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APRESENTAÇÃO

No estado de Pernambuco, existem trabalhos, esparsos ou integrados e em 
diversas escalas, sobre geologia pré-cambriana e sedimentar, aerogeofísica, pros-
pecção geoquímica, solos, clima, vegetação, geomorfologia, hidrologia, hidro-
geologia, recursos minerais e dados ambientais. Todas estas vertentes acerca do 
conhecimento telúrico desaguaram em uma única base aqui exposta, que propor-
cionou de forma imprescindível a interpretação dos dados geoquímicos coligidos e 
apresentados no Volume I do Atlas Geoquímico do Estado de Pernambuco. 

As informações expostas neste Volume II do Atlas, não se restringem tão somente 
a englobar o conjunto de conhecimentos acumulados pelos pesquisadores em 
geociências e de outros ramos do conhecimento humano ao longo dos anos, mas 
trazem, sobretudo, novos e inéditos conceitos e conhecimentos científicos sobre o 
estado de Pernambuco. Assim, o Volume II reúne as informações que embasaram 
a concepção interpretativa dos dados geoquímicos reunidos, permitindo a tecitura 
de consistentes prognósticos prospectivos e ambientais, culminando com a indi-
cação de áreas passíveis de exploração mineral e de maiores cuidados ambientais.
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Na meteorologia, é feita uma distinção entre o 
tempo e o clima, considerando o tempo um estado 
da atmosfera em determinado momento e lugar, 
enquanto o clima se refere às características da atmos-
fera inferidas de observações contínuas durante um 
longo período (INMET, 2003).

Comprovadamente, o clima exerce sobre uma 
região significativa influência no seu desenvolvimento. 
As atividades humanas desempenhadas geralmente 
se diversificam em função das condições climáticas 
locais, determinando diferentes situações econômicas 
e sociais, as quais passam a refletir diretamente na 
vida de suas populações. Do ponto de vista espacial, 
ocorrem diferentes condições climáticas. Além disso, 
os fenômenos climáticos variam de maneira interanual 
e sazonal, podendo se apresentar de maneira favorável 
ou desfavorável em diferentes momentos ou lugares.

A precipitação pode ser entendida como a fase 
do ciclo hidrológico responsável pelo retorno das 
águas condensadas na atmosfera à superfície da 
Terra. Comumente conhecida como chuva, tem seu 
início quando o vapor de água presente na atmos-
fera condensa-se formando as nuvens, que podem se 
precipitar em um dado momento de condições mete-
orológicas favoráveis. Esse fenômeno, considerado 
aleatório no tempo e no espaço, provém das interven-
ções de fatores climáticos, característicos das regiões.

O regime hidrológico de uma região é determi-
nado pelas suas características físicas, geológicas, 
topográficas e climatológicas. No clima, fatores como 
precipitação e evaporação assumem papel impor-
tante no balanço hidrológico, porém a temperatura, 
a umidade e o vento são indispensáveis para suas 
formações. A topografia influencia o movimento na 
superfície com o auxilio da gravidade e estimula a 
precipitação em altitudes, através da ação desses 
fatores climáticos inclusive a variação da pressão 
atmosférica. A geologia, além de influenciar a topo-
grafia, define o local de armazenamento das águas 
provenientes da precipitação, com uma parte reser-
vada na superfície e outra nos aquíferos subterrâneos.

A ascensão do ar úmido é fundamental para 
originar a precipitação, podendo acontecer com 
diferentes mecanismos. De acordo com esses meca-
nismos, as precipitações podem ser classificadas 
segundo três padrões:
• Convectivas: São chuvas de grandes intensidades, 
pequenas durações e abrangências em pequenas 
áreas, tornando-as sujeitas às inundações e violentas 

tempestades. Em Pernambuco, ocorrem com mais 
frequência nas regiões do Agreste, Sertão e Zona da 
Mata com os distúrbios de leste;
• Ciclônicas ou frontais: São chuvas de médias inten-
sidades, grandes durações e geralmente atingem  
grandes áreas, e podem provocar inundações em 
grandes bacias quando acompanhada de fortes 
ventos. No litoral e Zona da Mata pernambucana 
podem-se verificar maiores ocorrências;
• Orográficas: São chuvas de pequenas intensidades 
e grandes durações, em pequenas áreas, localizadas 
próximas às elevações topográficas, que por sua vez 
constituem obstruções responsáveis pela antecipação 
de parte da precipitação, que não conseguem ultra-
passá-las. Por terem forçosamente perdido grande 
parte da umidade durante as ultrapassagens, podem 
caracterizar as regiões de climas mais secos no outro 
lado das encostas. No estado de Pernambuco, por ser 
cortado pelo Planalto da Borborema esse fenômeno 
ocorre sistematicamente.

O estado de Pernambuco tem como principal 
característica climática a irregularidade espacial e 
temporal do seu regime de chuvas. No Nordeste, o 
regime de chuvas está diretamente relacionado com 
as configurações das circulações atmosférica e oceâ-
nica em grande escala sobre os trópicos, além de ficar 
submetido à influência de sistemas meteorológicos, 
os quais interagem entre si. Como destaque estão a 
Zona de Convergência Intertropical (ZCIT); os Vórtices 
Ciclônicos de Ar Superior (VCAS); Altas Subtropicais 
do Atlântico Norte (ASAN) e do Atlântico Sul (ASAS); 
Sistemas Frontais (SF); e Ventos Alísios de Nordeste e 
Sudeste. Pernambuco sofre a influência no extremo 
leste, que compreende o litoral e a Zona da Mata, das 
ASAN e ASAS; dos SF; e dos Ventos Alísios de nordeste 
e sudeste. As brisas terrestres e marítimas influenciam 
as chuvas numa faixa de até 300 km da linha de costa 
e ocorrem em todo o ano, porém são mais obser-
vadas no outono/inverno.

Quanto aos sistemas meteorológicos, existem 
pelo menos seis sistemas de circulação atmosférica 
que produzem chuvas e atuam na Região Nordeste e 
no estado de Pernambuco. Segundo SECTMA (1998), 
esses sistemas atuantes podem ser classificados como:
• Frentes Frias: provenientes de regiões subantár-
ticas que não atuam de forma sistemática sobre 
todo o estado, mas em sub-regiões diferentes em 
dois períodos. No Sertão de Pernambuco, os prin-
cipais meses de ocorrência de chuvas produzidas ou 
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Figura 1.1 - Isoietas dos Totais Trimestrais - Meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 1977 a 2006 na escala 1:5.000.000. Fonte: CPRM, 2011.

Figura 1.2 - Isoietas Médias do Mês de Julho de 1977 a 2006 na escala 1:5.000.000. Fonte: CPRM, 2011.

influenciadas vão de janeiro a março (Figura 1.1), onde 
as chuvas iniciam-se no mês de dezembro, enquanto 
no litoral, Zona da Mata e na posição leste do Agreste, 
podem influenciar as precipitações nos meses de 
maio a julho, com máximas precipitações em julho 
(Figura 1.2);
• Ondas de Leste: perturbações de pequena ampli-
tude geralmente observadas nos ventos alísios que 
atuam no leste de Pernambuco e do Nordeste, prin-
cipalmente no período de maio a agosto. O desloca-
mento dessas ondas se dá de leste para oeste, a partir 
do Oceano Atlântico até atingir o litoral da região. 
Apesar da sua pequena amplitude, podem produzir 
chuvas intensas e inundações e, em alguns casos, 
penetrar até 300 km dentro do continente;

•  Zona de Convergência Intertropical (ZCIT):  formada 
pela convergência dos ventos alísios do Hemisfério 
Norte (alísios de nordeste) e os do Hemisfério Sul (alísio 
de sudeste). É facilmente identificada pela presença 
constante de nebulosidade, e atua sobre uma região 
qualquer por período de tempo superior a dois meses. 
É o principal sistema de produção de chuva no Sertão 
e Agreste de Pernambuco. No Sertão, caracteriza 
um período chuvoso que vai de dezembro a março, 
com máximas precipitações durante o mês de março 
(Figura 1.3), e no Agreste, um período chuvoso de maio 
a julho com as maiores precipitações durante os meses 
de junho (Figura 1.4) e julho (Figura 1.2). Em anos muito 
chuvosos, pode causar inundações principalmente na 
Região Metropolitana do Recife - RMR e Zona da Mata. 
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Figura 1.3 - Isoietas Médias do Mês de Março de 1977 a 2006 na escala 1:5.000.000. Fonte: CPRM, 2011.

Figura 1.4 - Isoietas Médias do Mês de Junho de 1977 a 2006 na escala 1:5.000.000. Fonte: CPRM, 2011.

Por outro lado, quando não atua nos meses de março 
e/ou abril, produz secas principalmente no semiárido;
• Brisas terrestres e marítimas: ocorrem no litoral do 
Nordeste durante todo o ano. A convergência causada 
pela brisa terrestre e os alísios de oeste-sudeste, asso-
ciada ao grau de instabilidades da atmosfera, é muito 
importante para a precipitação  noturna.  As  áreas 
afastadas da costa, entre 100 e 300 km, têm o máximo 
diurno associado com a brisa marítima. A brisa marí-
tima é máxima quando existe um contraste máximo 
entre a temperatura da superfície do mar e a tempe-
ratura do continente, geralmente no final do outono 
e no início do inverno, nos meses de maio, junho e 

julho. Em Pernambuco, as brisas terrestre e marítima 
atuam no litoral e na Zona da Mata durante todo o 
ano, e são mais observadas nos meses de outono e 
inverno, produzindo chuvas fracas e moderadas;
• Vórtices Ciclônicos da Atmosfera Superior (VCAS): 
atuam no Nordeste e, em Pernambuco, princi-
palmente nos meses de novembro a fevereiro. O 
aparecimento desses vórtices está relacionado com 
a circulação geral da atmosfera e podem perma-
necer sem movimento aparente por vários dias até 
desaparecer, normalmente quando se movem para 
sudoeste, adentrando o continente. A sua atuação 
sobre o estado de Pernambuco se dá de forma muito 
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irregular, já que esses sistemas, na dependência de 
seu posicionamento, podem produzir tanto chuvas 
intensas como seca. A frequência desses sistemas 
tem uma grande dependência na variabilidade inte-
ranual da atmosfera e se tornam mais constantes em 
anos de ocorrência do fenômeno El Niño;
•  Oscilações de 30 - 60 dias: são pulsos de energia 
que se movem de oeste para leste. A sua atuação 
no Nordeste ainda não é bem conhecida. Sabe-se 
apenas que esses sistemas atuam por período de 10 a 
30 dias, podendo produzir precipitações prolongadas 
com resultados prejudiciais, como também podem 
beneficiar com chuvas de alguma intensidade nos 
anos que são considerados secos.
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RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

Com exceção do Rio São Francisco, o estado de 
Pernambuco não apresenta rios de grande extensão 
territorial e volume significativo de descarga. O Rio 
São Francisco, na realidade, nem corta terras pernam-
bucanas, ele é o limite geográfico entre esse estado 
e a Bahia, no trecho compreendido entre os municí-
pios de Petrolina e Petrolândia. Mas sua importância 
é muito significativa, tanto em volume d’água dispo-
nível e potencial energético, como a grande área que 
abrange diversos rios tributários em Pernambuco. 

