.17).

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

Esses depósitos representam coberturas quartzoare-
nosas desprovidos de solos nas dunas móveis ou com solos 
muito pouco desenvolvidos nas dunas com vegetação.

 Apresentam os seguintes comportamentos:
- Sedimentos inconsolidados com grãos de quartzo 

bem arredondados. São bastante erosivos e suscetíveis ao 
fenômeno da liquefação (areia movediça); 

- Desmoronam e erodem facilmente, em taludes de 
corte e aterro;

- São friáveis, podendo mover-se pela ação dos ven-
tos nos períodos de estiagem. Obras de engenharia ficam 
sujeitas ao soterramento; 

Quadro 5.4 - Formas de relevo associadas ao domínio 
dos sedimentos cenozoicos eólicos – DCE.  

Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

Unidade  
Geológico-Ambiental

Compartimento 
de Relevo

8. Dunas móveis - materiais 
arenosos inconsolidados – 
DCEm

Campos de dunas

9. Dunas fixas - material arenoso 
fixado pela vegetação - DCEf

DCEf
DCEm
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Figura 5.17 - Dunas fixas cobertas com vegetação em área de 
exploração clandestina, SE-202, município de Ilha das Flores (SE). 

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.16 - Dunas holocênicas, em estágio de estabilização, SE-202, município de Ilha das Flores (SE).
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011).

- Esses sedimentos são muito permeáveis e de baixa 
capacidade de reter, fixar e/ou eliminar poluentes; 

- Os aquíferos superficiais livres são altamente vulne-
ráveis a contaminação;

- Apresentam baixa capacidade hídrica: perdem água 
rapidamente; e

- A sua demanda para uso na construção civil decorre 
quando suas reservas volumosas ocorrem nas proximidades 
dos centros consumidores.

Frente à agricultura

Os atributos físicos desse tipo de terreno não favore-
cem a prática da agricultura convencional.  São coberturas 
quartzoarenosas inconsolidadas, desprovidas de solos e 
extremamente erosivas. Excessivamente ácidas, de baixa 
capacidade hídrica, perdem água rapidamente, e além de 
não serem detentoras de minerais que liberam nutrientes, 
constituem-se áreas de baixíssima fertilidade, à exceção 
das culturas, a exemplo dos coqueirais já adaptados a esse 
ambiente.

As dunas são uma classe de UC, estando enquadradas 
na categoria Área de Preservação Permanente (APP).

Frente aos recursos hídricos subterrâneos  
e à implantação de fontes poluidoras

Os depósitos de dunas que ocorrem ao longo da 
costa, representados por depósitos de areias finas, bem 
selecionadas, dominantemente quartzosas, com graus de 
arredondamento variados e boa esfericidade, constituem 
aquíferos altamente permeáveis. São reservatórios super-
ficiais de fácil e barata explotação, configurando-se em 
fontes de água doce nessas regiões litorâneas.

Apesar de serem áreas importantes de recarga das 
águas subterrâneas e possuírem alta a média favorabili-
dade hidrogeológica, a falta de manto depurador desse 
domínio torna vulnerável a contaminação. Sendo imprópria 
à ocupação por tratar-se de uma APP – Área de Proteção 
Permanente (Figuras 5.18 e 5.19).

Foto 5.19 - Construções de alvenaria no campo de dunas e praias, 
município de Estância (SE).

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Foto 5.18 - Ocupação urbana do campo de dunas,  praia  de 
Abaís, município de Estância (SE).

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.
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Foto 5.21 - Lagoa Redonda cercada de dunas, em
processo de estabilização ou fixação, em Pirambu (SE).

Fotografia: blog.malasprontas.com.br, 2016.

Foto 5.23 - Detalhes da 
estrutura de uma duna 
do campo de dunas, em 
Pirambu (SE).
Fonte: blog.
malasprontas.com.br, 
2016.)

Frente aos recursos minerais

Áreas suscetíveis de ocorrerem pláceres de ilmenita, 
rutilo (Ti) e zirconita (Zr) em cordões litorâneos com areias 
negras, semelhante àquelas que ocorrem em Porto Seguro 
e Alcobaça, na Bahia.

Em Sergipe, os depósitos conhecidos são formados qua-
se que, exclusivamente, por areia com 
elevado potencial para uso na constru-
ção civil e  na indústria de fabricação 
de vidro, caso o produto atenda às es-
pecificações para essa recomendação. 
Contudo configuram áreas protegidas 
por lei por tratar-se de uma APP – Área 
de Proteção Permanente.

Frente ao potencial turístico

As dunas próximas ao litoral, 
juntamente com as praias e lagoas, são 
ambientes aprazíveis e naturais, que 
valorizam a atividade turística local.

As dunas móveis e as dunas fixas 
(Figuras 5.16 e 5.17) representam 

importantes registros de mudanças paleoambientais 
e paleoclimáticas ocorridas durante o Quaternário, no 
Nordeste brasileiro, onde se observam relevo ondulado 
e leques de areia de erosão pluvial. Todo esse conjunto 
constitui um atrativo turístico ecológico, ver figuras 5.20, 
5.21, 5.22, 5.23, a seguir, bem como desperta o inte-
resse científico, nas áreas das geociências e da biologia.

Foto 5.22 - Outro ângulo  do campo de dunas e suas lagoas, 
em Pirambu (SE). Fonte: www.urisbrasil.com.br,2016.

Foto 5.20 - Lagoa Redonda em campo de dunas, em Pirambu (SE).  
Fonte: blog.malasprontas.com.br, 2016.
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Figura 5.24 - Distribuição do domínio dos sedimentos cenozoicos e mesozoicos pouco a moderadamente consolidados associados  
a pequenas bacias continentais do tipo rift  no estado de Sergipe. Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

dOMÍnIO dOS SEdIMEntOS CEnOZOICOS  
E MESOZOICOS POUCO A MOdERAdA-
MEntE COnSOLIdAdOS ASSOCIAdOS ÀS  
PEQUEnAS BACIAS COntInEntAIS dO tIPO 
RIFT (dCMR)

Configura uma área de pequena extensão territorial 
nesse estado, suscetível à instalação de processos de are-
nização  quando  inadequadamente manejados, devido à 
composição de suas rochas, excessivamente quartzoare-
nosas. (Figura 5.24 e Quadro 5.5)

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

A composição das litologias desse domínio tem pre-
dominância de quartzo.  São estruturalmente acamadadas, 
apresentam resistência moderada a alta ao intemperismo 
físico e químico, possuem baixa resistência ao cisalhamento 
e são pouco a moderadamente fraturadas.

No planejamento de obras de engenharia deve ser 
levada em consideração a possibilidade de queda de blocos, 
com facilidade, em taludes de corte.

Frente à agricultura

O manto de alteração resultante dessas litologias é, 
dominantemente, arenoso e possui boa permeabilidade. 
Todavia, onde ocorrem os solos residuais são erosivos, 
ácidos e de baixa fertilidade.

Frente aos recursos hídricos subterrâneos e à 
implantação de fontes poluidoras

Alteram-se para solos arenosos e erosivos: são mui-
to permeáveis e de baixa capacidade de reter e/ou fixar 
poluentes, requerendo cuidados especiais com as fontes 
potencialmente poluidoras.

São terrenos favoráveis à recarga das águas subterrâneas.
As rochas quartzoarenosas, fraturadas, podem tornar-

se excelentes aquíferos. 

Frente aos recursos minerais 

Alteram-se para solos bastante arenosos produzindo um 
manto de alteração adequado para ser usado como saibro.

Essas áreas possuem potencial para exploração de 
areia e cascalho para uso na construção civil.

Quadro 5.5 -  
Formas de relevo associadas ao domínio  
dos sedimentos cenozoicos e mesozoicos  
pouco a moderadamente consolidados  

associados a pequenas bacias continentais  
do tipo rift. – DCMR.

Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

Unidade  
Geológico-Ambiental

Compartimento
de Relevo

10. Predomínio de 
sedimentos arenosos - 
DCMRa

a - Colinas amplas  
e suaves
b - Colinas dissecadas  
e morros baixos

DCMRa
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Figura 5.25 - Distribuição do domínio dos sedimentos cenozoicos pouco a moderadamente consolidados associados  
a tabuleiros no estado de Sergipe.Fonte: Elaborado pelos autores, 2011.

Quadro 5.6 - Formas de relevo associadas ao 
domínio dos sedimentos cenozoicos  

pouco a moderadamente consolidados  
associados a tabuleiros – DCT.  

Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

Unidade  
Geológico-Ambiental

Compartimento
de Relevo

11. Alternância irregular 
entre camadas 
de sedimentos de 
composição diversa 
(arenito, siltito, argilito  
e cascalho). - DCT.

a -Tabuleiros
b - Tabuleiros dissecados
c - Baixos platôs

dOMÍnIOS dOS SEdIMEntOS 
CEnOZOICOS POUCO A MOdERAdAMEntE 
COnSOLIdAdOS ASSOCIAdOS A 
tABULEIROS. (dCt)

Este domínio se distribui ao longo do litoral e altipla-
nos, ocupando uma grande extensão do estado de Sergipe. 
(Figura 5.25 e Quadro 5.6)

Esses terrenos pela sua condição pedológica e mor-
foestrutural são intensamente aproveitados no estado de 
Sergipe para o cultivo de cana-de-açúcar e milho. Os tabu-
leiros desse domínio são modelados nos arenitos, siltitos, 
argilitos e cascalhos do Grupo Barreiras.

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

Os atributos das litologias desse domínio, definidos 
com base na sua estrutura, grau de fraturamento, variações 
laterais de fácies e inconsistência dos sedimentos que as 
constituem, permitem montar um cenário sobre o com-
portamento desses terrenos, prevendo situações positivas 
e negativas no planejamento de projetos de infraestrutura, 

que envolvem obras de engenharia: unidades mais argilosas 
dessas rochas podem impermeabilizar-se, compactar-se e 
sofrer forte erosão hídrica laminar.

Podem ser escavadas com facilidade apenas com 
ferramentas e maquinários: possuem baixa resistência ao 
corte e à penetração.

Os sedimentos modelados em tabuleiros e expostos 
nas falésias próximas à zona litorânea estão sujeitos à 
erosão e solapamentos pela ação das ondas do mar. O 
predomínio de sedimentos com baixo grau de consoli-
dação torna essas rochas passíveis de se desestabilizar e 
erodir com facilidade em taludes de corte, se submetidas 
à precipitação intensa de águas pluviais.

São sedimentos suscetíveis à erosão, quer em áreas 
úmidas, onde as camadas de argila mole podem se saturar 
de água, quer em terrenos arenosos, em camadas de areia 
com baixo grau de consolidação.

As diferenças litológicas, granulométricas e composicio-
nais provocam comportamentos geomecânicos e hidráulicos, 
que resultam em desestabilizações, processos erosivos e 
aparecimento de nascentes de água em taludes de corte.

A presença comum de camadas de sedimentos à base 
de argilominerais expansivos pode provocar deformações 
e trincamentos em construções de alvenaria. Além disso, 

DCT
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Figuras 5.26a e 5.26b - Intenso ravinamento em talude de corte de estrada nos sedimentos areno-cascalhosos do Grupo Barreiras, norte 
da BR-235,  4 km a leste do povoado de Quiçamã (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figuras 5.27a e 5.27b - Tabuleiros dissecados, sob a forma de ravinas e voçorocas, nos sedimentos síltico-argilosos do Grupo Barreiras, a 
2 km da BR – 235, SW de Areia Branca (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

como tais materiais são expostos às oscilações dos estados 
úmidos e secos tornam-se bastante erosivos. 

Os solos excessivamente arenosos, com predomínio de 
quartzo, são predispostos a arenização, erosão, ravinamen-
to e voçorocamento (Figuras 5.26a; 5.26b; 5.27a; 5.27b), 
bem como estão sujeitos ao fenômeno da liquefação.

Frente à agricultura

A conformação morfolitoestrutural das rochas desse 
domínio, onde o relevo é plano, favorece o predomínio da 
pedogênese sobre a morfogênese. 

Os solos residuais oriundos de sedimentos síltico-
argilosos são porosos, armazenam água, mantêm boa 
disponibilidade hídrica para as plantas, por longo tempo, 
nos períodos de estiagem e possuem capacidade de reter e 
fixar nutrientes e assimilar matéria orgânica, respondendo 
bem à adubação.

Todos esses aspectos são positivos, favorecendo sobre-
maneira o cultivo de cana-de-açúcar, milho e outras culturas 
de subsistência no estado de Sergipe (Figuras 5.27 e 5.28).  

Nas áreas arenosas, os solos residuais são bastante 
erosivos, ácidos, pouco férteis, bastante permeáveis e de 
baixa capacidade hídrica. 

A argila expansiva presente nesses solos prejudica o 
cultivo de plantas de médio a grande porte: a sua contração 
e dilatação, decorrente da alternância de períodos secos e 
com chuva, provocam o rompimento das raízes das plantas. 
O exemplo; as esmectitas e montmorillonitas, argilas que 
quando molhadas incorporam moléculas de água na sua 
estrutura cristalina gerando o seu aumento de volume.

A proximidade com o litoral pode favorecer o aumento 
da salinidade do solo.  

O predomínio de relevos suavizados favorece a pedo-
gênese, sobre a morfogênese, facilitando o manejo agrícola. 
Caracterizam-se por superfícies planas e extensas, que de-
saparecem, algumas vezes nos horizontes, com plantações 
de cana, laranja ou milho (Figuras 5.28, 5.29; 5.30; e 5.31).

A relevância dos aspectos sedimentológicos e geomor-
fológicos dessa formação rochosa e o uso dos seus solos 
na exploração agrícola despertam a curiosidade científica 
na área de pesquisa das geociências.
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Figura 5.30 - Plantação de laranja nos tabuleiros do Grupo 
Barreiras, próximo ao povoado de Queimadas (SE).