As bacias hidrográficas do estado de Pernambuco 
estão divididas em dois grupos: as que têm escoa-
mento no sentido geral oeste-leste, provenientes do 
Planalto da Borborema, e que deságuam no Oceano 
Atlântico – bacias dos rios Goiana, Capibaribe, 
Ipojuca, Sirinhaém, Una, Mundaú e GL’s, cujos cursos 
d’água são denominados de “rios litorâneos”, e as 
que drenam suas águas no sentido norte-sul, proce-
dentes da porção oeste do Planalto da Borborema e 
da Chapada do Araripe, atravessam o sertão pernam-
bucano, e têm como nível de base o Rio São Francisco 
– bacias dos rios Ipanema, Moxotó, Pajeú, Terra Nova, 
Brígida, Garça, Pontal, além de grupos de pequenos 
rios interiores. Existem, ainda, pequenas bacias com 
pouca expressão territorial, tanto litorânea, quanto 
interiores (SECTMA, 1998) (Figura 2.1).

As condições climáticas das diferentes Zonas 
Fisiográficas do estado se refletem no regime hidro- 

lógico: a distribuição e intensidade das chuvas dimi-
nuem gradativamente do litoral para o sertão, de 
modo que os rios interiores são intermitentes, perma-
necendo a maior parte do ano com os leitos secos; 
enquanto os rios litorâneos, em geral, são perenes, 
com água corrente durante o ano inteiro (Figura 2.2).

O Plano Estadual de Recursos Hídricos (1998) 
dividiu o estado em 29 Unidades de Planejamento 
(UP), caracterizando assim, a Divisão Hidrográfica 
Estadual, composta de 13 Bacias Hidrográficas, 
seis Grupos de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos 
(GL1 a GL6), nove Grupos de Bacias de Pequenos  
Rios Interiores (GI1 a GI9) e uma bacia de pequenos 
rios que compõem a rede de drenagem do Arqui-
pélago de Fernando de Noronha. É importante  
salientar que a bacia GI-1 drena parte para o Rio 
São Francisco (Riacho Traipu) e parte para o Oceano 
Atlântico (Rio Paraíba).

A maior parte das grandes bacias hidrográficas 
pernambucanas situa-se integralmente dentro dos 
limites do estado, exceto as bacias dos rios Una, 
Mundaú, Ipanema e Moxotó que possuem parte de sua 
área de drenagem no estado de Alagoas. Além destas, 
há pequenas bacias compartilhadas com os estados do 
Ceará (GI-9), Paraíba (GL-6) e Alagoas (GL-5).

BACIA DO RIO BRÍGIDA: A Unidade de Planejamento 
Hídrico UP11, que corresponde à bacia hidrográ-
fica do Rio Brígida, está localizada no alto Sertão de 
Pernambuco, entre 07º 19’ 02” e 08º 36’ 32” de latitude 

Figura 2.1 - Divisão das Bacias Hidrográficas do estado de Pernambuco. Fonte: SECTMA, 1998.
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sul, e 39º 17’ 33” e 40º 43’ 06” de longitude oeste. 
Limita-se ao norte com os estados do Ceará e Piauí 
e com o grupo de bacias de pequenos rios interiores 
9 - GI9 (UP28), ao sul com a bacia do Riacho das Garças 
(UP12) e com o grupo de bacias de pequenos rios 
interiores 6 - GI6 (UP25), a leste com a bacia do Rio 
Terra Nova (UP10) e o grupo de bacias de pequenos 
rios interiores 5 - GI5 (UP24), e a oeste com o estado 
do Piauí.

O Rio Brígida nasce ao norte no município de Exú 
e apresenta uma extensão aproximada de 193 km 
até desaguar no Rio São Francisco. Os principais 
afluentes são os riachos Tabocas, Alecrim, do Gentil, 
da Volta e São Pedro, pela margem direita, e os 
riachos dos Cavalos, Salgueiro, do Cedro e Carnaúba 
pela margem esquerda.

O Rio São Pedro é o maior tributário, com uma 
extensão de 160 km, destacando ainda o Riacho 
Gravatá com 27 km.

A bacia abrange uma área de 13.495,73 km2, o que 
corresponde a 13,73% da superfície total do estado, 
onde abrange áreas de 15 municípios. Os municípios 
totalmente inseridos na bacia são: Bodocó, Granito, 
Ipubi e Trindade; os com sede na bacia são Exu, 
Moreilândia Araripina, Ouricuri e Parnamirim; e os 
municípios parcialmente inseridos na bacia, Cabrobó, 
Orocó, Santa Cruz, Santa Maria da Boa Vista, Santa 
Filomena e Serrita.

Na Tabela 2.1, são apresentados os reservatórios 
da bacia do Rio Brígida, com capacidade máxima 
acima de 106 m3.

BACIA DO RIO CAPIBARIBE: A Unidade de Plane-
jamento Hídrico UP2, que corresponde à bacia hidro-
gráfica do Rio Capibaribe, está localizada na porção 
norte-oriental do estado de Pernambuco, entre 07º 
41’ 20” e 08º 19’30” de latitude sul, e 34º 51’ 00” e 36o 
41’ 58” de longitude oeste. Limita-se ao norte com o 
estado da Paraíba, a bacia do Rio Goiana (UP1) e grupo 
de bacias de pequenos rios litorâneos 1 - GL1(UP14), ao 
sul com a bacia do Rio Ipojuca (UP3) e o grupo de bacias 
de pequenos rios litorâneos 2 - GL2 (UP15), a leste com 
o Oceano Atlântico e os grupos GL1 e GL2 e, a oeste 
com o estado da Paraíba e a bacia do Rio Ipojuca. 

O Rio Capibaribe nasce na divisa dos municípios 
de Jataúba e Poção, percolando por vários centros 
urbanos e servindo de corpo receptor de resíduos 
industriais e domésticos. Apresenta direção inicial 
sudoeste-nordeste, até as proximidades de Santa 
Cruz do Capibaribe, quando seu curso toma a direção 
oeste-leste, percorrendo uma extensão total de apro-
ximadamente 280 km até sua foz, na cidade do Recife. 
Em vários trechos, serve como divisa entre municípios 
pernambucanos, como Santa Cruz do Capibaribe e 
Brejo da Madre de Deus.

O Rio Capibaribe apresenta regime fluvial inter-
mitente no alto e médio curso, tornando-se perene 
somente a partir do município de Limoeiro, no seu 
baixo curso. Seus principais afluentes pela margem 
direita, são: Riacho do Mimoso, Riacho Tabocas, Riacho 
da Onça, Riacho Carapatós, Riacho das Éguas, Riacho 
Caçatuba, Riacho Batatã, Rio Cotumgubá, Rio Goitá e 
Rio Tapacurá. Pela margem esquerda, destacam-se: 

Figura 2.2 - Mapa Hidrográfico do estado de Pernambuco. Fonte: SECTMA, 1998.
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TABELA 2.1
Reservatórios da bacia do Rio Brígida

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Algodões 54.481.874 Ouricuri

Araripina (Baixo) 3.702.230 Araripina

Barriguda 1.617.979 Araripina

Cachimbo 31.007.000 Parnamirim

Caiçara 10.500.000
Parnamirim / 
Santa Maria da Boa 
Vista

Camará 5.300.000 Bodocó

Chapéu 188.000.000 Parnamirim

Engenho Camacho 27.664.500 Ouricuri

Entremontes 339.333.700 Parnamirim

Lagoa do Barro 13.161.975 Araripina

Lopes II 23.935.360 Bodocó / Ouricuri

Manuíno 1.984.117 Ipubi

Parnamirim 5.715.000 Parnamirim

Rancharia 1.042.810 Araripina

Sítio dos Moreiras 2.096.964 Moreilândia

Varzinha 1.127.160 Ouricuri

Riacho Jataúba, Riacho Doce, Riacho Topada, Riacho 
do Manso e riacho Cajaí.

A bacia apresenta uma área de 7.454,88 km² 
(7,58% da área do estado), abrangendo 42 muni-
cípios pernambucanos, dos quais Brejo da Madre 
de Deus, Chã da Alegria, Cumaru, Feira Nova, Frei 
Miguelinho, Glória do Goitá, Jataúba, Lagoa do 
Itaenga, Passira, Santa Cruz do Capibaribe, Santa 
Maria do Cambucá, Surubim, Toritama, Vertentes 
e Vertente do Lério estão totalmente inseridos na 
bacia. Os municípios que possuem sede na bacia são 
Camaragibe, Casinhas, Limoeiro, Paudalho, Pombos, 
Recife, Riacho das Almas, Salgadinho, São Lourenço 
da Mata, Taquaritinga do Norte e Vitória de Santo 
Antão. Os municípios parcialmente inseridos são 
Belo Jardim, Bezerros, Bom Jardim, Carpina, Caruaru, 
Chã Grande, Gravatá, João Alfredo, Lagoa do Carro, 
Moreno, Pesqueira, Poção, Sanharó, São Caetano, 
Tacaimbó e Tracunhaém.

Na Tabela 2.2 são apresentadas as principais 
características dos reservatórios da bacia do Rio 
Capibaribe, com capacidade máxima acima de 106 m³.

TABELA 2.2
Reservatórios da bacia do Rio Capibaribe

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Carpina 270.000.000 Lagoa de Itaenga / 
Lagoa do Carmo

Cursái 13.000.000 Paudalho

Enh. Cercino 
Pontes (tabocas) 13.600.000 Cruaru / Brejo da 

Madre de Deus

Goitá 52.000.000 Paudalho / São  
Lourenço da Mata

Jucazinho 327.035.818 Cumaru / Surubim

Machado 6.800.000 Brejo da Madre
de Deus

Mateus Vieira 2.752.000 Taquaritinga
do Norte

Matriz da Luz 1.250.000 Camaragibe

Oitis 3.020.159 Brejo da Madre
de Deus

Poço Fundo 27.750.000
Brejo da Madre de 
Deus / Santa Cruz  
do Capibaribe

Sítio Piaça 1.167.924 Belo Jardim

Tapacurá 94.200.000 São Lourenço
da Mata

Várzea do Una 11.568.010 São Lourenço
da Mata

BACIA DO RIO GOIANA: A Unidade de Plane- 
jamento Hídrico UP1, que corresponde à bacia hidro-
gráfica do Rio Goiana, está localizada na porção 
oriental norte do estado de Pernambuco, entre 07º 
22’20” e 07º 54’ 47” de latitude sul, e 34º 49’06” e 
35º 41’43” de longitude oeste. Limita-se ao norte 
com o estado da Paraíba e com o grupo de bacias 
de pequenos rios litorâneos 6 - GL6 (UP19), ao sul 
com a bacia do Rio Capibaribe (UP2) e o grupo de 
bacias de pequenos rios litorâneos 1 - GL1 (UP14), a 
leste com a GL6, o Oceano Atlântico e a oeste com 
o estado da Paraíba.