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011).

Figura 5.31 - Platôs do Grupo Barreiras com laranjal  
em solo bem desenvolvido (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de 

Carvalho, 2011.

Figura 5.28 - Canavial plantado em solo com argila expansiva 
sobre a Formação Riachuelo ao norte da rodovia BR-235 (SE).  

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.29 - Canavial plantado nos tabuleiros dissecados do 
Grupo Barreiras às margens da BR-101 (SE).  
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011).

Frente aos recursos hídricos  
e à implantação de fontes poluidoras

Esse tipo de ambiente caracteriza-se por possuir es-
pessas camadas de sedimentos com elevada porosidade e 
com permeabilidade variável. 

O predomínio de litologias mais arenosas, permeáveis, 
com baixa capacidade de eliminar poluentes torna esses am-
bientes mais vulneráveis às fontes potencialmente poluidoras.

As camadas de sedimentos argilosos, menos permeá-
veis, sendo menos vulneráveis às contaminações das águas 
subterrâneas.

O potencial de vulnerabilidade dos efeitos dos agentes 
poluidores varia de muito baixo a muito alto, dependendo 
dos tipos de sedimentos que ocorrem na superfície, e a 
profundidade, na qual se encontra o nível d’água.

A água subterrânea pode apresentar, em alguns locais, 
elevados teores de ferro.

Nos domínios onde predominam sedimentos arenosos, 
a elevada permeabilidade e a alta porosidade conferem boa 
potencialidade para a captação de água. A depender da 
espessura dos sedimentos e da razão areia/argila das suas 
litologias, poços de água de boa qualidade química irão 
apresentar vazões significativas. São áreas detentoras de 
aquíferos granulares de elevada porosidade primária.  A con-
figuração morfolitoestrutural favorece a presença de aquí-
feros semiconfinados e, de uma forma geral, aquíferos de 
natureza granular livre, tendo como característica uma alta 
heterogeneidade em seu comportamento hidrogeológico.

Frente aos recursos minerais

Trata-se de um ambiente com potencial favorável para 
a exploração econômica de materiais de uso na construção 
civil e como matéria-prima na fabricação de artesanato e na 
indústria cerâmica tais como: areia, siltes de cores variadas, 
argila, arenoso e calcário.
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Figura 5.32 - Distribuição do domínio 
das sequências sedimentares mesozoicas 
clastocarbonáticas consolidadas em 
bacias de margens continentais (rift) 
no estado de Sergipe. Fonte: Elaborado 
pelos autores, 2011.

Destacam-se as ocorrências de argila agrupadas em 
torno de Siriri e de arenoso a leste de São Cristóvão além do 
jazimento de saibro associado à lavra de argila na fazenda 
Tebaída, a sudoeste de Aracaju, cujo material é produto da 
desagregação intempérica de rochas do Grupo Barreiras.

Vale ressaltar a fonte de água mineral cadastrada no 
município de Salgado, balneário que tem como aquífero 
os arenitos do Grupo Barreiras.

dOMÍnIO dAS SEQUÊnCIAS SEdIMEntARES 
MESOZOICAS CLAStOCARBOnÁtICAS 
COnSOLIdAdAS EM BACIAS dE MARGEnS 
COntInEntAIS (RIFT). (dSM)

Domínio constituído por rochas pertencentes às sequ-
ências estratigráficas das bacias sedimentares de Sergipe 

e Tucano. Caracterizam-se por ambientes 
geológicos importantes quanto aos seus 
recursos energéticos e aspectos meta-
logenéticos. (Figura 5.32 e Quadro 5.7)

A bacia de Sergipe é detentora 
de grandes reservas de petróleo e gás 
natural.  Possui inúmeros jazimentos de 
calcário, além de forte potencial para a 
ocorrência de depósitos de sulfeto do 
tipo estratiforme e sais solúveis.

A presença de cavernas, grutas e re-
gistros de recifes algálicos potencializam 
as atividades de turismo científico e de 
aventura e lazer.

Quadro 5.7 - Formas de relevo associadas ao domínio das sequências sedimentares mesozoicas clastocarbonáticas consolidadas em bacias 
de margens continentais (rift) – DSM. Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

Unidade Geológico-Ambiental Compartimento de Relevo

12 - Predomínio de calcário e sedimentos síltico - argilosos. DSMc
a - Colinas amplas suaves
b - Colinas dissecadas e morros baixos

13 - Predomínio de sedimentos quartzo-arenosos e conglomeráticos  
comintercalações de sedimentos síltico- argilosos e ou calcíferos. DSMqcg

a - Tabuleiros
b - Colinas amplas e suaves
c - Colinas dissecadas e morros baixos
d- Morros e serras baixas
e - Inselberg
f - Superfície aplainada degradada

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

a - Superfícies aplainadas degradadas
b - Colinas dissecadas e morros baixos

15 - Intercalações de sedimentos síltico-argilosos e quartzo- arenosos.
DSMsaq

a - Planaltos
b - Superfícies aplainadas degradadas
c - Colinas amplas e suaves
d - Colinas dissecadas e morros baixos
e - Morros e serras baixas

DSMc
DSMqcg
DSMsa
DSMsaq
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Figuras 5.33 - Talude de corte de estrada em rochas pelíticas da 
Formação Riachuelo, BR-101, NW de Japaratuba (SE).  

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figuras 5.34 - Dissecação do talude de corte de estrada evoluindo 
para uma voçoroca nos pelitos da Formação Riachuelo, BR-101, 

NW de Japaratuba (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

Correspondem a sequências sedimentares de aspec-
to anisotrópico, estruturalmente acamadadas, formadas 
predominantemente por rochas carbonáticas e pelíticas.

Os sedimentos síltico-argilosos e calcíferos podem 
compactar-se, impermeabilizar-se e se tornar erosivos se fo-
rem continuamente mecanizados ou usados pela pecuária.

Em algumas regiões podem existir argilominerais 
expansivos, que se alteram para solos argilosos. Os solos 
residuais, pouco evoluídos, tornam-se bastante aderentes 
e escorregadios, quando molhados e, quando muito evolu-
ídos, se forem submetidos à alternância dos estados úmido 
e seco, desagregam-se em pequenas pastilhas, tornando-se 
bastante erosivos (Figuras 5.33 e 5.34).

Na área predominam arenitos moderadamente fratu-
rados e consolidados.

Figuras 5.35 - Estrutura acamadada das rochas da Formação 
Tacaratu, rodovia SE-206, Canindé de São Francisco (SE).

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figuras 5.36 - Afloramento da Formação Tacaratu, mostrando 
solo raso pedregoso, rodovia SE-206, Canindé de São Francisco 

(SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

O grau de coerência pode ser variável, quando ocor-
rem níveis de arenito intercalados com conglomerados.

Os arenitos e conglomerados são resistentes ao corte 
e à penetração e possuem alta resistência ao intemperismo 
físico e químico. Essas rochas arenoquartzosas alteram-se 
para solos arenosos bastante erosivos, sujeitos a arenização 
e a formação de voçorocas.

A diversidade de litologias nesse domínio resulta em 
características geomecânicas e hidráulicas contrastantes, 
variando bruscamente de uma camada para outra, na 
vertical. As descontinuidades geomecânicas facilitam as de-
sestabilizações e os processos erosivos em taludes de corte.

Os solos que ocorrem nesse domínio possuem gra-
nulometria de finos a grossos, e bastantes rasos, onde se 
podem observar lajedos de arenito (Figuras 5.35 e 5.36).
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Figura 5.37 - Calcário da Formação Riachuelo, ortogonalmente 
fraturado, com quase nenhum solo desenvolvido,  
às margens da BR-101, município de Maruim (SE).  

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Os solos argilosos oriundos das rochas calcárias são 
pouco permeáveis, plásticos, têm alta capacidade de com-
pactação, baixa erosividade e possuem boa estabilidade 
em talude de corte. Em rochas calcárias, podem existir 
cavidades subterrâneas sujeitas a desmoronamentos. Con-
sequentemente são necessários trabalhos complementares 
na avaliação geológica desses terrenos, incluindo-se os 
levantamentos geofísicos.

Em corte da rodovia BR - 101, município de Maruim, 
aflora o calcário da Formação Riachuelo, Membro Maruim, 
com cavidades milimétricas, deixadas por oólitos e outras 
feições que sugerem a presença de oncólitos. Neste local, 
as rochas apresentam fraturas subverticais cortando as 
camadas horizontalizadas e detentoras de certa tendência 
ao desplacamento (Figura 5.37 e 5.38). Esse fato acarreta 
desmoronamentos provocados pela instabilidade da estru-
turação das rochas e devido à percolação das águas através 
das fraturas abertas.

Frente à agricultura

Os solos pelítico-carbonáticos têm potencial de reten-
ção e fixação de nutrientes, e assimilar matéria orgânica, 
assim como de responderem bem à adubação.

Onde as rochas calcárias afloram, podem alterar-
-se, liberando vários nutrientes, principalmente cálcio e 
magnésio, gerando solos residuais com boa fertilidade, 
alcalinidade e baixa acidez.

Em áreas de relevo suavizado, apresentam elevado 
potencial agrícola e respondem bem à adubação.

No corte da BR-101, supracitado, os calcários desen-
volvem uma camada de solo muito delgada, pelo menos 
localmente, como pode ser observado na Figura 5.37. A 
presença de árvores de médio porte deve-se, provavelmen-
te, ao fraturamento da rocha. Entretanto, as figuras 5.39 e 
5.40 retratam a situação de um solo relativamente espesso 
desenvolvido sobre as rochas pelíticas da Formação Calum-
bi, constituído de um nível orgânico pouco desenvolvido, 
um horizonte eluvial de coloração clara, devido à perda de 
argila, seguido de um nível laterítico com bastante argila e, 
finalmente, o horizonte C com pelitos alterados. Os argi-
lominerais expansivos resultantes das rochas calcárias são 
prejudiciais às obras de engenharia, (figuras 5.41 e 5.42) 
podendo trincar as estruturas das construções.

Figura 5.38 - Desmoronamento em talude de corte na BR-101,  
no calcário da Formação Riachuelo, município de Maruim (SE).  

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.39 - Corte de estrada na BR-101, exibindo o perfil de 
solo sobre as rochas pelíticas da Formação Calumbi, município de 

Nossa Senhora do Socorro (SE).
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.
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Figura 5.43 - Equipamentos de extração de petróleo,  
em Carmópolis (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.40 - Solo orgânico Horizonte B e Horizonte C, síltico-
arenoso da Formação Calumbi, BR-101, município de Nossa 

Senhora do Socorro (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 
2011).

Figura 5.41 - Solo evoluído a partir de calcários  
da Formação Riachuelo, com Horizonte A, escuro, variando  

de 10 a 30 cm de espessura, município de Capela (SE). 
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.42 - Solo com Horizonte A sobre Horizonte B, com 
argilominerais expansivos com superfícies de fricção, município  

de Capela (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Os solos mostrados nas figuras 5.41 e 5.42 foram 
desenvolvidos a partir de rochas calcárias da Formação 
Riachuelo, com perfil de solo não muito profundo. O ho-
rizonte A possui de 10 a 30 cm de espessura, coloração 
escura, sobre o horizonte B, argiloso.

A superfície fraturada indica que esses solos se con-
traem e se expandem, prejudicando a plantação de árvores 
de porte médio a alto.

Frente aos recursos hídricos subterrâneos e à 
implantação de fontes poluidoras

As unidades pelítico-carbonáticas alteram para solos 
argilosos com boa capacidade de reter, fixar e eliminar 
poluentes. Onde os solos residuais são profundos com 
fonte de contaminação longe dos cursos d’água, o risco 
de poluição das águas subterrâneas é baixo.

Os terrenos de predomínio de sedimentos e solos 
residuais pouco permeáveis são desfavoráveis à recarga 
das águas subterrâneas.

Os afloramentos de calcários potencializam a exis-
tência de dolinas e sumidouros de drenagem, que são 
locais de ligação direta entre os fluxos d’água superficiais 
e subterrâneos, representando locais por onde substâncias 
poluentes podem se infiltrar, rapidamente, sem sofrer 
nenhuma depuração.

Frente aos recursos minerais

A bacia de Sergipe, detentora de grandes reservas 
de petróleo e gás natural insere-se nas sequências litoes-
tratigráficas desse domínio, Figura 5.43. Estas sequências 
estão representadas pelos arenitos e conglomerados do 
Membro Carmópolis e pelos carbonatos dos membros 
Ibura e Oiteirinhos, pertencentes à Formação Muribeca, 
cujas rochas não afloram.

O contexto geológico desse ambiente indica a presen-
ça de inúmeros depósitos de calcário, porém são pouco 
explotados mecanicamente.
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Quadro 5.8 - Relação de cavernas no Estado de Sergipe.

Cavernas Rochas- 
Unidades Localização

Pedra Furada
Calcários -  
*Grupo Sergipe 

Machado - Laranjeiras

Janela
Calcários –  
*Grupo Sergipe 

Machado - Laranjeiras

Pedra Branca
Calcários -  
*Grupo Sergipe 

Maruim

Matriana
Calcários -  
*Grupo Sergipe 

Comandaroba -  
Laranjeiras

Orixas
Calcários -  
*Grupo Sergipe 

Machado - Laranjeiras

Raposinha
Calcários -  
*Grupo Sergipe 

Machado - Laranjeiras

Urubu
Calcários -  
*Grupo Sergipe 

Divina Pastora

(*Grupo Sergipe – formações Riachuelo e Cotinguiba - carbonatos  
e arenitos)

Figura 5.46 - Calcários oncolíticos e oolíticos do Membro Maruim 
da Formação Riachuelo, rodovia SE-426, NE de Maruim (SE).