A rede hidrográfica da bacia tem como princi-
pais cursos d’água os rios Capibaribe-Mirim, Siriji, 
Tracunhaém e Goiana. O Rio Capibaribe-Mirim, com 
extensão de aproximadamente 93 km, drena a maior 

Fonte: (COSTA, 2009).

Fonte: (COSTA, 2009).
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parte da bacia. A nascente do rio se localiza no muni-
cípio de São Vicente Férrer. Até as proximidades de 
Timbaúba, o rio apresenta regime fluvial intermitente, 
a partir de onde se torna perene.

Seus principais afluentes são, pela margem 
esquerda, Riacho Banana, Rio Mulungú, Rio Tiúma, 
Riacho Boqueirão, Rio Água Torta e Riacho També. 
Pela margem direita, destacam-se os riachos Seridó 
e Pindoba, e os rios Cruangi e Siriji, este último com 
cerca de 74 km extensão e onde se localiza o reser-
vatório homônimo.

O Rio Tracunhaém tem uma extensão de aproxi-
madamente 127 km e seus principais afluentes são: 
Rio Orobó, Riacho Pagé, Rio Ribeiro, Riacho Paissandu 
e Rio Acaú, pela margem esquerda; e Riacho Gabio, 
Rio Itapinassu e Rio Caraú, pela margem direita. O 
Rio Goiana é formado a partir da confluência dos 
rios Tracunhaém e Capibaribe-Mirim, apresentando, 
aproximadamente, 18 km de extensão até a foz no 
Oceano Atlântico.

A bacia apresenta uma área de 2.847,53 km² 
correspondendo a 2,90% da área total do estado. A 
área da bacia do Rio Goiana engloba 26 municípios, 
dentre os quais: nove estão totalmente inseridos na 
bacia (Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Condado, 
Ferreiros, Machados, Nazaré da Mata, Timbaúba e 
Vicência); 11 possuem sede na bacia (Bom Jardim, 
Carpina, Goiana, Itambé, Itaquitinga, João Alfredo, 
Lagoa do Carro, Macaparana e Tracunhaém); e 6 estão 
parcialmente inseridos (Araçoiaba, Casinhas, Igarassu, 
Limoeiro, Paudalho e Salgadinho).

Na Tabela 2.3, são apresentados os reservatórios 
da bacia do Rio Goiana, com capacidade máxima 
acima de 106 m³.

TABELA 2.3
Reservatórios da bacia do Rio Goiana

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Guararema 18.000.000 Itambé

Palmeirinha 6.500.000 Bom Jardim

Siriji 17.260.000 Vicência

Tiúma 6.109.159 Timbaúba

Cruangi 4.600.000 Timbaúba

BACIA DO RIO IPANEMA: A bacia hidrográfica do 
Rio Ipanema está localizada em sua maior parte no 
estado de Pernambuco, com sua porção sul no estado 
de Alagoas, onde se estende até o Rio São Francisco. 
Situa-se entre 08º 18’ 04” e 09º 23’ 24” de latitude sul, 
e 36º 36’ 28” e 37º 27’ 54” de longitude oeste.

A porção pernambucana constitui a Unidade de 
Planejamento Hídrico UP7, que se limita ao norte 
com a bacia do Rio Ipojuca (UP3) e com a bacia do 
Rio Moxotó (UP8), ao sul com o estado de Alagoas e 
os grupos de bacias de pequenos rios interiores 1 e 
2 - GI1 (UP20) e GI2 (UP21), a leste com a bacia do Rio 
Ipojuca, bacia do Rio Una (UP5) e o GI1, e, a oeste, com 
a bacia do Rio Moxotó e o GI2.

A nascente do Rio Ipanema está localizada no 
município de Pesqueira. Seu curso percorre parte dos 
estados de Pernambuco (aproximadamente 139 km) 
e Alagoas, na direção norte-sul, até desaguar no Rio 
São Francisco. Seus principais afluentes são: pela 
margem direita, Riacho do Mororó, Riacho Mulungú, 
Riacho do Pinto, Riacho Mandacaru e Rio Tapera; e, 
pela margem esquerda, Rio dos Bois, Riacho da Luíza, 
Rio Cordeiro e Rio Dois Riachos. O Rio Cordeiro é o 
principal tributário do Rio Ipanema, cuja nascente se 
localiza no município de Venturosa.

Alguns dos municípios da bacia têm seus limites 
definidos por cursos d’água: Tupanatinga, pelos 
riachos do Pinto e Mandacaru; Itaíba, pelo Riacho 
Mandacaru e o Rio Ipanema; Águas Belas, pelo Rio 
Ipanema, Rio Cordeiro, Riacho do Defunto e Rio Dois 
Riachos; e Iati, pelo Rio Dois Riachos. A bacia apre-
senta uma área de 6.209,67 km², que corresponde a 
6,32% da área do estado.

Os municípios pernambucanos totalmente inse-
ridos na bacia são: Águas Belas e Pedra. Aqueles 
que apresentam sua sede na bacia são: Alagoinha, 
Buíque, Iatí, Itaíba, Pesqueira, Saloá, Tupanatinga 
e Venturosa, enquanto os parcialmente inseridos 
na mesma são: Arcoverde, Bom Conselho, Caetés, 
Ibimirim, Manari e Paranatama.

Na Tabela 2.4, são apresentadas as principais carac-
terísticas dos reservatórios da bacia do Rio Ipanema, 
com capacidade máxima acima de 106 m³.

BACIA DO RIO IPOJUCA: A Unidade de Planejamento 
Hídrico UP3, corresponde à bacia do Rio Ipojuca, está 
localizada em sua totalidade no estado de Pernambuco, 
entre as latitudes de 08º 09’ 50” e 08º 40’ 20” de lati-
tude sul, e 34º 57’ 52” e 37º 02’ 48” de longitude oeste.Fonte: (COSTA, 2009).
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TABELA 2.4
Reservatórios da bacia do Rio Ipanema

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Arcoverde 16.800.000 Buíque / Pedra

Ingazeira 4.800.000 Pedra / Ventura

Ioaneminha 3.900.000 Pesqueira

Mororó 2.929.682 Pedra

Mulungu 1.280.953 Buíque

A bacia do Rio Ipojuca limita-se: ao norte, com a 
bacia do Rio Capibaribe (UP2) e o estado da Paraíba; 
ao sul, com as bacias dos rios Una (UP3) e Sirinhaém 
(UP4); a leste, com os grupos de bacias de pequenos 
rios litorâneos 2 e 3 - GL2 (UP15) e GL3 (UP16) e o 
Oceano Atlântico; e, a oeste com as bacias dos rios 
Ipanema (UP7) e Moxotó (UP8) e o estado da Paraíba.

O percurso do Rio Ipojuca, com cerca de 320 km, 
é preponderantemente orientado na direção oeste- 
leste, sendo seu regime fluvial intermitente, tornando-
-se perene a partir do seu médio curso, nas proximidades  
da cidade de Caruaru. Seus principais afluentes, pela 
margem direita são Riacho Liberal, Riacho Taquara 
e Riacho do Mel e, pela margem esquerda, Riacho 
do Coutinho, Riacho dos Mocós, Riacho do Muxoxo 
e Riacho Pata Choca. O Riacho Liberal, seu afluente 
mais importante, tem suas nascentes no muni-
cípio de Alagoinha. Drena ao longo dos seus 47 km 
de extensão, áreas dos municípios de Alagoinha, 
Pesqueira e Sanharó, e deságua no Rio Ipojuca. O Rio 
Ipojuca corta diversas sedes municipais destacando-
-se: Bezerros, Caruaru, Escada, Chã Grande, Gravatá, 
Ipojuca, Primavera, São Caetano e Tacaimbó. Seu estu-
ário foi bastante alterado nos últimos anos em decor-
rência da instalação do Complexo Portuário de Suape.

A bacia abrange uma área de 3.435,34 km², corres-
pondendo a 3,49% da área do estado. Estão inse-
ridos nessa bacia um total de 25 municípios, dentre 
os quais: 14 possuem suas sedes implantadas na 
bacia (Arcoverde, Belo Jardim, Bezerros, Caruaru, Chã 
Grande, Escada, Gravatá, Ipojuca, Pombos, Poção, 
Primavera, Sanharó, São Caetano e Tacaimbó); e 10 
estão apenas parcialmente inseridos (Agrestina, 
Alagoinha, Altinho, Amaraji, Cachoeirinha, Pesqueira, 
Riacho das Almas, Sairé, São Bento do Una, Venturosa 
e Vitória de Santo Antão).

TABELA 2.5
Reservatórios da bacia do Rio Ipojuca

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Belo Jardim 30.740.000 Belo jardim

Duas Serras 2.032.289 Poção

Eng. Severino 
Guerra 17.776.470 Belo Jardim

Manuíno 2.021.000 Bezerros

Pão de Açúcar 41.140.000 Pesqueira

Taquara 1.100.000 Caruaru

São apresentados, na Tabela 2.5, os reservatórios 
da bacia do Rio Ipojuca, com capacidade máxima 
acima de 106 m³.

BACIA DO RIO MOXOTÓ: A bacia hidrográfica do Rio 
Moxotó está situada, em sua maior parte, no estado de 
Pernambuco, estendendo-se na sua porção sudeste 
para o estado de Alagoas até o Rio São Francisco. A 
bacia está situada entre 07º 52’ 21” e 09º 19’ 03” de lati-
tude sul, e entre 36º 57’ 49” e 38º 14’ 41” de longitude 
oeste, com sua porção pernambucana constituindo a 
Unidade de Planejamento Hídrico UP8.

A UP8 limita-se: ao norte, com o estado da Paraíba 
e com a bacia do Rio Pajeú (UP9); ao sul, com o estado 
de Alagoas e com o grupo de bacias de pequenos rios 
interiores 2 - GI2(UP21); a leste, com as bacias dos rios 
Ipojuca (UP3) e Ipanema (UP7); e a oeste, com a bacia 
do Rio Pajeú e o grupo de bacias de pequenos rios 
interiores 3 - GI3 (UP22).

O Rio Moxotó nasce no município de Sertânia, 
próximo à divisa entre os estados de Pernambuco e 
Paraíba. Da nascente até sua foz, no Rio São Francisco, 
o rio possui aproximadamente 226 km de extensão. 
Seus principais afluentes pela margem direita, de 
montante para jusante, são Riacho do Saquinho, 
Riacho do Lajedo, Riacho da Custódia, Riacho do Capiti 
e Riacho Juazeiro. Pela margem esquerda, destacam-se 
Riacho do Feliciano, Rio Piutá, Riacho Salgado, Riacho 
do Pioré, Rio Priapé e Riacho do Parafuso, que serve 
de limite entre os estados de Pernambuco e Alagoas.

Com sua nascente situada no município de Sertânia, 
o Rio Piutá é o afluente mais importante do Rio Moxotó. 
Após percorrer 54 km de extensão, esse rio deságua 
no reservatório Engenheiro Francisco Sabóia, também 
conhecido como Poço da Cruz, no Rio Moxotó.

Fonte: (COSTA, 2009).

Fonte: (COSTA, 2009).
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A bacia possui uma área total de 9.744,01 km², 
dos quais 8.772,32 km² pertencem ao estado de 
Pernambuco (8,92% de sua área), situando-se em sua 
maior parte no Sertão do Moxotó. Esse trecho abrange 
áreas de 12 municípios, dos quais Inajá e Sertânia estão 
totalmente inseridos na bacia. Os municípios com sede 
na bacia são Arcoverde, Custódia, Ibimirim, Manari 
e Tacaratu, enquanto os parcialmente inseridos são 
Buíque, Floresta, Jatobá, Iguaraci e Tupanatinga.

Na Tabela 2.6, são apresentados os reservatórios da 
bacia do Rio Moxotó, com capacidade máxima acima 
de 106 m³.

o Riacho do Mel, que serve de divisor entre os muni-
cípios de Capoeiras e Caetés. Cerca de 70 km da 
extensão do Rio Canhoto drenam áreas dos muni-
cípios pernambucanos de Capoeiras, Jucati, Jupi, 
Calçado, Lajedo, Jurema, Canhotinho, Angelim, São 
João, Garanhuns e Caetés, além de servir de divisor 
entre esses municípios.

A bacia, em toda sua extensão, tem uma área de 
4.090,39 km², dos quais 2.154,26 km² no estado de 
Pernambuco (2,19% da área do estado).

A área de drenagem da bacia em Pernambuco 
envolve 15 municípios. Dentre estes, os de Angelim, 
Correntes, Palmerina e São João estão inseridos 
em sua totalidade. Com sede na bacia são Caetés, 
Canhotinho, Garanhuns e Lagoa do Ouro. Os muni-
cípios de Brejão, Calçado, Capoeiras, Jucati, Jurema, 
Jupi e Lajedo estão parcialmente inseridos na bacia.

São apresentados, na Tabela 2.7, os reservatórios 
da bacia do Rio Mundaú, com capacidade máxima 
acima de 106 m³.

TABELA 2.6
Reservatórios da bacia do Rio Moxotó

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Barra 2.738.160 Sertânia

Cachoeira 5.950.000 Sertânia

Custódia / Marrecos 21.623.100 Custódia

Eixo da Serra 1.637.808 Custódia

Eng. Francisco Sabóia 
(Poço da Cruz) 504.000.000 Ibimirim

TABELA 2.7
Reservatórios da bacia do Rio Mundaú

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Cajarana 2.594.000 Capoeira / Garanhus

Inhumas 7.872.860 Garanhus

Mundaú / Garanhus 1.968.600 Garanhus
BACIA DO RIO MUNDAÚ: A bacia hidrográfica do Rio 
Mundaú está localizada nos estados de Pernambuco 
e Alagoas. A porção compreendida no território 
pernambucano (Unidade de Planejamento Hídrico 
UP6) localiza-se entre as coordenadas 08º 41’ 34” e 
09º 14’ 00” de latitude sul, e 36º 03’36” e 36º 37’ 27” 
de longitude oeste. A bacia limita-se ao norte com a 
bacia do Rio Una (UP5), ao sul com estado de Alagoas 
e com o grupo de bacias de pequenos rios interiores 
1 - GI1 (UP20), a leste com a bacia do Rio Una e com o 
estado de Alagoas e, a oeste, com o grupo GI1 e com 
a bacia do Rio Una.

O Rio Mundaú nasce no município de Garanhuns, 
com cerca de 70 km, percorrendo áreas do estado 
de Pernambuco. Os principais afluentes no estado 
de Pernambuco são: pela margem direita, Riacho 
Conceição, Riacho Salgado, Rio Correntes e Rio Mundau-
zinho; e, pela margem esquerda, o Rio Canhoto.

O Rio Canhoto, que deságua no Rio Mundaú em 
território alagoano, é o tributário mais importante do 
Rio Mundaú e tem, por sua vez, como principal contri-
buinte o Rio Inhaúma, que drena todo o município de 
Palmeirina. Nas nascentes do Rio Canhoto, destaca-se 

BACIA DO RIO PAJEÚ: A bacia do Rio Pajeú está 
localizada entre 07º 16’ 20” e 08º 56’ 01” de latitude 
sul, e 36º59’ 00” e 38º57’ 45” de longitude oeste, 
formando a Unidade de Planejamento Hídrico 
UP9. Limita-se ao norte com os estados do Ceará e 
Paraíba, ao sul com o grupo de bacias de pequenos 
rios interiores 3 - GI3 (UP22) e a bacia do Rio Moxotó 
(UP8), a leste com a bacia do Rio Moxotó e o estado 
da Paraíba, e a oeste com a bacia do Rio Terra Nova 
(UP10) e o grupo de bacias de pequenos rios inte-
riores 4 - GI4 (UP23).

O Rio Pajeú nasce no município de Brejinho e 
percorre cerca de 353 km de extensão. Inicialmente 
apresenta sentido nordeste-sudoeste, até desaguar 
no lago de Itaparica, no Rio São Francisco. Seu regime 
fluvial é intermitente e, ao longo do seu curso, margeia 
as cidades de Itapetim, Tuparetama, Ingazeira, 
Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Flores, Calumbi, 

Fonte: (COSTA, 2009).

Fonte: (COSTA, 2009).
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Serra Talhada e Floresta. Seus afluentes principais são: 
pela margem direita, os riachos Tigre, Barreira, Brejo, 
São Cristóvão e Belém; e, pela margem esquerda, 
os riachos do Cedro, Quixabá, São Domingos, Poço 
Negro e do Navio.

A bacia do Rio Pajeú é a maior bacia de Pernambuco, 
com uma área de 16.685,63 km², correspondendo 
a 16,97% da área do estado. A área de drenagem da 
bacia envolve 27 municípios, dos quais 7 possuem 
suas sedes inseridas na bacia (Carnaíba, Carnaubeira 
da Penha, Floresta, Iguaraci, Itacuruba, Mirandiba e 
São José do Belmonte).

Os municípios totalmente inseridos na bacia são: 
Afogados da Ingazeira, Betânia, Brejinho, Calumbi, 
Flores, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Cruz da 
Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do Egito, Serra 
Talhada, Solidão, Tabira, Triunfo e Tuparetama. Os 
municípios parcialmente inseridos na bacia são: Belém 
do São Francisco, Custódia, Ibimirim e Salgueiro.

São apresentados, na Tabela 2.8, os reservató-
rios da bacia do Rio Pajeú, com capacidade máxima 
acima de 106 m³.

BACIA DO RIO SIRINHAÉM: A Unidade de Planeja-
mento Hídrico UP4, que corresponde à bacia do Rio 
Sirinhaém, está localizada entre 08º 16’ 05” e 08º 44’ 50” 
de latitude sul, e 35º 01’ 00” e 35º 47’ 58” de longitude 
oeste. Limita-se ao norte com a bacia do Rio Ipojuca 
(UP3) e o grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 
3 - GL3 (UP16), ao sul com a bacia do Rio Una (UP 5) e 
o grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 4 - GL4 
(UP17), a leste com o Oceano Atlântico e os grupos de 
bacias GL3 e GL4, e a oeste com a bacia do Rio Una.

O Rio Sirinhaém é o principal curso d’água da 
bacia, tendo sua nascente no município de Camocim 
de São Félix. Sua extensão é de cerca de 158 km, 
com sentido noroeste-sudeste, no qual atravessa as 
sedes municipais de Cortês e Gameleira. Os principais 
afluentes do rio Sirinhaém são: na margem esquerda, 
os riachos do Sangue e os rios Amaraji, Camaragibe, 
Tapiruçu e Sibiró; e, na margem direita, os riachos 
Seco, Tanque de Piabas e Várzea Alegre, Córrego 
Sabiá e Rio Cuiambuca.

O afluente mais importante é o Rio Amaraji, que 
nasce no município de Gravatá. Sua extensão é de apro-
ximadamente 65 km, e drena as águas provenientes 
das cidades de Gravatá, Amaraji, Ribeirão e Gameleira.

A bacia abrange 19 municípios em sua área de 
2.090,64 km² (2,13% da área do estado). Desses 

TABELA 2.8
Reservatórios da bacia do Rio Pajeú

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Angico 3.240.000 Itacuruba

Arrodeio 14.522.100 São José  
do Belmonte

Água Fria 4.000.000 Floresta /
Serra Talhada

Barra do Juá 71.474.000 Floresta

Belmonte 1.800.000 São José   
do Belmonte

Boa Vista 16.448.450 Itapetim

Brotas 19.639.577 Afogados da 
Ingazeira

Cachoeira II 21.031.145 Serra Talhada

Cascudo 2.000.000 São José do Egito

Chinelo 3.483.700 Carnaíba

Jazigo 15.543.300 Serra Talhada

José Antônio 2.024.540 Santa Terezinha

Juá 3.000.000 Mirandiba

Jureminha 2.080.355 São José do Egito

laje do Gato 1.102.940 Tabira / Afogados  
da Ingazeira

Livino 1.385.562 Mirandiba

Mãe d’água 1.500.000 Itapetim

Manopla 1.444.300 Itapetim

Monte Alegre 8.500.000 Carnaubeira da 
Penha / Floresta

Poço Grande 1.500.000 Flores

Quebra Unha 3.190.000 Floresta

Retiro 1.117.693 São José do Egito

Riacho Seco 1.600.000 Floresta

Rosário 34.990.000 Iguaci / Ingazeira

Saco I 36.000.000 Sera Talhada

São José 1.600.000 Belém de
São Francisco

São José II 7.152.875 São José do Egito

Serrinha / Serraria 1.256.504 São José do Egito

Serrinha II 311.000.000 Serra Talhada

Serrote 1.622.615 São José  
do Belmonte

Fonte: (COSTA, 2009).
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TABELA 2.9
Reservatórios da bacia do Rio Sirinhaém

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Brejão 1.625.000 Sairé

TABELA 2.10
Reservatórios da bacia do Rio Terra Nova

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Abóboras 14.350.000 Parnamirim

Baixio Grande 1.547.125 Salgueiro / Serrita

Barra do
Chapéu 1.600.000 Cabrobó

Barrinha 1.960.000 Cedro / Serrita

Boa Vista 16.448.450 Salgueiro /
Verdejante

Côcos 1.887.600 Parnamirim

Conceição Creoulas 1.169.400 Salgueiro

Manoel
Rodrigues 4.800.000 Cabrobó

Murici 3.300.000 Cabrobó

Nilo Coelho 14.569.000 Cabrobó /
Terra Nova

Poço Grande 3.922.380 Serrita

Riacho dos
Cavalos 3.900.000 Parnamirim

Riacho
Pequeno 3.800.000 Belém de

São Francisco

Saco da Serra (Juá) 6.300.000 Cabrobó

Salgueiro 14.698.200 Salgueiro

Umãs 1.784.420 Salgueiro /
Terra Nova

Urubu 2.033.780 Salgueiro

Várzea dos Ramos 1.800.000
Carnaubeira da 
Penha / 
Salgueiro

municípios, dois estão totalmente inseridos na bacia 
(Cortês e Ribeirão), sete possuem sua sede na bacia 
(Amaragi, Barra de Guabiraba, Camocim de São Félix, 
Gameleira, Joaquim Nabuco, Sairé e Sirinhaém) e os 10 
restantes se encontram parcialmente inseridos (Água 
Preta, Bezerros, Bonito, Escada, Gravatá, Primavera, São 
Joaquim do Monte, Tamandaré, Ipojuca e Rio Formoso.