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.44 - Fábrica MIZU – Cimentos Especiais,  
rodovia SE-202, km 65, município de Pacatuba (SE).  

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

As rochas carbonáticas são utilizadas na construção 
civil como insumos para a indústria do cimento e, na agri-
cultura, como corretivo de solo. 

A sudoeste da rodovia SE-202, próximo a Japoatã, 
encontra-se a mina de calcário da fazenda Santo Antônio, 
próxima à fábrica de cimento MIZU, município de Pacatuba 
(Figura 5.44).

A maior parte dos jazimentos de argila se destina à 
cerâmica vermelha e à produção de cimento. Os membros 
Sapucari e Maruim, respectivamente, pertencentes às 
formações Cotinguiba e Riachuelo são as unidades litoes-
tratigráficas que hospedam importantes reservas.

Nessa bacia, distribuídas em litotipos das formações 
Muribeca e Riachuelo, existem ocorrências de Pb e Zn, as-
sociadas ao cimento carbonático de ortoconglomerados, 
disseminados na matriz arenosa ou em arenitos, em subsu-
perfície.  Essas ocorrências podem se tornar um importante 
objeto de prospecção e estudos de jazimentos de sulfetos 
do tipo estratiforme-sedimentar.

Figura 5.45 - Gruta da Pedra Furada, município de Laranjeiras.
Fonte: www.feriasbrasil.com.br.Ainda nesse contexto metalogenético, relacionadas 

às sequências evaporíticas sergipanas pertencentes ao 
membro Ibura, da Formação Muribeca, ocorrem as 
sub-bacias de Taquari-Vassouras e Santa Rosa de Lima, 
onde são explotados depósitos de sais tais como: halita, 
silvita, silvinita, carnalita e taquidrita.  Vale ressaltar o 
potencial econômico da sub-bacia de Taquari-Vassouras na 
exploração de silvinita, matéria-prima utilizada na produção 
de cloreto de potássio utilizado como fertilizante.

Frente ao potencial turístico

O ambiente geológico, associado às formas de relevos, 
revela grutas e cavernas modeladas em rochas carbonáticas, 
entre as quais: (Quadro 58)

 Os registros de calcários oncolíticos e oolíticos, como 
também a presença de recifes algálicos nas rochas do Mem-
bro Maruim da Formação Riachuelo, ampliam o interesse 
científico na área (Figura 5.45, 5.46 e 5.47).
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Figura 5.47 - Detalhe dos calcários oncolíticos e oolíticos do 
Membro Maruim da Formação Riachuelo, rodovia SE-426,  

NE de Maruim (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.48 - Distribuição do 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 no estado de Sergipe.  
Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

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. 
(dSP1)

As litologias e os vários tipos de relevo associados, 
onde despontam chapadas e platôs, escarpas serranas 
e planaltos, Figura 5.48 e Quadro 5.9, são sintomáticos 
quanto à possibilidade de existirem cachoeiras e corre-
deiras, além de paisagens, que podem tornar-se atrativos 
geoturísticos (Figuras 5.49 e 5.50)

Quadro 5.9 - Formas de relevo associadas ao 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 – DSP1.  
Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

Unidade Geológico-Ambiental Compartimento de Relevo

16 - Predomínio de sedimentos arenosos e conglomeráticos com intercalações 
subordinadas de sedimentos síltico-argilosos - DSP1acgsa

a - Planalto
b - Chapadas e platôs
c - Superfícies aplainadas degradadas
d - Inselbergs
e - Colinas amplas e suaves
f - Colinas dissecadas e morros baixos
g - Morros e serras baixas
h - Escarpas serranas
i - Vales encaixados
j - Tabuleiros dissecados

17 - Rochas calcárias com intercalações subordinadas de sedimentos  
síltico-argilosos e arenosos - DSP1csaa

a - Colinas dissecadas e morros baixos

DSP1acgsa
DSP1csaa
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Figura 5.50 - Vista panorâmica da vertente da escarpa do 
planalto de Palmares. Município de Palmares (SE).  

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.52 - Solo de 10 a 50 cm de espessura desenvolvido 
sobre os metapelitos e arenitos da Formação Lagarto, corte da 

rodovia SE-216, em direção a Simão Dias,  
município de Lagarto (SE). Fotografia:

Figura 5.49 - Escarpa norte do planalto de Palmares, município de 
Palmares (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

Os atributos litológicos das unidades desse domínio 
demonstram tratar-se de rochas sedimentares de aspecto 
textural/estrutural anisotrópico acamadado, de comporta-
mento reológico variável na vertical, as quais estão repre-
sentadas por arenitos, argilitos e siltitos (Figuras 5.51 e 5.52).

Quanto ao seu grau de deformação, podem apresentar-
-se pouco dobradas ou não dobradas, pouco a moderada-
mente fraturadas e possuem grau de coerência variável na 
vertical, quando formam espessos e extensos pacotes de 
sedimentos arenoconglomeráticos. Em consequência, pos-
suem propriedades geomecânicas e hidráulicas contrastantes.

As grauvacas e arenitos líticos fraturados podem se 
deslocar em blocos em talude de corte.

Observar nos planejamentos de construção de obras 
de engenharia, principalmente no que diz respeito aos 

Figura 5.51 -Afloramento com siltitos esverdeados da Formação 
Lagarto, na SE-216 em direção a Simão Dias, município de Lagarto 
(SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011).

trabalhos de escavações e perfurações, que apenas os 
conglomerados e arenitos líticos oferecem resistência ao 
corte e à penetração. 

Os solos residuais com pedogênese pouco avançada 
desagregam-se em pastilhas e tornam-se erosivos, quando 
submetidos à alternância dos estados úmidos e secos.

Frente à agricultura

Quando em superfícies planas, os solos argilosos 
retêm água por maior período de tempo em relação aos 
solos arenosos, além de assimilarem bem os nutrientes.

Os arenitos se alteram para solos residuais arenosos, 
portanto muito silicosos, resultando solos ácidos, bastante 
erosivos, possuidores de baixa capacidade de reter e fixar 
nutrientes e de incorporar matéria orgânica. Respondem 
mal à adubação e, por serem permeáveis, perdem água 
muito rapidamente.
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Após a cidade de Lagarto, em direção à capital 
Aracaju, existem afloramentos e matacões de arenitos e 
conglomerados da Formação Palmares, num relevo carac-
terizado por colinas amplas e suaves, denotando um solo 
raso, pouco desenvolvido (Figura 5.53).

A noroeste da cidade de Lagarto, numa escavação às 
margens da estrada SE-216, ocorrem argilitos e siltitos da 
Formação Lagarto (Figuras 5.51 e 5.52). São rochas bas-
tante silicificadas, cujos solos são rasos, bastante ácidos, 
com cerca de 50 cm de espessura e apresentando um nível 
orgânico de 10 a 20 cm.

Frente aos recursos hídricos subterrâneos  
e à implantação de fontes poluidoras

Domínio representado por aquíferos do tipo granular/
fissural, de baixa a média, e alta favorabilidades hidroge-
ológicas.

As intercalações de rochas de permeabilidades con-
trastantes potencializam a ocorrência de aquíferos confi-
nados e semiconfinados, porosos e fraturados.

Onde os solos são profundos, o risco de contaminação 
das águas subterrâneas é baixo, e possuem boa capacidade 
de reter, fixar e eliminar poluentes.

A configuração morfolitoestrutural das litologias 
favorece a existência de armadilhas hidrogeológicas rela-
cionadas a falhas, fraturas e mudanças bruscas de litologias 
de permeabilidades muito diferentes.

As camadas de rochas com diferentes capacidades de re-
ter, fixar e liberar poluentes adquirem uma vulnerabilidade alta 
a baixa com relação à contaminação das águas subterrâneas. 

Frente aos recursos minerais

Domínio com potencial para a exploração de materiais 
para uso na construção civil, pedras de revestimento e 
material para aplicação como insumo para a agricultura.

Figura 5.53 - Afloramentos, blocos e matacões das rochas da 
Formação Palmares, rodovia SE-104 (SE). Fotografia: Luiz Moacyr 

de Carvalho, 2011.

A Figura 5.54 mostra uma cava aberta nos estratos 
sub-horizontalizados dos arenitos, argilitos e siltitos da 
Formação Lagarto explotada, clandestinamente, para pedra 
de revestimento.

Figura 5.54 - Estratos sub-horizontalizados de metapelitos da 
Formação Lagarto explorados como pedra de revestimento, 

rodovia SE-216, município de Lagarto (SE). Fotografia: Luiz Moacyr 
de Carvalho, 2011.

Frente ao potencial turístico

A disposição das rochas, segundo camadas empilha-
das sub-horizontalmente, de composição diversificada e 
associada a vários tipos de relevo favorece a formação de 
cachoeiras e corredeiras e belas paisagens (Figuras 5.49 
e 5.50).

No município de Lagarto há importantes pontos 
turísticos: barragem Dionízio de Araújo Machado, praça 
Dr. Filomeno Hora, pedra da Arara, cachoeira do Saboeiro 
(povoado Mariquita), fazenda Bonfim (rio do Cristo), fa-
zenda Boa Vista da Cajazeira (por seu imponente casarão 
do século XIX em estilo colonial), rios locais e o santuário 
mariano de Nossa Senhora da Piedade (onde existe uma 
imagem de La Pietá, que igual só há na Espanha, coroada 
com autorização de Sua Santidade o Papa João Paulo II).

Quanto ao município de Tobias Barreto, sua sede é 
conhecida nacionalmente por suas tradicionais feiras de 
artesanato sendo reconhecida como a capital sergipana 
dos bordados.

Nos terrenos de rochas carbonáticas, as cavernas, os 
rios subterrâneos etc. podem tornar-se atrativos geoturísti-
cos, como também despertar o turismo científico e de lazer.  
A exemplo do potencial turístico ocorre na área a caverna 
da Toca da Raposa, a maior gruta sergipana já catalogada, 
com 250 metros de extensão, localizada na propriedade 
rural de Raposa, na cidade de Simão Dias.

Nessa caverna foram encontrados fósseis de mamífe-
ros do Pleistoceno, final do Holoceno, destacando-se por 
sua extensão e por ser rica em espeleotemas e estalactites 
(Figura 5.55).



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE SERGIPE

90

Figura 5.55 - Toca da Raposa, município de Simão Dias 
Fonte: www.feriasbrasil.com.br.

dOMÍnIO dAS SEQUÊnCIAS SEdIMEntARES 
PROtEROZOICAS dOBRAdAS, 
MEtAMORFIZAdAS EM BAIxO A ALtO GRAU 
(dSP2)

A expressividade em termos de área de ocorrência, 
bem como o grande número de unidades geológico-
ambientais, são características de destaque desse domínio 
sobre os demais. (Figura 5.56 e Quadro 5.10)

Os conjuntos litológicos que o representam são: 
metapelitos intercalados com metarenitos feldspáticos; 
metassedimentos arenosos com intercalações de 
metacalcários, calcissilicáticas e xistos calcíferos; quartzitos e 
conglomerados com metarenitos e metapelitos subordinados; 
metacalcários intercalados com metassedimentos síltico-
argilosos e arenosos; xistos; quartzitos; metagrauvacas e 
metaconglomerados; metadiamictitos com metapelitos e 
lentes de quartzito; e xistos vulcânicos.

Essas rochas estão intensamente dobradas apresen-
tando, porém, graus de fraturamento variável, de pouco 
até intensamente fraturadas.

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

O predomínio de litologias síltico-argilosas, finamente 
laminadas, de alta fissibilidade e, portanto, de maior he-
terogeneidade geomecânica lateral e vertical, potencializa 
os processos de desestabilização em taludes de corte e os 
movimentos naturais de massa. 

A composição pelítica dos solos contribui para a sua 
compactação, impermeabilização e erosão hídrica laminar, 
se forem, continuamente, submetidos a processos de me-
canização com equipamentos pesados.

Figura 5.56 - Distribuição do domínio das sequências sedimentares proterozoicas dobradas,  
metamorfizadas em baixo a alto grau no estado de Sergipe. Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

DSP2mcsaa
DSP2mcx
DSP2mdmf
DSP2mgccg
DSP2msa
DSP2mvx
DSP2mxaccal
DSP2q
DSP2sag
DSP2x
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Quadro 5.10 - Formas de relevo associadas ao domínio das sequências sedimentares proterozoicas dobradas, 
 metamorfizadas em baixo a alto grau – DSP2. Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

Unidade Geológico-Ambiental Compartimento de Relevo

18 - Intercalações irregulares de metassedimentos arenosos  
e síltico-argilosos DSP2msa

- Colinas amplas e suaves
- Colinas dissecadas e morros baixos
- Vales encaixados

19 - Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos,  
com intercalações de metarenitos feldspáticos DSP2sag

- Superfícies aplainadas degradadas
- Inselbergs
- Colinas amplas e suaves
- Colinas dissecadas e morros baixos
- Morros e serras baixas
- Vales encaixados

20 - Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos,  
representados por xistos com intercalações de metassedimentos 
arenosos, metacalcários e calcissilicáticas DSP2mxaccal

- Colinas amplas e suaves
- Colinas dissecadas e morros baixos
- Degraus estruturais e rebordos erosivos
- Vales encaixados

21-  Intercalações irregulares de metasssedimentos arenosos, 
metacalcários, calcossilicáticas e xistos calcíferos. DSP2mcx

- Planaltos
-Superfícies aplainadas degradadas
- Colinas amplas e suaves

22 - Predomínio de metacalcários com intercalações subordinadas  
de metassedimentos síltico-argilosos e arenosos DSP2mcsaa

- Planaltos
- Inselbergs
- Colinas amplas e suaves
- Colinas dissecadas e morros baixos
- Morros e serras baixas
- Domínio montanhoso
- Escarpas serranas
- Degraus estruturais e rebordos erosivos
- Vales encaixados

23 - Predomínio de quartzitos DSP2q

- Superfícies aplainadas degradadas
- Inselbergs
- Colinas amplas e suaves
- Colinas dissecadas e morros baixos
- Morros e serras baixas
- Domínio montanhoso

24 - Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos representados 
por xistos DSP2x

- Superfícies aplainadas degradadas
- Colinas amplas e suaves
- Colinas dissecadas e morros baixos
- Morros e serras baixas

25 - Metagrauvacas e metaconglomerados predominantes 
DSP2mgccg

- Superfícies aplainadas degradadas
- Colinas amplas e suaves
- Colinas dissecadas e morros baixos
- Morros e serras baixas
- Vales encaixados

26 - Metavulcânicas ácidas a intermediárias xistificadas intercaladas 
com sedimentos psamíticos e pelíticos DSP2mvx

- Superfícies aplainadas degradadas

27 - Predomínio de metadiamictitos e filitos localmente com lentes 
de quartzitos DSP2mdmf

- Planaltos
- Colinas amplas e suaves
- Colinas dissecadas e morros baixos
- Degraus estruturais e rebordos erosivos
- Vales encaixados
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Os argilominerais expansivos relacionados a esses tipos 
de rocha são suscetíveis a se desagregar em pequenas pas-
tilhas, favorecendo os processos erosivos, contraindicando a 
execução de obras de engenharia nos terrenos onde ocorre 
esse material.

Nas áreas nas quais as litologias se  alteram para solos 
argilo-siltosos do tipo residual, com pedogênese avançada, 
resistem mais à erosão, mantêm a capacidade de compac-
tação e são estáveis em taludes de corte.  A resistência ao 
corte e penetração das rochas varia vertical e horizontalmente.

As  unidades litológicas, nas quais existem veios de 
quartzo intercalados ou predominam quartzitos, dificultam 
bastante os trabalhos nas obras de engenharia, pois, da 
mesma forma que os metaconglomerados  (de composição 
e características geomecânicas e hidráulicas heterogêneas) 
são muito abrasivos aos equipamentos de sondagem e 
escavação (Figuras - 5.57, 5.58 e 5.59), dificultando, sobre-
maneira, a condução das obras de engenharia.

Os terrenos de rochas calcárias podem conter dolinas, 
cavernas e sumidouros de drenagem, sendo passíveis de 
sofrer desmoronamentos.

Frente à agricultura

A diversidade de litologias, as variações de relevo, as 
espessuras irregulares de camadas, os dobramentos, tudo 
isso se reflete nas características físicas e químicas do solo, 
causando uma diversidade extraordinária, quanto à sua 
qualidade, resultando em manchas de terrenos com graus 
de fertilidade bastante diferentes.

Solos com alta participação de areias bastante per-
meáveis, erosivos e ácidos, de baixa capacidade hídrica, 
liberam a água de forma rápida após a estação das chuvas, 
possuindo baixa capacidade de reter e fixar nutrientes.

Em terrenos argilosos e argilo-siltosos, o excesso de 
alumínio liberado pelas argilas pode vir a gerar solos bastan-

Figura 5.58 - Metarenito e metapelito da Formação Itabaiana, 
com veios de quartzo preenchendo os flancos e charneiras das 

dobras, SE-302, município Simão Dias (SE).  
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.57 - Rocha milonítica intercalada com sheets de rocha 
granítica, xistos e veios de quartzo, rodovia SE-104,2 km a oeste de 

Feira Nova (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.59 - Rocha quartzítica muito fraturada da Formação 
Itabaiana, serra Comprida, município de Areia Branca (SE). 

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

te ácidos. Em contrapartida, são solos de baixa erosividade, 
bastante porosos, pouco permeáveis e têm capacidade de 
reter e fixar nutrientes e assimilar matéria orgânica. Devido 
à sua boa capacidade hídrica, disponibilizam água para as 
plantas nos períodos longos de estiagem. 

As rochas calcárias se alteram para solos argilosos, 
alcalinos e de alta reatividade química, liberando vários nu-
trientes, principalmente cálcio e magnésio, produzindo solos 
de boa fertilidade natural.  São pouco erosivos nos  relevos 
suavizados, possuem alta capacidade de reter e assimilar 
matéria orgânica e respondem muito bem à adubação.

No corte de estrada situado a nordeste da rodovia 
SE-216, próximo ao contato com as rochas do Complexo Ita-
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Figura 5.60 - Bancos de calcário da Formação Olhos d’Água, em 
corte da rodovia SE-216 a cerca de 5 km SE de Simão Dias (SE). 

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

baiana, observam-se bancos de calcário da Formação Olhos 
d’Água (Figura 5.60), de coloração cinza-escura, sobre os quais 
o solo varia de espessura, sendo bem desenvolvido próximo 
a esse ponto, onde se observa um perfil com 30 a 50 cm de 
material orgânico, recobrindo o horizonte B, argiloso, de colo-
ração vermelha, com cerca de 2 m de espessura (Figura 5.61).

A nordeste de Nossa Senhora da Glória ocorre solo 
raso e pedregoso, com matriz argilo-siltosa proveniente dos 
xistos granadíferos da Formação Macururé. São solos não 
evoluídos, tanto do ponto de vista da espessura, quanto 
do desenvolvimento de horizontes (Figura 5.62).

Figura 5.61 - Nível orgânico sobre horizonte B argiloso, vermelho, 
bem desenvolvido, sobre o calcário, com 2 m de espessura. 

Rodovia SE-216 (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.62 - Cambissolo: solo pouco espesso e horizonte pouco 
evoluído nos micaxistos granadíferos da Formação Macururé, cerca de 

5 km a NE de N. S. da Glória (SE). Fotografia 
Luiz Moacyr de Carvalho, 2011).

Frente aos recursos hídricos subterrâneos  
e à implantação de fontes poluidoras.

Existem nesse ambiente três tipos de aquíferos: fissurais, 
cársticos e, secundariamente, os granulares. Os  aquíferos 
fissurais são característicos de terrenos portadores de descon-
tinuidades estruturais, tendo potenciais locais de exploração 
muito variáveis, a depender da densidade, tamanho e interco-
nectividade das fissuras, além do clima local. Um poço pode 
dar excelente vazão, enquanto outro, imediatamente ao lado 
pode vir a ter baixa produção ou nenhuma vazão de água.

Os aquíferos desenvolvidos em terrenos calcários, onde 
ocorrem dolinas, cavernas etc., são do tipo cárstico, formados 
pelo avanço da dissolução química dessas rochas, ao longo 
das fraturas, onde se dá o armazenamento das águas sub-
terrâneas. Nesses terrenos, nos quais o manto de alteração é 
muito pouco permeável e espesso, o risco de contaminação 
é alto, ou seja, os poluentes podem chegar rapidamente às 
águas subterrâneas sem sofrer nenhuma depuração.

As litologias, à base de quartzo, são geralmente muito 
fraturadas  e apresentam fraturas dispostas em várias dire-
ções. Através das fendas abertas, substâncias poluidoras 
podem chegar até às águas subterrâneas.

Os solos residuais, com alta participação de areias finas, 
apresentam permeabilidade e porosidade que promovem 
uma moderada a baixa capacidade de reter e fixar poluentes.  

Frente aos recursos minerais

Nesse domínio são conhecidas mineralizações de chum-
bo, cobre, flúor e manganês. As ocorrências de manganês 
são do tipo supergênico, relacionadas aos micaxistos do 
Grupo Macururé.

Convém destacar as ocorrências dos minerais utiliza-
dos na construção civil, indústria cerâmica, agroindústria e 
os utilizados na construção civil: argilas, calcários, saibro, 
quartzitos (Figura 5.63).
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A Figura 5.64 mostra filitos alterados utilizados como 
selão na mistura com argila de várzea para a fabricação de 
produtos cerâmicos.

Essas ocorrências estão localizadas na área central do 
estado, nas imediações de Macambira e Simão Dias.

A noroeste de Simão Dias, na localidade de Apertado 
de Pedras, a empresa Cal Trevo Industrial extrai rochas 
calcárias utilizadas na fabricação de cimento e dolomitos 
utilizados como corretivo de solos.

Frente ao potencial turístico

A variação litológica associada a relevos diversificados 
podem ser indicativos da existência de cachoeiras e corre-
deiras, podendo tornar-se atrativos geoturísticos.

O município de Simão Dias destaca-se pela serra do 
Cruzeiro, um local apropriado para passeios e/ou trilhas.

Os registros de algas nos calcários laminados às vezes 
oolíticos, da Formação Olhos d’Água, ensejam um sítio 
geológico importante para estudos sedimentológicos e de 
caracterização de sistemas deposicionais, potencializando, 
assim, uma área de grande interesse científico.

Figura 5.65 - Abismo de Simão Dias, calcários da Formação Olhos 
d’Água, município Simão Dias. Fonte: www.feriasbrasil.com.br.

Figura 5.64 - Cava de extração de rocha filítica alterada intercalada 
com metarenitos da Formação Frei Paulo, rodovia SE-106, município 

de Ribeirópolis (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.63 - Quartzitos, foliados da Formação Itabaiana: pedreira 
Burdão, município de São Domingos (SE).  
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.66 - Gruta do Encantado, desenvolvida em quartzitos da 
Formação Itabaiana, município de Itabaiana.  

Fonte: www.feriasbrasil.com.br.

Nas rochas carbonáticas e quartzíticas desse domínio 
existem inúmeras cavidades naturais conhecidas, entre as 
quais temos o abismo de Simão Dias (Figura 5.65), gruta 
do Encantado (Figura 5.66), além da caverna Casa da Pe-
dra, município de Campo do Brito, Formação Ribeirópolis; 
caverna das Araras, município de Lagarto; e furnas do Bié, 
do Pau Ferro, da pedreira do Tonho e do Lixo, todas estas 
no município de Simão Dias.

É comum encontrar nessas cavernas vestígios de 
animais representados por ossadas da megafauna pleisto-
cênica. São achados muitas vezes raros ou escassos e de 
valor inestimável para a paleontologia.

Todo esse patrimônio espeleológico, paleontológico, 
geomorfológico e geológico pode conter inscrições rupes-
tres, despertando interesses nas áreas do turismo científico, 
cultural, de lazer e aventura.
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Quadro 5.11 - Formas de relevo associadas ao domínio das sequências vulcanossedimentares  proterozoicas dobradas,  
metamorfizadas em baixo a alto grau – DSVP2. Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

Unidade Geológico-Ambiental Compartimento de Relevo

28 - Predomínio de rochas metacalcárias, com intercalações de finas camadas de 
metassedimentos síltico-argilosos – DSVP2csa

a - Superfícies aplainadas degradadas
b - Colinas dissecadas e morros baixos

29 - Predomínio de rochas metabásicas e metaultramáficas - DSVP2bu

a - Superfícies aplainadas degradadas
b - Inselbergs
c - Colinas amplas e suaves
d - Colinas dissecadas e morros baixose
e - Vales encaixados

30 - Predomínio de metaconglomerados milonitizados intercalados com 
metavulcânicas. DSVP2mcv

a- Superfícies aplainadas degradadas
b - Colinas dissecadas e morros baixos

31 - Metassedimentos pelíticos intercalados com metavulcânicas. DSVP2msmv
Colinas dissecadas e morros baixos

32- Metapelitos, metacarbonatos e quartzitos intercalados com metavulcânicas. DSVP2pcqv

33 - Metavulcânicas, metacalcários, metacherts, metassedimentos arenosos,  
calcissilicáticas, xistos e ultramafitos. DSVP2vscu

a - Superfícies aplainadas degradadas Inselbergs
c - Colinas amplas e suaves
d - Colinas dissecadas e morros baixos

Figura 5.67 - Distribuição do domínio das sequências vulcanosse-
dimentares proterozoicas dobradas metamorfizadas de baixo a alto 
grau no estado de Sergipe.  Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

dOMÍnIO dAS SEQUÊnCIAS 
VULCAnOSSEdIMEntARES 
PROtEROZOICAS dOBRAdAS 
MEtAMORFIZAdAS dE BAIxO A ALtO 
GRAU (dSVP2)

Esse domínio possui rochas ricas em car-
bonato de cálcio e minerais ferromagnesianos, 
características que lhes conferem atributos pe-
dológicos que as diferenciam da maioria. É de se 
esperar, portanto, ocorrências de terrenos férteis 
e de baixa acidez nesse tipo de ambiente. (Figura 
5.67 e Quadro 5.11).

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

Rochas anisotrópicas acamadadas, xistosas, 
maciças e /ou laminadas prevalecem nesse 
domínio.  No geral, apresentam-se intensamente 
dobradas e fraturadas (Figuras 5.68 e 5.69). 

Possuem níveis variáveis de resistência ao 
intemperismo, que oscilam de baixo a  alto na 
horizontal e na vertical.  As rochas calcárias e de 
composição básica e ultrabásica são de baixa resis-
tência ao intemperismo químico.

As rochas desse domínio têm graus de coesão variá-
veis, tanto horizontalmente, quanto verticalmente. 

Possuem heterogeneidade geomecânica lateral e 
vertical, podendo se desestabilizar em taludes de corte e 
provocar movimentos naturais de massa.

DSVP2bu
DSVP2csa
DSVP2mcv
DSVP2msmv
DSVP2pcqv
DSVP2vscu
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Figura 5.68 - Rocha metabásica do Complexo Canindé, 
intensamente dobrada e fraturada, em zona de cisalhamento, 

cortada por veios de quartzo e por intrusões graníticas. Corte da 
rodovia SE-230, após a cidade de Canindé de São Francisco em 
direção à barragem de Xingó (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de 

Carvalho, 2011.