Na Tabela 2.9, é apresentado o reservatório da bacia 
do Rio Sirinhaém, com capacidade acima de 106 de m³.

Verdejante) e sete estão parcialmente inseridos (Belém 
do São Francisco, Cabrobó, Carnaubeira da Penha, 
Mirandiba, Orocó, São José do Belmonte e Parnamirim).

São apresentados, na tabela 2.10, os reservatórios 
da bacia do Rio Terra Nova, com capacidade máxima 
acima de 106 m³.

BACIA DO RIO UNA: A Unidade de Planejamento 
Hídrico UP5, que corresponde à bacia hidrográfica 
do Rio Una, está localizada no sul do litoral do estado 
de Pernambuco, entre 08º17’14” e 08º55’28” de lati-
tude sul, e 35º07’48” e 36º42’10” de longitude oeste. 
Limita-se: ao norte com as bacias dos rios Ipojuca (UP3) 
e Sirinhaém (UP4), e o grupo de bacias de pequenos 

Fonte: (COSTA, 2009).

Fonte: (COSTA, 2009).

BACIA DO RIO TERRA NOVA: A Unidade de Planeja-
mento Hídrico UP10, que corresponde a bacia do Rio 
Terra Nova, está localizada no Sertão de Pernambuco, 
entre 7º 40’20” e 8º 36’57” de latitude sul, e 38º 47’04” e 
39º 35’ 58” de longitude oeste. Limita-se ao norte com 
o estado do Ceará, ao sul com os grupos de bacias de 
pequenos rios interiores 4 e 5 - GI4 (UP23) e GI5 (UP24) 
e o Rio São Francisco, a leste com a bacia do Rio Pajeú 
(UP9) e a oeste com a bacia do Rio Brígida (UP11).

O Rio Terra Nova apresenta uma extensão de 40 
km, com suas nascentes situadas no limite do estado 
do Ceará.

No seu curso inicial, o rio apresenta direção norte-
-sul e, a partir da cidade de Terra Nova, segue o sentido 
noroeste-sudeste até desaguar na margem esquerda 
do rio São Francisco. Seu regime fluvial é intermitente 
ao longo de todo seu curso.

Os principais afluentes do Rio Terra Nova são, pela 
margem direita, os Riachos do Amador, Jibóia, do 
Tigre, do Mororó e Cupiará. Pela margem esquerda, 
destacam-se os riachos Acauã, Salgueiro, Jatobá, 
da Cachoeirinha e Ouricuri. O seu maior afluente é 
o Rio Salgueiro que, com uma extensão de aproxi-
madamente 53 km, drena as cidades de Verdajante 
e Salgueiro.

A bacia apresenta uma área de 4.887,71 km², 
que corresponde a 4,97% da área do estado. A área 
de drenagem envolve 12 municípios, dos quais três 
estão totalmente inseridos na bacia (Cedro, Salgueiro 
e Terra Nova), dois possuem sede na bacia (Serrita e 
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rios litorâneos 4 – GL4 (UP17); ao sul, com a bacia do 
Rio Mundaú (UP6), o estado de Alagoas, o grupo de 
bacias de pequenos rios litorâneos 5 - GL5 (UP18) e o 
grupo de bacias de pequenos rios interiores 1 – GI1 
(UP20); a leste, com o Oceano Atlântico, a bacia do Rio 
Sirinhaém, o GL4 e GL5; e, a oeste, com as bacias dos 
rios Ipojuca e Ipanema (UP7).

A nascente do Rio Una é encontrada no município 
de Capoeiras, apresentando-se intermitente até apro-
ximadamente à cidade de Altinho, quando se torna 
perene. Possui uma extensão de cerca de 290 km,  
tendo como principais afluentes, pela margem direita, 
Riacho Quatis, Rio da Chata, Rio Pirangi, Rio Jacuípe e 
Rio Caraçu.

O Rio Jacuípe serve de limite entre os estados 
de Pernambuco e Alagoas. Pela margem esquerda, 
destacam-se riacho Riachão, Riacho Mentirosas, Riacho 
do Sapo, Rio Camevô e Rio Preto.

A bacia apresenta uma área de 6.740,31 km², dos 
quais 6.262,78 km² estão inseridos no estado de 
Pernambuco, correspondendo a 6,37 % do total do 
estado, abrange 42 municípios, dos quais 11 estão 
totalmente inseridos na bacia (Belém de Maria, 
Catende, Cupira, Ibirajuba, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, 
Maraial, Palmares, Panelas, São Benedito do Sul e 
Xexéu), 15 possuem sede inserida na bacia (Água Preta, 
Agrestina, Altinho, Barreiros, Bonito, Cachoeirinha, 
Calçado, Capoeiras, Jucati, Jupi, Jurema, Lajedo, 
Quipapá, São Bento do Una e São Joaquim do Monte), 
e 16 estão parcialmente inseridos (Barra de Guabiraba, 
Bezerros, Caetés, Camocim de São Félix, Canhotinho, 
Caruaru, Gameleira, Joaquim Nabuco, Pesqueira, Rio 
Formoso, Sanharó, São Caetano, São José da Coroa 
Grande, Tacaimbó, Tamandaré e Venturosa).

Na tabela 2.11, são apresentados os reservatórios 
da bacia do Rio Una, com capacidade máxima acima 
de 106 m³.

BACIA RIACHO DAS GARÇAS: A Unidade de 
Planejamento Hídrico UP12, que corresponde à bacia 
do Riacho das Garças, está localizada na porção oeste 
do estado de Pernambuco, entre 08º 08’ 48” e 08º 
48’00” de latitude sul, e 39º 41’ 25” e 40º 47’ 35” de 
longitude oeste. Limita-se ao norte com a bacia do 
Rio Brígida (UP11), ao sul com a bacia do Rio do Pontal 
(UP13) e o grupo de bacias de pequenos rios inte-
riores 7 - GI7 (UP26), a leste com o grupo de bacias 
de pequenos rios interiores 6 - GI6 (UP25) e o Rio São 
Francisco, e a oeste com o estado do Piauí.

TABELA 2.11
Reservatórios da bacia do Rio Una

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Brejo do
Buraco 1.070.000 Altinho

Caianinha 1.361.340 São Joaquim do 
Monte

Gurjão 3.897.000 Capoeiras

Pau Ferro 12.175.000 Quipapá / Jurema

Poço da Areia 2.300.000 Bezerros

Prata 42.147.000
São Joaquim do 
Monte /
Belém de Maria

O Riacho das Garças tem suas nascentes no 
limite do estado com o Piauí, sendo inicialmente 
denominado Riacho Caipora, e prossegue até o São 
Francisco, onde desemboca. Sua extensão total é de 
cerca de 192 km, com a maior parte de sua direção 
noroeste-sudeste.

Os principais afluentes do Riacho das Garças 
são, pela margem direita, os riachos Água Preta, 
das Lagoas, da Cal, do Periquito e dos Campos, e, 
pela margem esquerda, Mocambo, da Boa Vista, da 
Volta, Alegre, do Algodão e Bomfim.

A bacia tem uma área de 4.094,10 km², que está 
totalmente inserida no estado de Pernambuco (4,16% 
da área total do estado), abrangendo parcialmente 
sete municípios: Dormentes, Lagoa Grande, Ouricuri, 
Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Santa Maria 
da Boa Vista. Apenas os municípios de Santa Cruz e 
Santa Filomena possuem suas sedes inseridas na bacia.

Na Tabela 2.12, são apresentados os reservató-
rios da bacia do Riacho das Garças, com capacidade 
máxima acima de 106 m³.

BACIA DO RIACHO PONTAL: A Unidade de 
Planejamento Hídrico UP13, que corresponde à bacia 
hidrográfica do Riacho do Pontal, está localizada no 
extremo oeste do estado de Pernambuco, entre 08º 19’ 
00” e 09º 13’ 24’’ de latitude sul, e 40º 11’ 42” e 41º 20’ 
39” de longitude oeste. Possui como limites: ao norte, a 
bacia do Riacho das Garças (UP12) e o estado do Piauí; ao 

Fonte: (COSTA, 2009).
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TABELA 2.12
Reservatórios da bacia do Riacho das Garças

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Bom Jardim 4.800.000 Dormentes /
Santa Filomena

Brejo 2.500.000 Santa Cruz

Cacimba 1.732.357 Santa Cruz

Calmaria 2.000.000 Lagoa Grande

Contendas 1.500.000 Lagoa Grande

Lagoa da Pedra 1.400.000 Santa Maria da  
Boa Vista

Saco II 123.523.510
lagoa Grande /
Santa Maria da  
Boa Vista

Tranqueira 3.000.000 Dormentes

TABELA 2.13
Reservatórios da bacia do Riacho do Pontal

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (M3) MUNICÍPIO

Água Branca 2.354.600 Petrolina

Almas 3.800.000 Lagoa Grande / 
Petrolina

Baixa do Icó 1.300.000 Petrolina

Baixa Verde 2.300.000 Petrolina

Barra da Melancia 1.374.000 Afrânio

Cacimba Velha 1.802.000 Petrolina

Chico Velho 2.600.000 Dormentes

Cruz de Salina 4.021.375 Petrolina

Dormentes 2.918.931 Dormentes

Extrema 1.272.472 Afrânio / 
Dormentes

Lajedo (Jatobá) 1.000.000 Petrolina

Monte Alegre 1.650.000 Afrânio

Monte Orebe 2.334.760 Dormentes

Morros 1.860.000 Petrolina

Pau Branco 3.000.000 Afrânio

Pau Ferro 2.068.937 Petrolina

sul, o estado da Bahia e o grupo de bacias de pequenos 
rios interiores - GI8 (UP27); a leste, a bacia do Riacho das 
Garças e o grupo de bacias de pequenos rios interiores 
7 - GI-7 (UP26); e a oeste, os estados do Piauí e Bahia.

O Riacho do Pontal tem sua nascente no extremo 
oeste do estado de Pernambuco, entre os limites dos 
estados do Piauí e Bahia, no município de Afrânio.

O Riacho do Pontal recebe o nome Riacho Cachoeira 
do Roberto na sua nascente e, a partir do município de 
Petrolina passa ser chamado pelo o nome que é dado a 
sua bacia hidrográfica. O riacho desemboca na margem 
esquerda do Rio São Francisco, depois de percorrer uma 
distância de aproximadamente 200 km, apresentando 
como direção predominante o sentido noroeste-sudeste.

O Riacho tem como principais cursos d’água, pela 
margem direita, os riachos Caieira, Sítio Novo, Terra 
Nova e Simão. Pela margem esquerda, destacam-se 
os riachos do Caboclo, Caldeirão, do Dormente, Baixo, 
do Areial e da Serra Branca.