Quanto aos quartzitos, entretanto, possuem resistên-
cia alta ao corte e penetração: quando fraturados podem 
provocar desplacamentos e queda de blocos.

As rochas calcárias dissolvem-se com facilidade pela 
ação das águas, gerando feições cársticas superficiais e 
subterrâneas, requerendo cuidados especiais na execução 
de obras de engenharia nesses terrenos.

Frente à agricultura

As rochas calcárias desenvolvem solos argilosos alcali-
nos, que liberam vários nutrientes, principalmente cálcio e 
magnésio. São detentores de boa fertilidade, possuem alta 

Figura 5.69 - Afloramento de rocha metabásica, intensamente 
fraturada, corte da rodovia SE-230, após a cidade de Canindé de 

São Francisco em direção à barragem de Xingó (SE).  
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

capacidade de reter e fixar nutrientes, assimilam matéria 
orgânica e respondem bem à adubação. Resultam em solos 
plásticos, de baixa expansividade, pouco erosivos e estáveis 
em taludes de corte.

Os solos argilosos, provenientes do intemperismo 
das rochas de composição básica e ultrabásica, têm boa 
fertilidade natural e apresentam excelentes características 
físicas para a agricultura. Associadas a esses terrenos po-
dem existir manchas de terra roxa.

Em geral, esses solos podem apresentar bom potencial 
agrícola, desde que as condições de relevo apresentem-se 
favoráveis, não sejam pouco desenvolvidos ou rasos, de-
vido ao clima, bem como sejam corretamente manejados, 
corrigidos e adotadas práticas de manejo adequadas.  
(Figura 5.70). As rochas quartzosas alteram-se para solos 
arenosos ácidos, suscetíveis à erosão. Têm baixa capacidade 
de reter e fixar nutrientes, assimilar matéria orgânica e de 
responderem à adubação.

Os xistos aluminosos liberam muito alumínio tornando 
os solos tóxicos para a agricultura.

Figura 5.70 - Solo raso, pouco desenvolvido, com nível orgânico 
sobre as rochas metabásicas da Formação Gentileza, SE-206, 

Canindé de São Francisco (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de 
Carvalho, 2011)

Frente aos recursos hídricos subterrâneos  
e à implantação de fontes poluidoras

A permeabilidade varia de baixa, nos solos pouco 
evoluídos a moderada, nos bens evoluídos.

Nos solos muito permeáveis a sua capacidade hídrica 
é baixa.

Os solos com pedogênese avançada apresentam 
baixa erosividade: podem reter, fixar e eliminar poluen-
tes.

Os terrenos desse domínio possuem potencial para 
ocorrências de armadilhas e barreiras hidrogeológicas re-
lacionadas a fraturas, falhas, dobras e mudanças litológicas 
de características hidrodinâmicas diferentes.

Os solos argilosos podem sofrer compactação, 
impermeabilizar-se e sofrer alta erosão hídrica laminar, se 
forem continuamente mal conduzidos.
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Os aquíferos fissurais existentes possuem potencial 
hidrogeológico local muito irregular. A favorabilidade hi-
drogeológica esperada para esses aquíferos é bem maior 
nesse ambiente do que no domínio cristalino. 

Os aquíferos formados nas rochas calcárias são do 
tipo cárstico e, portanto, de alto potencial hidrogeológico.

Frente aos recursos minerais

Domínio com razoável potencial para materiais de 
utilização na construção civil. 

O bem mineral mais importante é o mármore, segui-
do das rochas quartzíticas. Existem quatro minas, uma na 
fazenda Muquém, município de Capela, explorada como 
pedra ornamental.

São conhecidas, também, algumas ocorrências de 
sulfetos, como por exemplo: associada às rochas metabá-
sicas do Complexo Canindé, município de São Domingos.

Frente ao potencial turístico

 Situada nesse domínio a cidade de Canindé de São 
Francisco, marcada pelo cangaço, contém em suas cerca-
nias belas paisagens e formações rochosas. 

Quadro 5.12 - Formas de relevo associadas ao domínio dos 
corpos máfico-ultramáficos, suítes komatiíticas, suítes toleíticas, 

complexos bandados – DCMU.  
Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

Unidade  
Geológico-Ambiental

Compartimento
de Relevo

34 - Série máfico-ultramáfica
(dunito, peridotito etc.)

a - Superfícies aplainadas 
degradadas
b - Colinas amplas e suaves
c - Colinas dissecadas  
e morros baixos

Sua proximidade com o rio São Francisco potencializa o 
geoturismo e o ecoturismo na região. Canindé de São Francis-
co oferece opções de passeios de lancha, escuna e catamarã, 
além de trekking e águas propícias para banho e mergulho.

Vale ressaltar que no quadrante nordeste desse domí-
nio há uma estrutura fechada, consistindo de um sistema 
de dobras modeladas em cristas de quartzitos, formando 
quase como um anfiteatro, onde desponta, à sua volta, uma 
bela paisagem formada por terrenos colinosos e morrados. 

dOMÍnIO dOS CORPOS MÁFICO-
ULtRAMÁFICOS (SUÍtES kOMAtIÍtICAS, 
SUÍtES tOLEÍtICAS, COMPLExOS 
BAndAdOS).(dCMU)

As rochas que afloram nesses terrenos estão represen-
tadas por anortositos,  hornblenditos, noritos, peridoditos, 
piroxenitos, troctolitos, dioritos, gabros, gabro-noritos, 
granodioritos, monzodioritos, quartzo-dioritos e tonalitos.

Este domínio abriga rochas da Suíte Intrusiva Canindé, 
que representa uma entidade de relevância científica e 
pedagógica, a qual serve de tema para discussões acadê-
micas quanto à sua história tectonogeológica e importância 
metalogenética. (Figura 5.71 e Quadro 5.12)

Figura 5.71 - Distribuição do domínio dos corpos máfico-ultramáficos, suítes komatiíticas, suítes toleíticas, complexos bandados,  
no estado de Sergipe. Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

DCMUmu



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE SERGIPE

98

Figura 5.73 - Lajedo e bloco de gabro da Suíte Intrusiva Canindé, 
rodovia SE-206, município de Poço Redondo (SE).  

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.72 - Bloco rolado de gabro, pertencente à Suíte Intrusiva 
Canindé, com cristais de plagioclásio e minerais máficos de até 1 

cm de diâmetro. Rodovia SE-206, município de Poço Redondo (SE) 
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

Esse domínio caracteriza-se por rochas duras e, por-
tanto, de alta resistência ao corte e à penetração. Quando 
não estão muito alteradas, necessitam do uso de explo-
sivos para desmonte. Em contraponto, apresentam baixa 
resistência aos processos intempéricos.

O aspecto textural/estrutural dessas rochas é do 
tipo acamadadas magmáticas (cumulus e intercumulus), 
podendo apresentar um comportamento geomecânico e 
hidráulico anisotrópico, na vertical.

Na superfície dos solos do tipo residual, podem ocorrer 
blocos e matacões de rochas  duras  enterrados e irregu-
larmente distribuídos, desestabilizando as fundações sobre 
esses terrenos, bem como os taludes de corte, dificultando 
a execução de escavações e trabalhos de perfuração. (Fi-
guras 5.72 e 5.73).

Essas litologias alteram-se para solos argilosos com 
altas concentrações de ferro e alumínio. Esses solos 
costumam sofrer processos de laterização, quando bem 
evoluídos, podendo conter crostas bastante endurecidas 
em condições climáticas peculiares. Neste caso são muito 
ácidos e corrosivos. Obras de engenharia construídas nesses 
terrenos podem se danificar, rapidamente.

Os solos pouco evoluídos fragmentam-se muito, são 
muito aderentes e escorregadios, quando molhados, po-
dendo causar problemas nos maquinários e ferramentas. 

Nas primeiras etapas do processo de alteração das 
rochas, são gerados argilominerais expansivos, os quais 
ao serem submetidos às oscilações de graus de umidade 
tornam-se erosíveis e colapsíveis, além de variarem de 
volume, potencializando enormes prejuízos às fundações 
de alvenaria.

Os solos derivados dessas rochas são na sua maioria 
argilosos com o tipo residual variando de pouco evoluídos  e  
pouco  espessos, nos contatos com os granitos, a bastantes 
evoluídos e espessos, de cor avermelhada, relacionados aos 
litotipos máficos, como por exemplo, a ocorrência situada 
a noroeste de Poço Redondo, cerca de 17 km WNW de  
Curralinho (Figura 5.74).

Figura 5.74 - Aspecto do solo produto dos litotipos máficos 
da Suíte Intrusiva Canindé, rodovia SE-206, município de Poço 

Redondo (SE). Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Frente à agricultura

A presença de minerais ferromagnesianos associados 
à baixa resistência ao intemperismo físico e químico produz 
solos residuais, predominantemente argilosos, de baixa 
erosividade, bastante espessos e com pedogênese avan-
çada, liberando vários nutrientes, principalmente potássio, 
sódio, cálcio, ferro e magnésio. Os solos são, geralmente, 
marrom-avermelhados e/ou arroxeados, bem desenvolvidos, 
produtos do intemperismo das litologias desse domínio e 
ocorrem nas imediações da rodovia SE-206, entre as cidades 
de Canindé de São Francisco e Poço Redondo, constituindo- 
se num terreno de boa fertilidade. (Figura 5.75) 
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A permeabilidade desses solos varia de baixa, nos pou-
co evoluídos, até moderada a alta, nos bem desenvolvidos. 

São muito porosos, armazenam razoável quantidade 
de água, mantêm boa disponibilidade hídrica para as plan-
tas por longo tempo, em épocas de baixa precipitação, e 
não necessitam ser irrigados com muita frequência.

Possuem boa capacidade de reter e fixar nutrientes e 
assimilar matéria orgânica, respondendo bem à adubação.  
Associadas a esses terrenos podem ocorrer manchas de 
solo do tipo terra roxa.

Frente aos recursos hídricos subterrâneos  
e a implantação de fontes poluidoras

O contexto geológico-ambiental desse domínio, 
no estado de Sergipe, é caracterizado por um ambiente 
pouco deformado, onde as rochas não são dobradas e 
apresentam-se fraca a moderadamente fraturadas.

A água subterrânea está condicionada a uma poro-
sidade secundária relacionada às descontinuidades es-
truturais existentes, constituindo reservatórios aleatórios, 
descontínuos e de pouca extensão, com potencial apenas 
para a explotação local.  As águas se armazenam e circulam 
através de fendas abertas (falhas e fraturas): são aquíferos 
fissurais, bastante irregulares, dependendo da existência, 
distribuição, tamanho, densidade e interconectividade das 
fraturas e condições climáticas locais.

Essas descontinuidades estruturais facilitam a circula-
ção de poluentes, o que pode provocar a sua chegada, rapi-
damente, até o lençol freático. Cuidados especiais devem ser 
tomados com relação à manipulação de agentes poluidores.

Figura 5.75 - Vertissolo de alta atividade (argila 2:1), que se 
contrai e expande, gerando rachaduras e estruturas prismáticas, 
em blocos, produto da alteração de rochas básicas e ultrabásicas 
da Suíte Intrusiva Canindé. (Estrada secundária, entroncamento 
nordeste da rodovia SE-206, município de Poço Redondo) (SE). 

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Os solos argilosos, pouco permeáveis, disponibilizam 
pouca água para circulação, afigurando-se como um manto 
de alteração de baixo potencial hídrico, sendo ainda des-
favorável à recarga das águas subterrâneas.

Frente aos recursos minerais

Ambiente geológico caracterizado pelas ocorrências 
conhecidas de Fe-Ti do tipo estratiforme maciço e, princi-
palmente, bandados, de  Ni-Cu e sulfetos além dos corpos 
rochosos, que podem ser aproveitados como agregados 
minerais na produção de brita, blocos de alvenaria e pedra 
de cantaria.

Segundo Santos et al. (1997), na área onde afloram 
as rochas da Suíte Intrusiva Canindé destacam-se jazimen-
tos de cobre-níquel, bem como os sulfetos associados às 
zonas silicosas. A mineralogia dos sulfetos é representada 
por pentlandita, calcopirita, pirita, pirrotita, calcocita, co-
velita, ilmenita e magnetita, sendo a ganga composta de 
serpentinita, clorita, espinélio e coríndon.

Dentre essas mineralizações vale ressaltar a ocorrência 
de elementos associados aos sulfetos como cobalto, ouro, 
prata, paládio e platina.

Próximo à cidade de Canindé de São Francisco, 
destaca-se a ocorrência de gabro relacionado à Suíte In-
trusiva Canindé, pouco fraturado, com microvenulações de 
quartzo associadas a sulfetos, geneticamenterelacionados 
às ocorrências de ferro, titânio, níquel e cobre no estado 
de Sergipe.

A série máfico-ultramáfica que compõe a Suíte Ca-
nindé está inserida no contexto da faixa de dobramentos 
sergipana, um ambiente propício para a visão do desenvol-
vimento de um orógeno, onde se localizam dois prováveis 
arcos magmáticos: um vulcânico e o outro mais jovem, 
predominantemente plutônico, que se constitui numa 
excelente área-escola adequada para estudos, discussões 
e treinamentos na área das geociências, podendo ser 
considerada como uma região de alto potencial didático 
e científico.

dOMÍnIO dOS COMPLExOS GRAnItOIdES 
nãO dEFORMAdOS (dCGR1)

As rochas desse domínio se caracterizam por possuí-
rem áreas com relevo modelado por superfícies aplainadas, 
colinas suaves e morros baixos, com destaque para os ma-
ciços residuais ou inselbergs, onde afloram quartzo-diorito, 
gabronorito, monzodiorito, dioritos, gabros, granodioritos 
e tonalitos.

A presença de inselbergs, bem como a ocorrência de 
blocos e matacões dispersos nas superfícies aplainadas, 
emprestam à paisagem um aspecto agreste, com curiosas 
esculturas naturais.

Em regiões semiáridas esse domínio associa-se ao 
bioma da caatinga, construindo um harmonioso cenário 
característico da região. (Figura 5.76 e Quadro 5.13)
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Quadro 5.13 - Formas de relevo associadas  
ao domínio dos complexos granitoides  

não deformados – DCGR1

Unidade
Geológico-Ambiental

 Compartimento
de Relevo

35 - Séries graníticas 
peralcalina
DCGR1palc

a - Superfícies aplainadas 
degradadas
b - Inselbergs
c - Colinas dissecadas  
e morros baixos

36 - Séries graníticas 
subalcalinas;  
calcioalcalinas (baixo, 
médio, alto K) e toleíticas
DCGR1salc

a - Colinas amplas e suaves
b - Colinas dissecadas  
e morros baixos
c - Superfícies aplainadas 
degradadas

37 - Série shoshonítica. 
Ex: gabrodiorito a 
quartzomonzonito etc. 
DCGR1sho

a - Colinas amplas e suaves
b - Colinas dissecadas e 
morros baixos

Figura 5.76 - Distribuição do domínio dos complexos granitoides não deformados no estado de Sergipe (elaborado pelos autores, 2011).

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

Rochas duras de alto grau de coesão. Quando frescas, 
são fortemente resistentes ao corte e à penetração, neces-
sitando de explosivos para o seu desmonte. 

As rochas incluídas nesse domínio possuem textura 
granular e comportamento isotrópico frente a esforços 
mecânicos (Figura 5.77).

Apresentam moderada a alta reação ao intemperismo: 
alteram-se para solos argilo-síltico-arenosos.

As rochas graníticas alteram-se de maneira diferencia-
da, deixando blocos e matacões dispersos no solo (Figura 
5.78). A profundidade do substrato rochoso costuma ser 
muito irregular: os locais em que os solos são profundos 
e bem evoluídos tem grande possibilidade de ocorrerem 
blocos e matacões neles enterrados que podem dificultar 
bastante a execução dos trabalhos de escavação e perfu-
ração. A presença dos matacões pode promover a movi-
mentação em taludes de corte, em rampas declivosas e 
prejudicar as fundações das obras de engenharia.

Onde os solos residuais são pouco evoluídos, tornam-
-se muito erosivos e se desestabilizam com facilidade em 
taludes de corte, potencializando, também, os movimentos 

naturais de massa. Quando submetidos à concentração 
de águas pluviais, erodem bastante, não sendo adequada 
a utilização como material de empréstimo em obras nas 
quais ficam expostos. Os solos residuais com pedogênese 
avançada, entretanto, apresentam boa capacidade de 

Figura 5.77 - Matacão do plúton granítico Curituba (Suíte 
Intrusiva Serra do Catu). Estrutura maciça, textura grossa, 

coloração cinza e não deformada. SW da rodovia SE-106, Canindé 
de São Francisco Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

DCGR1palc
DCGR1salc
DCGR1sho
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Figura 5.78 - Afloramento, blocos e matacões dos granitoides da 
Suíte Intrusiva Serra do Catu, SW da rodovia SE-106, Canindé de 

São Francisco Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

compactação. São pouco permeáveis, moderadamente 
plásticos e pouco erosivos, podendo, neste caso, ser usa-
dos, como material de empréstimo.

Os terrenos pertencentes a esse domínio exigem 
estudos geotécnicos detalhados, apoiados em sondagens 
de malha pouco espaçada, o que implica em custos ele-
vados, tanto na fase de planejamento, como na execução 
de grandes obras lineares.

Frente à agricultura

Os solos argilo-síltico-arenosos, derivados das rochas 
desse domínio são, geralmente, muito ácidos, e liberam 
muito alumínio e pouco nutrientes.

O seu manejo inadequado, como o uso contínuo da 
mecanização com equipamentos pesados, provoca a com-
pactação, impermeabilização e podem torná-los suscetíveis 
à erosão hídrica laminar, aumentando, desse modo, seu 
potencial erosivo, interferindo negativamente na dinâmica 
das águas superficiais e subterrâneas. Dessa a forma há 
redução da capacidade de infiltração das águas das chuvas, 
com consequente aumento da velocidade do escoamento 
superficial, diminuindo, drasticamente, a recarga das águas 
subterrâneas provocando a extinção de mananciais, com 
consequentes prejuízos à agricultura.

Em áreas de elevada pluviosidade, as rochas alteram-se 
para solos com alta participação de argila. 

Os solos residuais com pedogênese avançada apresen-
tam erosividade moderada, boa capacidade de reter e fixar 
nutrientes, como também de assimilar matéria orgânica. 
São muito porosos, apresentam boa capacidade hídrica e 
mantêm disponibilidade de água para as plantas durante 
longo tempo durante os períodos secos.

Os solos litólicos são de baixa qualidade e, geralmente, 
rasos, pedregosos, com textura arenosa e são encontrados em 
terrenos de superfícies aplainadas e degradadas (Figura 5.78).

Os solos das rochas desse ambiente podem apresentar 
bom potencial agrícola, desde que as condições de relevo 
apresentem-se favoráveis e que sejam corretamente maneja-
dos, corrigidos e adotadas práticas de proteção contra erosão

Frente aos recursos hídricos subterrâneos  
e à implantação de fontes poluidoras

 Domínio com rochas de baixa permeabilidade pri-
mária, que se alteram para solos argilo-síltico-arenosos, 
pouco permeáveis, com boa capacidade de retenção de 
poluentes. 

As águas subterrâneas armazenam-se e circulam atra-
vés das descontinuidades estruturais relacionadas a falhas 
e fraturas. São, portanto, aquíferos fissurais descontínuos, 
cujo potencial  hidrogeológico local é irregular por depen-
der da distribuição, tamanho, densidade e interconecti-
vidade entre falhas e fraturas, bem como das condições 
climáticas locais: poços bem próximos podem apresentar 
parâmetros hidrogeológicos extremamente distintos.

Frente aos recursos minerais

As rochas desse domínio são utilizadas no segmento 
da construção civil como agregados minerais na produção 
de brita e blocos de alvenaria e pedra de cantaria. São 
conhecidos os jazimentos de Pedra Dourada e Lagoa do 
Pedro.

Ocorrem nesse contexto geológico rochas que podem 
ser potencialmente utilizáveis como pedras ornamentais de 
padrões diversificados. 

Os solos residuais com pedogênese incipiente são 
usados como saibro e têm boa aplicação como material 
de empréstimo.

Os granitos anorogênicos são, metalogeneticamente, 
favoráveis a mineralizações de fluorita, wolfrâmio, cassi-
terita, nióbio, tantalita e topázio, entretanto, não foram 
constatados registros desses minerais na bibliografia 
consultada, exceto a ocorrência de fluorita de Niterói 
e Porto da Folha, além de uma mineralização filoniana 
hospedada nos granitoides Serra do Catu, conforme Bruni 
et al. (1983). 

dOMÍnIOS dOS COMPLExOS GRAnItOIdES 
dEFORMAdOS (dCGR2)

Uma peculiaridade das rochas granitoides que cons-
tituem esse domínio é possuírem um comportamento 
geomecânico isotrópico nas partes centrais dos seus corpos 
e anisotrópico nas suas bordas, nas áreas de contato com 
as rochas encaixantes, em consequência dos processos de 
sua colocação na crosta terrestre.

O intemperismo forma tipos de relevos representados 
por colinas amplas e suaves, colinas dissecadas e morros 
baixos, morros e serras baixas, superfícies aplainadas e 
inselbergs.

Esse ambiente geológico está constituído por leuco-
granitos, granitos, granodioritos, monzonitos, dioritos e 
quartzodioritos reconhecidos pelas suítes intrusivas Xingó, 
Carira, Coronel João Sá, Itaporanga e o granitoide Curralinho. 
(Figura 5.79 e Quadro 5.14)
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Figura 5.79 - Distribuição do domínio dos complexos granitoides deformados no estado de Sergipe  
(elaborado pelos autores, 2011).

Quadro 5.14 - Formas de relevo associadas ao domínio 
dos complexos granitoides deformados – DCGR2

Unidades  
Geológico-Ambientais

Compartimentos
de Relevo

38 -Séries graníticas 
alcalinas. DCGR2alc

a -Superfícies aplainadas 
degradadas
b - Inselbergs

39 - Séries graníticas 
subalcalinas; calcioalcalinas  
(baixo, médio e alto K)  
e toleíticas. DCGR2salc

a -Superfícies  
aplainadas degradadas
b - Inselbergs
c - Colinas amplas  
e suaves
d - Colinas dissecadas  
e morros baixos
e - Vales encaixados

40 - Granitoides 
peraluminosos. 
DCGR2pal

a - Superfícies aplainadas 
degradadas
b - Inselbergs
c - Colinas amplas  
e suaves
d - Colinas dissecadas  
e morros baixos
e - Morros e serras baixas
f - Vales encaixados

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

O intemperismo dos granitoides forma solos argilo-
síltico-arenosos. 

Os solos residuais pouco evoluídos são bastante 
erosivos e se desestabilizam com facilidade em taludes de 
corte; potencializando  bastante os movimentos naturais 
de massa.

Na região estudada ocorrem, frequentemente, terre-
nos com afloramentos em forma de colinas dissecadas e 
morros baixos, superfícies degradadas com lajedos, blocos 
e matacões de rochas graníticas, em meio a solos rasos, 
pedregosos (Figuras 5.80, 5.81, 5.82, 5.83 e 5.84).

As rochas cristalinas, coesas ou duras, de composição 
granítica, quando frescas, são fortemente resistentes ao 
corte e à penetração, necessitando de explosivos para o 
seu desmonte.

Os corpos graníticos ao penetrarem nas rochas en-
caixantes, no final do evento tectônico, deformaram-se 
de modo diferenciado. Em consequência, são detentores 
de comportamento ambivalente frente a esforços mecâni-
cos. Reagem, isotropicamente, quando exercidos na parte 

central do corpo rochoso e, anisotropicamente, quando a 
parte afetada pelos esforços se situa nas suas bordas ou 
zonas de contato.

Quando muito fraturados em várias direções, são 
instáveis, provocando deslocamento de blocos em taludes 
de corte.

Em áreas onde os solos são profundos e bem evo-
luídos, é grande a possibilidade de existirem blocos e 
matacões dispersos, que dificultam bastante a execução 
de escavações e perfurações. Podem desestabilizar as 
fundações das edificações, apresentando-se instáveis em 
taludes de corte e em rampas de declive acentuado.

Esse tipo de ambiente exige estudos geotécnicos deta-
lhados, apoiados em sondagens de malha pouco espaçada, 
o que implica em custos elevados, tanto na fase de pla-
nejamento, como na execução de grandes obras lineares. 

Frente à agricultura

Ocorrem solos residuais de composição argilo-
síltico-arenosa, de fertilidade bastante baixa, originados 
de granitos pobres em minerais que liberam nutrientes 
e ricos em minerais que liberam alumínio resultando em 
solos muito ácidos.

DCGR2alc
DCGR2pal
DCGR2salc



GEODIVERSIDADE: ADEQUABILIDADES/POTENCIALIDADES 
E LIMITAÇÕES FRENTE AO USO E À OCUPAÇÃO

103

Figura 5.80 - Granitoide de textura grossa, cinza-claro, com fraca 
orientação mineral, pertencente à Suíte Intrusiva Poço Redondo 

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.81 - Solos rasos em meio a lajedos, blocos e matacões de 
granitoides da Suíte Intrusiva Itaporanga, Poço Redondo  

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.84 - Granitoide Curralinho, modelado em serras e 
morros, cor rósea, com textura grossa, porfirítico, intensamente 

fraturado. Município de Canindé de São Francisco 
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.83 
- Anisotropia 
acentuada 
pela intrusão 
do granitoide 
Curralinho nas 
encaixantes 
metamáficas da 
Suíte Intrusiva 
Canindé, Poço 
Redondo 
Fotografia: 
Luiz Moacyr de 
Carvalho, 2011.

Os tipos graníticos, que contêm em sua composição 
mineralógica alta proporção de minerais ferromagnesianos, 
geram solos residuais de boa fertilidade natural.

Os solos residuais, geralmente ácidos, quando con-
tinuamente mecanizados por equipamentos pesados ou 
pisoteados, intensamente, pelo gado, tornam-se susce-
tíveis a erosão hídrica laminar, que reduz o potencial de 
infiltração das águas superficiais e subterrâneas no subsolo, 
aumentando a velocidade de escoamento superficial e di-
minuindo drasticamente a recarga das águas subterrâneas, 
provocando a extinção de nascentes d’água.

Em áreas de alto índice pluviométrico os solos detêm 
uma parcela razoável de argila, tornando-os mais sus-
cetíveis de reter e fixar nutrientes e de assimilar matéria 
orgânica: mantêm água disponível para as plantas duran-
te longo tempo, nos períodos secos, não necessitando 
de irrigação.

De uma forma geral a influência da geologia no 
potencial agrícola dos solos é mais positiva do que nega-

Figura 5.82 - Afloramento e blocos de granitoides Sítios Novos, 
róseos, porfiríticos, Poço Redondo Fotografia:

Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.
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tiva. Com relevo favorável, se corretamente manejados e 
corrigidos, os solos graníticos apresentam bom potencial 
agrícola.

Uma característica marcante desse domínio é a 
frequência de blocos e matacões dispersos nos terrenos 
graníticos devido a ação diferenciada dos processos in-
tempéricos em função da diferença de deformação desses 
corpos rochosos, dificultando, sobremaneira, as atividades 
agrícolas (Figura 5.85).