A bacia está representada por uma área de 6.015,33 
km², correspondendo a 6,12% da área total do 
estado de Pernambuco. A área de drenagem do rio 
envolve 4 municípios, dos quais apenas o município 
de Afrânio está totalmente inserido na bacia. Os 
municípios de Dormentes e Lagoa Grande tem suas 
sedes inseridas na bacia, e o Petrolina está parcial-
mente inserido na bacia.

Na Tabela 2.13, são apresentadas as principais 
características dos reservatórios da bacia do riacho 
Pontal, com capacidade máxima acima de 106 m³.

FERNANDO DE NORONHA: É um arquipélago vulcâ-
nico, situado no Atlântico Equatorial, na região Nordeste 
do Brasil, no limite do mar territorial brasileiro, quatro 
graus abaixo da linha do Equador, distando 375 km de 
Natal (RN), 545 km do Recife (PE), 710 km de Fortaleza 
(CE) e 2.600 km da costa africana, nas coordenadas 3º 
54’S de latitude e 3º 25’W de longitude.

O arquipélago é formado por 21 ilhas, ilhotas 
e rochedos, ocupando uma área total de 26 km², 
e localiza-se no topo de uma extensão da cadeia 
de montanhas submersas - a Dorsal Mediana do 
Atlântico ou Cadeia Meso-Atlântica - cuja base está a 
cerca de 4.000 m de profundidade. Está também no 
limite do mar territorial brasileiro que, na altura do 
arquipélago, tem sua dimensão duplicada, devido às 
terras emersas de Fernando de Noronha.

Fonte: (COSTA, 2009).

Fonte: (COSTA, 2009).
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Não existem cursos d’água perenes. As pequeninas 
bacias, a reduzida capacidade de retenção de água e o 
clima de acentuada estiagem fazem surgir pequenos 
riachos temporários, como o Riacho Mulungu (que 
banha a Vila dos Remédios), o Córrego de Atalaia (na 
praia de Atalaia), o Riacho Maceió – o mais importante, 
que alimenta o Açude do Xaréu (na baía do Sueste) e o 
Riacho Boldró (na área do mesmo nome).

Os principais reservatórios existentes no Arquipélago 
de Fernando de Noronha são Boldró, Borges, Ema, Gato, 
Mulungu, Pedreira, Poço do Vidal e Xaréu.

GRUPO DE BACIAS DE PEQUENOS RIOS INTERIORES 
1 - GI1: A Unidade de Planejamento Hídrico UP20, que 
corresponde ao grupo de bacias de pequenos rios inte-
riores 1 - GI1, está localizada no leste do estado, entre 
08º 44’ 20” e 09º 21’44” de latitude sul, e 36º 26’ 46” e 
36º 54’ 10” de longitude oeste. Limita-se ao norte com 
a bacia do rio Una (UP5), a bacia do rio Mundaú (UP6) e 
a bacia do rio Ipanema (UP7), ao sul faz fronteira com o 
estado de Alagoas, a leste com a bacia do rio Mundaú 
e, a oeste, com a bacia do rio Ipanema.

O grupo GI1 tem como principais cursos d’água 
o Rio Traipu, o Rio Paraíba e o Riacho Seco, com 
extensões aproximadas de 12 km, 46 km e 90 km, 
respectivamente. O Riacho Seco constitui o principal 
afluente do Rio Paraíba, servindo de divisa entre os 
municípios de Bom Conselho e Lagoa do Ouro, e 
entre Brejão e Terezinha.

Uma parte dos cursos d’água originários do GI1, 
situados a oeste do Rio Paraíba, escoa para o Rio 
São Francisco, enquanto os demais deságuam no 
Oceano Atlântico. O grupo GI1 possui uma área com 
1.364,39 km², correspondendo a um percentual de 
1,39% da área total do estado.

A área de drenagem da bacia envolve 10 municí-
pios. Dentre esses municípios, apenas Terezinha está 
totalmente inserida no GI1. Os municípios de Bom 
Conselho, Brejão e Paranatama possuem sua sede no 
grupo, enquanto Caetés, Capoeiras, Garanhuns, Iati, 
Lagoa do Ouro e Saloá estão parcialmente inseridos.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS  

 Com relação à disponibilidade de água na hidros-
fera do planeta Terra, existem algumas variações 
percentuais descritas nos trabalhos publicados. Cerca 
de 97,5% do volume total de água é salgada (oceanos 
e mares) e apenas 2,5% é de água doce. Porém, a 

maior parte da água doce (68,7%) está armazenada 
nas calotas polares e geleiras; 30,1% correspondem às 
águas subterrâneas (cuja qualidade da água depende 
do tipo de rocha armazenadora) e 1,2% representam 
os rios, lagos e lagoas (LIMA, 2001).  

Pela atuação dos processos atmosféricos e climá-
ticos que acontecem numa região, os tipos de climas 
interferem diretamente no comportamento dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, desem-
penhando uma forte influência na qualidade e quan-
tidade das águas.

A água subterrânea vem assumindo uma impor-
tância cada vez mais relevante como fonte de abaste-
cimento devido a fatores como o crescente aumento 
dos custos da sua captação, adução e tratamento, 
além de não apresentar problemas como facilidade 
de contaminações inerentes às águas superficiais. 

O descontrole, a falta de consciência da grande 
maioria dos usuários, e a superexplotação das águas 
subterrâneas, bem como a falta de um corpo técnico 
permanente e satisfatoriamente capaz de desenvolver 
as atividades relacionadas aos processos de outorgas, 
fiscalizações e monitoramentos, compõem o quadro 
geral das dificuldades relacionadas à gestão das águas 
no estado de Pernambuco, apesar do mesmo possuir 
uma lei específica, Lei No. 11.427 de 1997 (até julho 
de 2017, encontra-se totalmente reformulada e atuali-
zada, faltando apenas ser sancionada) e o respectivo 
Decreto Regulamentador No. 20.423 de 1998, ferra-
menta imprescindível capaz de dar suporte na gestão, 
conservação e proteção das águas subterrâneas.

O subsolo pernambucano é formado dominante-
mente por rochas pré-cambrianas, que ocupam cerca 
de 90% do seu território, sendo recobertas, em menor 
proporção, por bacias sedimentares paleo/mesozoicas 
interiores e por bacias litorâneas meso/cenozoicas 
(GOMES, 2001). As rochas pré-cambrianas compõem 
o grupo das rochas cristalinas (ígneas e metamórficas), 
que formam os aquíferos do tipo fraturado ou fissural, 
enquanto que as demais áreas de exposição são consti-
tuídas por rochas sedimentares formadas por inúmeras 
partículas de sedimentos arenosos, lamosos e matéria 
orgânica, podendo apresentar em sua composição 
restos corpóreos de vegetais e animais. Essas rochas 
ocupam as bacias paleomesozoicas interiores, bacias 
cretáceas costeiras e sedimentos aluviais, eluviais e colu-
viais, constituindo então os aquíferos porosos ou inters-
ticiais, onde há boa permeabilidade ou transmissividade.

Através de poços tubulares (também conhecido 
como poço artesiano, é possível captar água dos 
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aquíferos, cujas construções são realizadas por meio 
de máquinas perfuratrizes, percussoras, rotativas e/ou 
rotopneumáticas, geralmente com furo de abertura 
máxima de 50 cm, cujo revestimento pode ser com 
tubos de aço galvanizado, em plástico ou aço inoxi-
dável, equipado com bomba de captação específica 
para determinada capacidade exploratória (bomba 
submersa, centrífuga ou injetora) ou catavento (movido 
à energia eólica). Outro tipo de captação subterrânea 
são os poços amazonas, escavados manualmente e 
revestidos com tijolos ou anéis de concreto, possuindo 
profundidades na ordem de até 20 m e diâmetros 
de 1 m a 5 m, capazes de captar o nível freático das 
aluviões, do solo ou do aquífero livre superior com uso 
de bomba centrífuga, injetora ou manual.

A Portaria no 1.469/2000 do MS (2001), estabe-
lece o controle e vigilância da qualidade da água 
para o consumo humano e seu padrão de potabili-
dade, cujos valores dos Sólidos Totais Dissolvidos – 
STD (mg/l) são determinantes (Tabela 2.14): 

De uma maneira geral, é possível distinguir quatro 
grandes regiões hidrogeológicas, ao longo do terri-
tório pernambucano (Figura 2.3), cujas caracterís-
ticas das captações subterrâneas (poços tubulares e 
amazonas) foram selecionadas, em 2016, no banco 
de dados do Sistema de Informações de Águas 
Subterrâneas (SIAGAS) do Serviço Geológico do Brasil, 
disponível em http;//siagasweb.cprm.gov.br.

GRUPOS DE ROCHAS CRISTALINAS: Esta região 
hidrogeológica é composta por rochas ígneas e 
metamórficas de idades pré-cambrianas capazes de 
armazenar e permitir o fluxo da água nas fraturas, 
fendas e fissuras, sendo chamado de Aquífero 
Fissural ou Fraturado. 

A capacidade produtiva dos poços tubulares cons-
truídos nas rochas cristalinas depende do projeto 
construtivo (uso da geofísica para locação, profundi-
dade, diâmetro e tipo do revestimento, equipamento 
de extração, etc.) e da capacidade da perfuração do 
equipamento, enquanto que a qualidade das águas é 
função da composição da rocha armazenadora e do 
tempo de residência. Regiões em que ocorrem sedi-
mentos aluvionares é possível construir poço misto, 
através do qual é possível captar, simultaneamente, 
água desta porção superior sedimentar e da porção 
da rocha cristalina em profundidade, produzindo 
uma melhor qualidade devido à diminuição dos sais 
dissolvidos, além de uma maior quantidade.

Como frequentemente os aquíferos fissurais produ-
-zem águas salobras ou salgadas, é recomendável uma 

TABELA 2.14
Padrões de Potabilidade

SÓLIDOS TOTAIS 
DISSOLVIDOS (MG/L) QUALIDADE DA ÁGUA

0 a 500 Doce

501 a 1.500 Salobra

> 1.500 Salgada

Figura 2.3 - Divisão das regiões hidrogeológicas do estado de Pernambuco.  Fonte: Modificado de Silva et al. (2009).

Fonte: (COSTA, 2009).
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TABELA 2.15
Características gerais dos poços tubulares  
em Rochas Cristalinas

PROFUNDIDADE 
(M)

VAZÃO 
(M3/H)

EQUIPAMENTO  
DE EXTRAÇÃO

QUALIDADE  
DAS ÁGUAS

30 a 80 0,5 a 3,0

Bomba  
centrífuga, 
Bomba injetora 
ou Catavento

Salobra  
a Salgada

estação de tratamento de água com dessalinizador 
que pode ser instalada com o objetivo de melhorar 
a qualidade e tornar possível o uso para consumo 
das comunidades existentes ao longo das regiões 
agreste e sertão de Pernambuco. No entanto, se faz 
necessário que os órgãos governamentais fiquem 
responsáveis pelo manuseio, treinamento dos 
usuários e manutenções, devido ao alto custo do 
dessalinizador.

Um fator que continua sendo desprezado é no 
tocante a manutenção das instalações do poço 
tubular e do equipamento de extração, uma vez que 
além de prejudicar o funcionamento destes equipa-
mentos, na maioria das vezes ocorre a diminuição da 
capacidade produtiva do poço.

Na Tabela 2.15, são apresentadas as características 
gerais dos poços tubulares perfurados nas Rochas 
Cristalinas em Pernambuco.

doces, demonstrando a importância de serem constru-
ídos os mesmos e confirmando a influência da compo-
sição das rochas na qualidade das águas.

Construções de poços amazonas devem ser 
mais bem planejadas nas áreas de ocorrências do 
semiárido pernambucano, para que estes tipos de 
captações possam efetivamente fazer parte de um 
potencial fornecedor de água de boa qualidade 
para as populações localizadas nas zonas rurais, bem 
como para a utilização na irrigação de subsistência e 
na criação de animais.

GRUPO DAS BACIAS SEDIMENTARES DA REGIÃO 
SEMIÁRIDA: Localizadas na parte central e oeste 
de Pernambuco, essas bacias sedimentares são 
compostas por sedimentos do Paleozoico ao 
Cenozoico, que compõem os aquíferos intersticiais 
ou porosos. São elas: Bacia do Araripe, Jatobá, São 
José do Belmonte, Mirandiba, Fátima, Carnaubeira 
da Penha, Betânia, Cedro e Socorro.
• Bacia do Araripe: Situada nas regiões sul do 
estado do Ceará, leste do Piauí e oeste do estado de 
Pernambuco, possui uma área de aproximadamente 
11.000 km2, sendo apenas 4.400 km2 em Pernambuco. 
Apresenta sedimentos paleozoicos, mesozoicos e 
cenozoicos, onde os principais aquíferos são encon-
trados nas Formações Mauriti, Missão Velha e Exu. As 
informações sobre os poços tubulares e amazonas, 
construídos nesta bacia sedimentar, são apresen-
tadas na Tabela 2.16.
• Bacia do Jatobá: Localizada na parte central de 
Pernambuco, é constituída por sedimentos paleo-
zoicos, mesozoicos e cenozoicos, ocupando uma 
área de aproximadamente 5.942 km2. O principal 

Podem ocorrer associados às rochas cristalinas, 
as aluviões, que são sedimentos de composição 
mineralógica e granulometria variada transportados 
por rios, capaz de armazenar água. A porosidade e 
a permeabilidade facilitam o escoamento das águas 
pluviais e a consequente diminuição da salinidade da 
água armazenada (COSTA et. al., 2013).

Ainda segundo COSTA et. al., 2013 (op. cit.), no 
período chuvoso de dezembro a fevereiro do ano de 
2010 para 2012, na região do Semiárido de Pernambuco, 
ocorreu uma diminuição das taxas pluviométricas e 
os poços tubulares construídos nas rochas cristalinas 
(xistos, gnaisses e granitos) apresentaram valores de 
STD, para o gnaisse < xisto < granito. No caso dos poços 
mistos (aluvião e cristalino), ocorreu um aumento do 
STD à medida que ocorreu a diminuição das chuvas, 
porém na aluvião a água se manteve salobra. Todavia, 
os poços amazonas continuaram a produzir águas 

TABELA 2.16
Características gerais dos poços tubulares perfurados 
na Bacia do Araripe

TIPO DE  
CAPTAÇÃO

PROF. 
(M)

VAZÃO 
(M3/H)

EQUIP. DE 
EXTRAÇÃO

QUALIDADE  
DAS ÁGUAS

Poço
Amazonas 3 a 8 5,0 

a 10,0

Bom Centrífuga, 
Bomba Injetora 
ou Manual

Salobra a 
Doce

Poço
Tubular

40 a 
1.200

3,0  
a 300,0

Bomba  
Submersa, 
Bomba Centrí-
fuga ou Bomba 
Injetora

Doce

Fonte: SIAGAS, 2016.

Fonte: SIAGAS, 2016.
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aquífero desta bacia é sistema aquífero Tacaratu/
Inajá, ocupando com uma área aflorante de  
1.500 Km2. As principais informações dos poços  
tubulares e amazonas construídos nesta bacia sedi-
mentar são apresentadas na Tabela 2.17.

• Bacia de São José do Belmonte: Composta por 
sedimentos paleozoicos e cenozoicos, corresponde 
a uma área de 750 km2 localizada na porção centro-
-norte de Pernambuco. Os principais aquíferos dessa 
bacia são o sistema aquífero Tacaratu/Inajá, com 
semelhança às características que ocorrem na Bacia 
do Jatobá, o aquífero Sergi, com espessura média 
de 55 m e os aquíferos de sedimentos cenozoicos e 
aluviões. As principais informações dos poços tubu-
lares e amazonas construídos nesta bacia sedimentar 
são apresentadas na Tabela 2.18.

TABELA 2.17
Características gerais dos poços tubulares perfurados 
na Bacia do Jatobá

TIPO DE  
CAPTAÇÃO

PROF. 
(M)

VAZÃO 
(M3/H)

EQUIP. DE 
EXTRAÇÃO

QUALIDADE  
DAS ÁGUAS

Poço
Amazonas 3 a 10 4,0 a 

8,0

Bomba  
Centrífuga, 
Bomba Injetora 
ou Manual

Salobra  
a Doce

Poço
Tubular

30 a 
800

10,0 a 
300,0

Bomba  
Submersa, 
Bomba  
Centrífuga ou 
Bomba Injetora

Doce

TABELA 2.18
Características gerais dos poços tubulares perfurados 
na Bacia de São José do Belmonte

TIPO DE  
CAPTAÇÃO

PROF. 
(M)

VAZÃO 
(M3/H)

EQUIP. DE 
EXTRAÇÃO

QUALIDADE  
DAS ÁGUAS

Poço
Amazonas 4 a 10 1,0  

a 6,0

Bomba  
Centrífuga, 
Bomba Injetora 
ou Manual

Salobra a 
Doce

Poço
Tubular

20  
a 600

2,0  
a 280,0

Bomba  
Submersa, 
Bomba  
Centrífuga ou 
Bomba Injetora

Doce

• Bacia de Mirandiba: Localizada na porção central 
de Pernambuco, essa bacia possui uma área de  
143  km2 composta por sedimentos paleozoicos e ceno-
zoicos, onde seus principais aquíferos são os arenitos 
Tacaratu e as coberturas quaternárias. As principais 
informações dos poços tubulares e amazonas cons-
truídos nesta bacia sedimentar são apresentadas  
na Tabela 2.19.

TABELA 2.19
Características gerais dos poços tubulares perfurados 
na Bacia de Mirandiba

TIPO DE  
CAPTAÇÃO

PROF. 
(M)

VAZÃO 
(M3/H)

EQUIP. DE 
EXTRAÇÃO

QUALIDADE  
DAS ÁGUAS

Poço
Amazonas 5 a 10 3,0 a 

8,0

Bomba  
Centrífuga, 
Bomba Injetora 
ou Manual

Salobra  
a Doce

Poço
Tubular

20 a 
500

2,0 a 
200,0

Bomba  
Submersa, 
Bomba  
Centrífuga ou 
Bomba Injetora

Doce

• Bacia de Fátima: Constituída por sedimentos pale-
ozoicos e cenozoicos, corresponde a uma área de 
138 km2, que está localizada na porção central do 
estado. Os principais aquíferos desta bacia são Fátima 
e Tacaratu, que pode chegar até 500m de espes-
sura. As principais informações dos poços tubulares 
e amazonas construídos nesta bacia sedimentar são 
apresentadas na Tabela 2.20.

TABELA 2.20
Características gerais dos poços tubulares perfurados 
na Bacia de Fátima

TIPO DE  
CAPTAÇÃO

PROF. 
(M)

VAZÃO 
(M3/H)

EQUIP. DE 
EXTRAÇÃO

QUALIDADE  
DAS ÁGUAS

Poço
Amazonas 5 a 10 3,0  

a 8,0

Bomba  
Centrífuga, 
Bomba Injetora 
ou Manual

Salobra  
a Doce

Poço
Tubular

20  
a 420

2,0  
a 45,0

Bomba  
Submersa, 
Bomba  
Centrífuga ou 
Bomba Injetora

Doce

Fonte: SIAGAS, 2016.

Fonte: SIAGAS, 2016.

Fonte: SIAGAS, 2016.

Fonte: SIAGAS, 2016.
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• Bacia de Carnaubeira da Penha: Constituída por 
sedimentos paleozoicos, corresponde a uma área de 
136,6 km2 que está localizada na porção central de 
Pernambuco. Seus principais aquíferos é o Tacaratu 
(com área de afloramento de 86 Km2) e os depósitos 
aluvionares. As principais informações dos poços 
tubulares e amazonas construídos nesta bacia sedi-
mentar são apresentadas na Tabela 2.21.

TABELA 2.21
Características gerais dos poços tubulares perfurados 
na Bacia de Carnaubeira da Penha

TIPO DE  
CAPTAÇÃO

PROF. 
(M)

VAZÃO 
(M3/H)

EQUIP. DE 
EXTRAÇÃO

QUALIDADE  
DAS ÁGUAS

Poço
Amazonas 4 a 8 5,0  

a 9,0

Bomba  
Centrífuga, 
Bomba Injetora 
ou Manual

Salobra  
a Doce

Poço
Tubular

30  
a 350

2,0  
a 30,0

Bomba  
Submersa, 
Bomba  
Centrífuga ou 
Bomba Injetora

Doce

• Bacia de Betânia: Localizada na porção central de 
Pernambuco, corresponde a uma área de 280 km2 
composta por sedimentos paleozoicos e mesozoicos, 
onde seus principais aquíferos são o Tacaratu (com 
área de afloramento de 192 Km2) e os depósitos 
colúvio-aluvionares. As principais informações dos 
poços tubulares e amazonas construídos nesta bacia 
sedimentar são apresentadas na Tabela 2.22.

TABELA 2.22
Características gerais dos poços tubulares perfurados 
na Bacia de Betânia

TIPO DE  
CAPTAÇÃO

PROF. 
(M)

VAZÃO 
(M3/H)

EQUIP. DE 
EXTRAÇÃO

QUALIDADE  
DAS ÁGUAS

Poço
Amazonas 3 a 9 3,0  

a 6,0

Bomba  
Centrífuga, 
Bomba Injetora 
ou Manual

Salobra a 
Doce

Poço
Tubular

20  
a 280

2,0  
a 40,0

Bomba  
Submersa, 
Bomba  
Centrífuga ou 
Bomba Injetora

Doce

TABELA 2.23
Características gerais dos poços tubulares perfurados 
na Bacia de Cedro

TIPO DE  
CAPTAÇÃO

PROF. 
(M)

VAZÃO 
(M3/H)

EQUIP. DE 
EXTRAÇÃO

QUALIDADE  
DAS ÁGUAS

Poço
Amazonas 3 a 8 1,0 a 5,0

Bomba  
Centrífuga, 
Bomba Injetora 
ou Manual

Salobra  
a Doce

Poço
Tubular

20  
a 250

2,0  
a 30,0

Bomba  
Submersa, 
Bomba  
Centrífuga ou 
Bomba Injetora

Doce

• Bacia de Cedro: Situada na porção noroeste de 
Pernambuco, corresponde a uma área de 168 km2 
composta por sedimentos paleozoicos e mesozoicos. 
Seus principais aquíferos são Mauriti e Brejo Santo. 
As principais informações dos poços tubulares e 
amazonas construídos nesta bacia sedimentar são 
apresentadas na Tabela 2.23.