Nos terrenos onde afloram os granitoides Carira, a 
profundidade do substrato rochoso é bastante irregular. 
Observam-se lajedos, blocos e matacões de granito, indi-
cando tratar-se de uma área de ocorrência de solo raso. 
Todavia, nesta mesma região, não muito distante, existe 
um barranco situado na rodovia SE–206, a noroeste de 
Nossa Senhora da Glória, que mostra as características 
de um solo arenoso com cimento de argila, com cerca de 
1,50 m de espessura, constituindo uma camada maciça, 
que retém nutrientes. O nível menos maciço (70 cm) situ-
ado na parte superior do perfil (Figura 5.86) trata-se de 
areia solta, porém com nutrientes presentes resultantes da 
desagregação do granito.

O horizonte maciço com parte mais clara, no perfil, 
é conhecido como horizonte Fragipan, um horizonte que 
dificulta a penetração de raízes, exceto de algumas árvores 
e coqueiros.

Frente aos recursos hídricos subterrâneos  
e à implantação de fontes poluidoras

As descontinuidades estruturais nas bordas dos 
maciços criam ambiente favorável ao aparecimento de 
armadilhas hidrogeológicas com bom potencial de ar-
mazenamento e circulação de água.  A predominância 
das falhas e/ou sistema de fraturas facilita a retenção de 
poluentes, servindo de canais de acessos para as águas 
subterrâneas.

Figura 5.85 - Afloramento com blocos de granitoides, porfirítico, 
cor rósea, Sítios Novos, município de Poço Redondo  

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.86 - Solo sobre os granitoides Carira. Camada maciça  
de arenito com cimento argiloso, município de Porto da Folha  

Fotografiz: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Esse tipo de litologia se altera para solos argilo-síltico-
arenosos, pouco permeáveis, desfavoráveis à recarga 
das águas subterrâneas sendo muito suscetível a erosão 
hídrica laminar e/ou escoamento superficial rápido para os 
canais de drenagem. Onde os solos residuais são espessos, 
arenosos e possuem pedogênese pouco avançada, podem 
surgir bons aquíferos superficiais.

Em áreas onde os solos residuais são pouco evoluídos 
ou rasos, o risco de contaminação de águas subterrâneas 
é alto. Em contrapartida, onde os solos são profundos o 
risco de contaminação das águas subterrâneas é reduzido.

Frente aos recursos minerais

Predominam nesse ambiente ocorrências de granitos 
com características texturais e morfológicas propensos a 
serem lavrados como pedra ornamental, pedras de talhe 
(paralelepípedos e meios-fios) e como agregados na pro-
dução de brita, blocos de alvenaria e pedra de cantaria.

Os solos residuais com pedogênese incipiente são 
usados como saibro e têm boa aplicação como material 
de empréstimo.

O contexto metalogenético desse ambiente geoló-
gico é favorável a mineralizações de fluorita, wolfrâmio, 
cassiterita, nióbio, tantalita e topázio, contudo não foram 
encontrados registros de ocorrências desses minerais de 
minério, com exceção da fluorita do riacho Mingu, a nor-
deste de Porto da Folha.   Definida por Santos et al. (1997) 
como uma mineralização de origem epigenética, na forma 
de veios e vênulas na zona de contato dos metassedimentos 
carbonáticos do Grupo Macururé com os monzonitos da 
Suíte Intrusiva Itaporanga.
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Frente ao potencial turístico

A presença de inselbergs, blocos e matacões dispersos 
nas superfícies aplainadas emprestam um aspecto agreste 
à paisagem, com curiosas esculturas naturais. Esse domínio 
pode associar-se, ainda, ao bioma caatinga, construindo 
um harmonioso cenário ambiental característico dessa 
região.

Além do interesse geológico despertado pelos grani-
toides Curralinho (Figura 5.87), existe o monumento natural 
Grota do Angico (Figura 5.88), área de dois mil hectares 
situada nos municípios de Canindé de São Francisco e Poço 

Figura 5.87 - Afloramento de granito tipo Curralinho, fazenda 
Angico, Poço Redondo Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.88 - Grota do Angico, marco histórico-cultural  
do cangaço. Fazenda Angico, Poço Redondo 
 Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Redondo. Esta unidade de conservação foi recentemente 
criada (2005), não só para atender ao Programa de Revita-
lização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, como 
também para contribuir com a preservação de importante 
remanescente do bioma caatinga, possuidor de grande 
diversidade biológica e de riquezas naturais.

Neste contexto, se insere a fazenda Angico, no muni-
cípio de Poço Redondo (Figuras 5.89 e 5.90), às margens 
do rio São Francisco, marco histórico-cultural da história do 
cangaço, onde Lampião e seu bando foram surpreendidos 
e mortos. Neste local existe uma infraestrutura que permite 
o acesso a visitantes.

Outros importantes atrativos da região estão repre-
sentados pela barragem (Figura 5.91) e o cânion do Xingó, 
com sua beleza incontestável, passeios de barco, além de 
outras atividades de lazer (Figura 5.92)

Figura 5.89 - Área aprazível à margem direita do rio São 
Francisco, Poço Redondo Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 

2011).

Figura 5.90 - Infraestrutura de apoio: restaurante à beira da praia, 
do rio São Francisco, próximo à grota do Angico,  

Poço Redondo Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.
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Figura 5.91 - Barragem do Xingó, vista aérea do vale do rio São 
Francisco entre Sergipe e Alagoas. Fonte: www.feriasbrasil.com.br).

Figura 5.92 - Cânion do Xingó. Área aprazível, no vale do rio são 
Francisco. Entre Sergipe e Alagoas. Fonte: www.feriasbrasil.com.br.

Quadro 5.15 - Formas de relevo associadas  
ao domínio dos complexos granitoides intensamente 

deformados – DCGR3

Unidades  
Geológico-Ambientais

Compartimentos
de Relevo

41 - Granitoides  
peraluminosos. DCGR3pal

a - Superfícies aplainadas 
degradadas
b - Inselbergs
c - Colinas amplas e suaves
d - Colinas dissecadas  
e morros baixos
e - Morros e serras baixas

dOMÍnIO dOS COMPLExOS GRAnItOIdES 
IntEnSAMEntE dEFORMAdOS: 
ORtOGnAISSES (dCGR3)

Nesse tipo de ambiente costumam ocorrer morros 
residuais dispersos numa paisagem onde predominam su-
perfícies aplainadas. Maciços residuais na forma de morros 
isolados destacam-se na paisagem.

As rochas que aí dominam são os augengnaisses, 
metagranitos e metagranodioritos intensamente dobrados, 
fraturados e cisalhados, os quais se inserem no contexto 
do embasamento cristalino do território sergipano. (Figura 
5.93 e Quadro 5.15)

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

Ambiente geológico constituído por rochas com forte 
deformação dúctil heterogênea, com maior intensidade nas 
bordas dos maciços: são anisotrópicas, gnáissicas, mode-
rada a intensamente dobradas e fraturadas, detentoras de 
muitas descontinuidades geomecânicas, que potencializam 
as desestabilizações em taludes de corte, principalmente 
quando estão intemperizadas (Figuras 5.93). Também po-

DCGR3pal

Figura 5.93 - Distribuição do domínio dos complexos granitoides intensamente deformados: ortognaisses, no estado de Sergipe 
(elaborado pelos autores, 2011).
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Figura 5.94 - Bloco de granitoide da Suíte Intrusiva Garrote, município 
de Canindé de São Francisco Fotografia:

Luiz Moacyr de Carvalho, 2011).

Figura 5.95 - Milonito com lentes de quartzo paralelizadas e 
transpostas, intensamente fraturadas com foliação subvertical  

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.96 - Solo raso pedregoso em meio a blocos, matacões  
e lajedos de granitoides da Suíte Intrusiva Garrote, SSW da rodovia 

SE-106, município de Canindé de São Francisco  
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.97 - Perfil de solo em terrenos ortognáissicos da Suíte 
Intrusiva Garrote, a oeste da rodovia SE-106, município de Canindé 

de São Francisco Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Os solos residuais pedogeneticamente pouco evolu-
ídos são muito erosivos e instáveis em taludes de corte. 
Já aqueles solos residuais com pedogênese avançada são 
permeáveis e apresentam boa capacidade de compactação.

Frente à agricultura

Os solos provenientes da alteração intempérica das ro-
chas desse domínio são argilo-síltico-arenosos, ácidos, cons-
tituídos de minerais de baixa taxa de liberação de nutrientes 
e altas taxas de alumínio, podendo ser rasos e pedregosos 
(Figura 5.96) ou relativamente profundos e bem drenados 
(Figura 5.97). Sua característica principal é a presença de um 

dem apresentar-se milonitizadas, com lentes de quartzo e 
foliações transpostas. (Figura 5.95).

Costumam ocorrer blocos e matacões enterrados nos 
solos, o que pode dificultar os trabalhos com equipamentos 
de sondagem e de escavações. Também é muito comum 
a presença dessas litologias na superfície sob a forma de 
lajedos, blocos ou matacões (Figura 5.94).

Essas rochas são duras e têm moderada a alta resis-
tência ao intemperismo físico e intemperismo químico, 
necessitando de explosivos para seu desmonte. Podem 
ocorrer, entretanto, milonitizadas e intensamente fratura-
das, desintegrando-se com facilidade (Figura 5.95).

Alteram-se para solos argilo-síltico-arenosos, ácidos, 
constituídos de minerais de baixa taxa de liberação de 
nutrientes e altas taxas de alumínio: são geralmente rasos 
e pedregosos (Figura 5.96), podendo apresentar um perfil 
mais desenvolvido (Figura 5.97).
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horizonte B textural, que é mais argiloso do que os horizontes 
acima e abaixo dele, possuindo a sequênciaa A-Bt-C, onde 
Bt representa o horizonte B textural.

Em áreas de elevada pluviosidade são muito argilosos: 
os solos residuais evoluídos possuem boa capacidade de 
reter e fixar nutrientes e de assimilar matéria orgânica. São 
muito porosos e têm capacidade de reter água por longo 
tempo nos períodos secos. Onde predominam rochas 
contendo minerais ferromagnesianos na sua paragênese, 
podem resultar solos residuais de boa fertilidade.

Em geral, apresentam bom potencial agrícola, desde que 
sejam corretamente manejados, corrigidos e as condições de 
relevo se apresentem favoráveis, como também é necessário 
que sejam adotadas práticas de proteção contra erosão.

Frente aos recursos hídricos subterrâneos  
e à implantação de fontes poluidoras

O ambiente geológico desse domínio é favorável à 
existência de armadilhas hidrogeológicas relacionadas 
a falhas, fraturas e outras descontinuidades estruturais, 
consequentemente os aquíferos existentes nessa área são 
do tipo fissural, característicos de terrenos cristalinos de-
formados. Seus reservatórios são aleatórios, descontínuos, 
pouco expressivos e a vazão dos poços tubulares é baixa 
e suas águas, geralmente, são salinizadas.

Frente aos recursos minerais

Ambiente geológico, no qual o grau metamórfico 
teria prejudicado a concentração dos elementos metálicos 
nas suas litologias.

Da mesma maneira, devido a antiguidade dessas ro-
chas, o seu nível  crustal teria sofrido um desgaste muito 
grande frente aos agentes erosivos.

A área apresenta potencial para exploração de pedras 
ornamentais, com características mineralógicas, texturais 
e cores geralmente claras, além de matéria-prima para a 
produção de brita, blocos de alvenaria e pedra de cantaria, 
podendo, ainda, ser utilizado como material de empréstimo 
como revestimento utilizado nas estradas etc.

dOMÍnIO dOS COMPLExOS GnÁISSICO-
MIGMAtÍtICOS E GRAnULÍtICOS  
(dCGMGL)

As litologias desse domínio afloram na área central e 
noroeste do estado de Sergipe, possuindo as mais varia-
das características estruturais e composicionais, estando 
representadas por diversos tipos de gnaisses, migmatitos, 
xistos, calcissilicáticas, mármores, quartzitos, metamáficas, 
metaultramáficas e formações ferríferas. (Figura 5.98 e 
Quadro 5.16)

Quadro 5.16 - Formas de relevo associadas ao domínio 
dos complexos gnáissico-migmatíticos e granulíticos – 

DCGMGL

Unidades  
Geológico-Ambientais

Compartimentos  
de Relevo

42 - Gnaisses granulíticos 
ortoderivados.  
Podem conter porções 
migmatíticas.

a - Colinas amplas e 
suaves
b - Colinas dissecadas e 
morros baixos

43 - Predomínio de 
gnaisses ortoderivados. 
Podem conter porções 
migmatíticas.

a - Superfícies  aplainadas  
degradadas.
b - Inselbergs
c - Colinas amplas e 
suaves
d - Colinas dissecadas e 
morros baixos
e - Morros e serras baixas
f - Domínio montanhoso
g - Vales encaixados

Figura 5.98 - Distribuição do domínio dos complexos gnáissico-migmatíticos e granulíticos no estado de Sergipe.
Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

DCGMGLglo
DCGMGLgno
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São bastante deformadas exibindo uma textura/
estrutura predominantemente anisotrópica, migmatítica 
com variada resistência ao intemperismo físico e químico, 
dando origem a solos residuais de composição predomi-
nantemente argilo-síltico-arenosa.

Adequabilidades e Limitações

Frente à execução de obras de engenharia

A diversidade litológica dessas rochas, com suas compo-
sições mineralógicas contrastantes e descontinuidades estrutu-
rais, representadas por dobras, falhas e fraturas lhes conferem 
uma anisotropia geomecânica e hidráulica muito variável, não 
só lateral, como verticalmente. Esses atributos influenciam, no 

maior ou menor grau de resistência aos processos intempéricos 
e aos esforços de compressão, bem como na potencialização 
dos movimentos naturais de massa, na suscetibilidade em 
soltarem blocos e de se desestabilizarem em taludes de corte.

Em terrenos onde afloram ortognaisses granulíticos 
intensamente dobrados, fraturados e milonitizados quan-
do as fraturas sub-horizontais e sub-verticais se cortam, 
ortogonalmente, existe a possibilidade de ocorrer deslo-
camento de blocos rochosos, em talude de corte (Figuras 
5.99 e 5.100).

Nesse tipo de terreno, a profundidade do substrato 
rochoso é muito variável, como mostrado nas Figuras 5.101, 
5.102 e 5.103.

Figura 5.99 - Rocha granulítica do Complexo Salvador-Esplanada, 
muito fraturada e milonitizada. Rodovia SE-102, SW de Boquim 

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.100 - Embasamento granítico-gnáissico-migmatítico, 
onde se observa fraturamento intenso da rocha, em Tomar do 

Geru, município homônimo. Fotografia:
Luiz Moacyr Carvalho, 2011.

Figura 5.101 - Ortognaisses milonitizados, com sheets de 
granito e veios de quartzo dobrados e estirados. Rodovia SE-102, 

Itabaianinha. Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.102 - Rochas gnáissicas e migmatíticas dobradas e 
intensamente fraturadas do Complexo Simão Dias, município 

homônimo. Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.
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Os solos residuais, pouco evoluídos, por possuírem ar-
gilominerais expansivos, podem tornar-se bastante erosivos 
e se desestabilizarem com facilidade em taludes de corte, 
não sendo, recomendável, a sua utilização como material 
de empréstimo em obras que ficam sujeitas à concentração 
de águas pluviais.

Os solos residuais com pedogênese avançada apre-
sentam boa capacidade de compactação, permeabilidades 
variáveis, baixas a moderadas, são moderadamente plásti-
cos e pouco erosivos, podendo, neste caso, ser utilizados 
como material de empréstimo.

Nesses terrenos podem ocorrer blocos e matacões 
na superfície ou enterrados nos solos, exigindo estudos 
geotécnicos, sondagens de malha pouco espaçada e 
ensaios tecnológicos de materiais coletados de várias 
profundidades. 

Esse tipo de ambiente geológico define áreas com 
elevado custo de planejamento com vistas à execução de 
obras.

Frente à agricultura

As rochas contidas nesse domínio alteram-se para 
solos argilo-síltico-arenosos e podem produzir as mais 
diversas espessuras de solo devido a sua grande diver-
sidade litológica. Nas áreas de relevo acidentado, as 
diferenças composicionais e as características físicas e 
químicas podem promover uma oscilação da qualidade 
agrícola dos solos, podendo variar bastante, de muito 
boa a muito ruim.

Figura 5.103 - Solo raso com saprólito desenvolvido dos gnaisses 
e migmatitos do Complexo de Simão Dias. 
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.104 - Solos rasos em meio aos lajedos de gnaisses  
e migmatitos do Complexo de Simão Dias. 
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Figura 5.105 - – Solo litólico desenvolvido em 
rochas gnáissico-migmatíticas do Complexo Santa Luz,  

rodovia SE-222, povoado de Poxim, Itabaianinha. 
Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

As figuras mostradas, tema anterior, exibem aflora-
mentos rochosos e solos litólicos, rasos e pouco desenvol-
vidos, onde o horizonte A está, diretamente, em contato 
com o horizonte C (Figuras 5.101, 5.102 e 5.104)

As figuras, a seguir, representam dois perfis de solo 
desenvolvidos no embasamento cristalino. O perfil da 
Figura 5.105 é um solo litólico, no qual existe um nível de 
material orgânico, horizonte A, em contato direto com o 
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nível alterado do substrato rochoso, horizonte C; o perfil 
representado pela Figura 5.106 exibe um argissolo onde 
se pode observar um nível síltico-argiloso de cor marrom-
avermelhada, bem desenvolvido, horizonte B.

No barranco mostrado (Figura 5.106) nota-se um 
nível de plintito,  indicativo de que não existiram boas 
condições de drenagem para esse solo e que o mesmo 
mostra-se duro, refletindo que houve dispersão das argilas 
desse horizonte.

Trata-se de um solo geralmente desenvolvido em 
condições topográficas planas, sendo bom, portanto, para 
mecanização, todavia possui as limitações apontadas.

Independentemente da sua evolução pedogenética, 
esses solos são porosos, possuem boa capacidade de reter 
e fixar nutrientes, respondem bem à adubação, armazenam 
e mantêm a disponibilidade de água e não precisam ser 
irrigados com muita frequência.

Os solos residuais com pedogênese avançada apresen-
tam erosividade e permeabilidade baixas a moderadas, são 
bastante porosos e possuem boa capacidade de assimilar 
matéria orgânica e água. No entanto, os solos residuais 
pouco evoluídos, bem como os saprólitos espessos, com-
pactam-se, impermeabilizam-se e tornam-se muito erosivos 
quando, continuamente, impactados pela mecanização 
agrícola ou pelo pastoreio intensivo.

Comumente, rochas metabásicas são responsáveis 
pela geração de solos argilosos de menor acidez com 
baixa taxa de alumínio e com bastante cálcio e magnésio 
apropriados para o manejo agrícola.

Figura 5.106 - Argissolo desenvolvido nas rochas do Complexo 
Salvador-Esplanada. Rodovia SE-222, município de Itabaianinha. 

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Frente aos recursos hídricos subterrâneos e à 
implantação de fontes poluidoras

Nesse domínio, em resposta a rochas intensamente 
dobradas e marcadas por muitos planos de falha e fraturas, 
ocorre um ambiente favorável à existência de significativas 
armadilhas hidrogeológicas por onde substâncias poluentes 
podem chegar rápido até as águas subterrâneas.

 Nos locais onde as rochas afloram e onde os solos 
são pouco evoluídos ou rasos, as boas características hi-
drodinâmicas intensificam o potencial de contaminação 
das águas subterrâneas, exigindo que sejam adotados 
cuidados especiais com todas as fontes potencialmente 
poluidoras.

 Onde os solos de composição argilo-síltico-arenosos 
são profundos e apresentam pedogênese avançada, os 
mesmos apresentam-se pouco permeáveis e com alta ca-
pacidade de reter e fixar poluentes, diminuindo portanto 
os riscos de contaminação da águas subterrâneas. 

Quando esses solos são bastante argilosos, conse-
quentemente com permeabilidade baixa a moderada, são 
desfavoráveis à recarga das águas subterrâneas.

Caracterizados como aquíferos fissurais, típicos de 
rochas cristalinas são condicionados por uma porosidade 
secundária representada pelas descontinuidades estruturais 
das rochas, contemplando reservatórios aleatórios, des-
contínuos e pouco extensos, normalmente configurando 
poços  de vazões  baixas.

O sistema de drenagem superficial influencia nesses 
aquíferos fissurais, tanto na quantidade quanto na quali-
dade das águas subterrâneas, pois as águas superficiais 
concorrem para a renovação das águas e diluição de sais. 

A existência de sedimentos aluvionares e coberturas 
coluvionares são importantes, uma vez que os solos residu-
ais originários das rochas desse domínio são desfavoráveis à 
recarga, pois atuam como uma fonte de captação de água 
precipitada em toda a superfície permeável, diminuindo 
a perda por escoamento e evitando ou minimizando o 
processo de evaporação.

Como o estado de Sergipe contempla zonas sujeitas 
a desertificação, o clima pode vir a exercer uma grande 
influência na qualidade das águas. 

Em regiões em que há uma elevada pluviosidade, os 
sais são dissolvidos e lixiviados, enquanto que naquelas 
de índice pluviométrico baixo e de evaporação alta, os 
sais gradualmente irão se concentrando nas fendas das 
rochas, promovendo a elevação dos teores de sais nas 
águas subterrâneas.

Frente aos recursos minerais

Ambiente geológico com alto potencial de diversifi-
cação de ocorrências minerais, como por exemplo: cianita, 
coríndon, bário, grafita, cobre, ouro, manganês e material 
para uso na construção civil em função dos vários tipos 
litológicos envolvidos nesse domínio.
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Figura 5.108 - Saprólito (selão) dos ortognaisses do Complexo 
Santa Luz: bandamento gnáissico preservado, Itabaianinha. 

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Na região de Boquim, onde existe o polo cerâmico de 
Itabaianinha (Figura 5.107), ocorrem rochas granitoides in-
temperizadas do embasamento cristalino, que dão origem 
a um produto eluvionar (saprólito) argiloso conhecido, 
informalmente, pelo nome de selão (Figura 5.108).

A argila de várzea, retirada dos aluviões do rio Arauá, 
é misturada com o selão, na proporção de 2:1 ou 3:1, para 
a fabricação de artefatos cerâmicos.

Figura 5.109 - Pedreira Dinâmica nos gnaisses e migmatitos 
do Complexo Itabaiana-Simão Dias, a oeste de Areia Branca. 

Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

Figura 5.107 - Instalações da cerâmica São José,  
microrregião de Boquim, município de Itabaianinha.  

Fotografia: Luiz Moacyr de Carvalho, 2011.

Entre os jazimentos de gnaisses, lavrados para a pro-
dução de brita, pedra de cantaria e blocos para alvenaria, 
podem ser citadas as pedreiras: Dinâmica (Figura 5.109), 
Tomar do Geru (Figura 5.110), a mina de Cajaíba e o de-
pósito de Mundo Novo. 

Frente ao potencial turístico

O principal acidente geográfico da área é a serra de 
Itabaiana, com 659 metros de altitude. Neste local funciona 
a sede do IBAMA, cuja infraestrutura permite atender a 
pesquisadores e estudantes  sob a forma de visitas peda-
gógicas exibindo vídeos, slides e mapas.

A serra tem convivido ao longo dos anos com di-
versos problemas decorrentes do desmatamento, quei-
madas e depredação. A criação da Estação Ecológica da 
Serra de Itabaiana, em 1978, pelo Governo do Estado, e a 
criação do Parque Nacional da Serra de Itabaiana, em 2006, 
pelo Governo Federal, fez com que mais recursos finan-
ceiros pudessem ser obtidos para a constante preservação 
deste ecossistema com 7.966 hectares. 

O parque nacional abrange biomas da mata atlântica 
e caatinga, distante 40 km de Aracaju, e localiza-se nos 
municípios de Areia Branca, Itabaiana, Laranjeiras, Itapo-
ranga d’Ajuda e Campo do Brito.

A área contempla um turismo religioso, onde existe a 
trilha da via sacra, famosa por atrair fiéis na semana santa 
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Figura 5.110- Garimpo de rochas graníticas extraídas dos ortognaisses do Complexo  Santa Luz, município de Tomar do Geru. 
Fotografia: Violeta de Souza Martins, 2011.

e trilhas com belezas naturais como o Poço das Moças, 
Gruta da Serra e a Cachoeira do Cipó.

Ocorrem maciços residuais na forma de morros iso-
lados destacando-se na paisagem onde predominam su-
perfícies aplainadas e degradadas. Os terrenos modelados 
em colinas dissecadas e morros baixos são suscetíveis de 
formarem corredeiras e piscinas naturais.

Esse domínio se reveste não só de interesses movidos 
pelo turismo ecológico, religioso e de aventura, como tam-
bém pela sua importância científico-cultural. 

      O Complexo Gnáissico-migmatítico dos domos de 
Itabaiana e Simão Dias bem como as rochas do Complexo 
Granulítico, situadas ao sul do estado de Sergipe, detêm 
informações que contribuem para o avanço no conheci-
mento da história geológica da região.  No contexto desse 
domínio, perfis geológicos e/ou afloramentos de rochas 
podem tornar-se um acervo de informações geológicas, 
o que justificaria o cadastramento e inventário de geos-
sítios no SIGEP, Comissão Brasileira de Sítios Geológicos 
e Paleobiológicos, vindo posteriormente a integrar, sob 
a forma de uma proposta de área de um provável geo-
parque, o banco de dados do Programa Geoparques do 
Brasil – CPRM/SGB.
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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

Indiviso - Proveniente de processo de lateritização 
em rochas de composição diversas.

DCDLin

Perfil laterítico incompleto – Proveniente 
de processo de lateritização em rochas de 
composição diversas onde o perfil laterítico não 
formou crosta ou foi erodido.

DCDL

Perfil laterítico completo - Proveniente de processo 
de lateritização em rochas de composição diversas 
onde o perfil laterítico formou crostas. 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
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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

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

DSMsa

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
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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

Intercalações de paraconglomerados (tilitos)  
e folhelhos.

DSVMPcgf

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
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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

Indeterminado. DCAin

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
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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

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

DSP1csaa

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
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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 intercalações  
de metassedimentos arenosos, metacalcários  
e calssilicáticas.

DSP2mxaccal

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

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos 
com intercalações subordinadas de rochas 
calcárias.

DSP2sac

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
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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

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

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
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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

Predomínio de metarenitos e quartzitos com 
intercalações irregulares de metassedimentos 
síltico-argilosos e formações ferríferas  
ou manganesíferas.

DSVP2mqsafmg

Predomínio de metarenitos e/ou quartzitos, 
intercalados com vulcânicas ácidas e básicas.

DSVP2mavab

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

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



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE SERGIPE

12

DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES  
NÃO DEFORMADOS.

DCGR1

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR1alc

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

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
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
DEFORMADOS.

DCGR2

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

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
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GNÁISSICO-
MIGMATÍTICOS E GRANULÍTICOS.

DCGMGL

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

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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Geodiversidade do Estado de Sergipe é um produto 
concebido para oferecer aos diversos segmentos 
da sociedade sergipana 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 sergipano 
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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