TABELA 2.24
Características gerais dos poços tubulares perfurados 
na Bacia de Socorro

TIPO DE  
CAPTAÇÃO

PROF. 
 (M)

VAZÃO 
(M3/H)

EQUIP. DE 
EXTRAÇÃO

QUALIDADE  
DAS ÁGUAS

Poço
Amazonas 6 a 8 0,1 a 4,0

Bomba  
Centrífuga, 
Bomba Injetora 
ou Manual

Salobra  
a Doce

Poço
Tubular

10  
a 80

2,0  
a 5,0

Bomba  
Submersa, 
Bomba  
Centrífuga ou 
Bomba Injetora

Doce

• Bacia de Socorro: Situada na divisa entre os estados 
de Pernambuco e Piauí, é composta por sedimentos 
mesozoicos e seu principal aquífero é a Formação 
Exu. As principais informações dos poços tubulares 
e amazonas construídos nesta bacia sedimentar são 
apresentadas na Tabela 2.24.

Fonte: SIAGAS, 2016.

Fonte: SIAGAS, 2016.

Fonte: SIAGAS, 2016.

Fonte: SIAGAS, 2016.
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GRUPOS DAS BACIAS SEDIMENTARES COSTEIRAS 
PERNAMBUCO E PARAÍBA E OS AQUÍFEROS 
COSTEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
RECIFE: As Bacias Sedimentares Costeiras Pernambuco 
e Paraíba são constituídas por sedimentos de idade 
mesozoica e cenozoica, tendo ainda sobrepostos, sedi-
mentos quaternários de origem fluvial, marinha, colu-
vial e de manguezais. A Região Metropolitana do Recife 
(RMR) está localizada sobre uma Planície Deltáica.

Estas bacias contêm aquíferos com características 
hidrodinâmicas distintas e que, através dos mesmos, 
principalmente a partir da década de 90 devido à 
escassez de água superficial, vêm contribuindo para 
o fornecimento d’água para a capital de Pernambuco. 

O uso indiscriminado e as construções de poços 
tubulares fora dos padrões técnicos e a super explo-
tação têm provocado sérios danos aos aquíferos, tais 
como rebaixamento piezométrico, variação dos parâ-
metros hidroquímicos, contaminação por agentes 
físico-químicos, contaminações e ocupação indiscri-
minada das áreas de recarga, entre outros.  
• Aquífero Boa Viagem: ocorre nas formas livre e 
semiconfinado, tendo como característica o conjunto 
de depósitos não consolidados recentes, de granulo-
metria bastante variada (da fração argilosa até areia 
grossa, com níveis de cascalho), incluindo aluviões, 
coluviões, terraços fluviais, terraços marinhos, areias 
de praia, paleomangues e dunas antigas, localizadas 
na região deltáica do conjunto de rios Capibaribe, 
Beberibe e Tejipió, que encobrem os outros aquíferos 
mais antigos (Barreiras, Beberibe e Cabo). Esta grande 
variedade de ambientes deposicionais proporcionam 
águas salobras, salgadas e doces.
• Aquífero Barreiras: este aquífero ocorre principal-
mente, em Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, 
Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itamaracá 
e Itapissuma, nas formas livre e semiconfinado, 
caracterizado por uma alternância de camadas bem 
estratificadas ou com estratificação incipiente, de 
constituição arenosa, argilosa ou siltosa, refletindo 
sua granulometria na maior ou menor condição de 
armazenamento e de permeabilidade, ou seja, as 
porções arenosas confinadas entre camadas argilosas 
são boas produtoras de água. 
• Aquífero Beberibe: ocorre na região centro-norte 
do Recife e boa parte dos municípios de Olinda, 
Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Araçoiaba, Itamaraçá 
e Itapissuma, nas formas livre, confinada e semicon-
finada, destancando-se como o principal aquífero da 

RMR em termos de capacidade de vazão de explo-
tação e características hidroquímicas da água, sendo 
explotado principalmente para as finalidades de abas-
tecimento humano, vale salientar que a Companhia 
Pernambucada de Saneamento (COMPESA) é o prin-
cipal explotador deste aquífero.  
• Aquífero Cabo: se estende desde o município de 
Ipojuca ao sul, até o Lineamento Pernambuco, na 
altura do bairro do Pina em Recife, de direção apro-
ximadamente E-W, com curvatura para nordeste nas 
proximidades da costa, ocorrendo nas formas livre, 
confinada e semi-confinada. Nos bairros de Recife 
(Setúbal, Boa Viagem e Pina), este aquífero é o que 
mais vem sendo degradado pela falta de controle 
exploratório (grandes rebaixamentos dos níveis está-
tico e dinâmico) e construções de poços tubulares 
fora dos padrões técnicos, provocando a extração de 
águas com variação da composição hidroquímicas 
fora dos padrões de potabilidade.
• Aquífero Fissural: ocorre na forma livre, principal-
mente na região ocidental do Recife, nos bairros 
da Várzea, Curado e nos morros de Tejipió, que se 
estende para oeste até o município de Jaboatão dos 
Guararapes, bem como em Camaragibe e Araçoiaba.  
A explotação pode ser executada através das fissuras, 
bem como existe a captação da água tanto através 
do manto de intemperismo que se desenvolve sobre 
as rochas cristalinas, quanto pelas pequenas áreas de 
aluviões associadas ao mesmo. 

Existem na RMR diversas indústrias de água mineral 
explotando o aquífero Beberibe, notadamente nos 
municípios de Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima 
e Igarassu, onde produzem água de excelente quali-
dade, através de poços tubulares bem construídos, 
que atingem vazões em torno de 200 m3/h. 

A Tabela 2.25 apresenta as principais informações 
dos poços tubulares (em termos de média) cons-
truídos na RMR, particularmente nos condomínios 
residenciais, indústrias diversas e empresas de comer-
cialização de água potável.

GRUPOS DOS AQUÍFEROS TERCIÁRIOS E QUATER-
NÁRIOS: Os sedimentos cenozoicos conhecidos como 
coberturas terciárias (cascalhos, areias, argilas), cons-
tituem aquíferos livres de reduzida espessura (3-5m) 
e baixa produtividade com água salobra e salgada. 
Os depósitos aluviais ocorrem, em maior escala, 
nos baixos cursos dos rios que drenam para a Costa 
Atlântica. São constituídos, predominantemente por 
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AQUÍFEROS PROFUNDIDADE 
(M)

DIÂMETRO DO 
REVESTIMENTO 
(POL.)

NÍVEL ESTÁTICO 
(M)

NÍVEL DINÂNIMO 
(M) VAZÃO (M3/H)

Boa Viagem 10,15 4 3,77 6,42 9,53

Barreiras 54,22 6 14,5 42,16 12,62

Beberibe 121,94 4.1/2 38,8 57,94 10,47

Cabo 132,78 4.1/2 61,92 90,77 5,26

Fissural 28,46 4.1/2 11,67 21,23 8,34

TABELA 2.25
Médias das características dos poços tubulares nos condomínios residenciais, indústrias e empresas  
de comercialização de água potável na RMR

TABELA 2.26
Principais informações dos poços tubulares e amazonas 
construídos nos Aquíferos Terciários e Quaternários

TIPO DE  
CAPTAÇÃO

PROF. 
 (M)

VAZÃO 
(M3/H)

EQUIP. DE 
EXTRAÇÃO

QUALIDADE  
DAS ÁGUAS

Poço
Amazonas 4 a 10 3,0 a 

10,0

Bomba  
Centrífuga, 
Bomba Injetora 
ou Manual

Salobra a 
Doce

Poço
Tubular 6 a 20 1,0 a 7,0

Bomba  
Submersa, 
Bomba  
Centrífuga ou 
Bomba Injetora

Doce

grãos de areias quartzosas, feldspatos, micas, argilas e 
fragmentos de rochas. As principais informações dos 
poços tubulares e amazonas construídos nesses aquí-
feros são apresentadas na Tabela 2.26.

Além dos poços amazonas são construídas as 
barragens subterrâneas, que, segundo Costa (2002), 
podem proporcionar projetos de pequena irrigação, 
sendo importantes na produção de alimentos para 
os animais e no suprimento de água para as ativi-
dades humanas, mesmo quando a água é salobra. 
Consta de uma escavação transversal ao leito do rio, 
até alcançar o substrato impermeável, sendo tampo-
nada toda a seção com uma lona impermeável para 
reter a água subterrânea aluvial de montante. É 
construído um poço amazonas imediatamente após 
o barramento, para captar a água que passa sob a 
lona (CIRILO et al.,1998).
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O estado de Pernambuco apresenta uma grande 
variedade de paisagens fitogeográficas, que estão rela-
cionadas com os diferentes tipos climáticos, a diversi-
dade de formas de relevo e multiplicidade de tipos de 
solos. Tomando como ponto de partida o litoral e Zona 
da Mata, onde a vegetação originária predominante 
era a Mata Atlântica, adentra-se o estado pelo Agreste, 
com vegetação de transição da mata para a Caatinga, 
e chega-se ao Sertão semiárido onde o bioma da 
Caatinga predomina.

São identificados em Pernambuco os seguintes 
tipos de vegetação: formações litorâneas; formações 
das praias; campos de restinga e de várzea; mangue-
zais; floresta perenifólia de restinga; floresta pere-
nifólia de várzea; floresta subperenifólia; floresta 
subcaducifólia; floresta caducifólia; vegetação de tran-
sição floresta-caatinga; cerrado; caatinga hipoxerófila; 
caatinga hiperxerófila e as formações rupestres e  acaa-
tingadas (SUDENE, 1973). 

Esses diversos tipos de vegetação nativa, foram 
em parte suprimidas com a ocupação humana, que se 
iniciou com a colonização dos portugueses no litoral 
e mata, e se expandiu com a pecuária extensiva no 
Agreste e Sertão.

As formações litorâneas são constituídas por 
vegetação de praias arenosas, onde predominam 
plantas rasteiras adaptadas à salinidade proveniente 
do mar (Figura 3.1), cuja espécie mais comum é a 
salsa-da-praia. Os campos de restinga, que aparecem 
na retaguarda da vegetação das praias arenosas, 
são formados por pequenos arbustos entreme-
ados por vegetação rasteira, com destaque para o 
murici-da-praia e a paquevira. Os manguezais, que 

são formações lenhosas características das áreas 
estuarinas, sofrem influência direta das marés e 
são adaptadas a variações de salinidade, pH e Eh, 
cujas principais espécies encontradas são o mangue 
vermelho, mangue branco e o mangue canoé. 

As formações das praias tem uma vegetação 
rasteira, frequentemente rala e mais ou menos 
uniforme, que ocorre nas áreas próximas ao mar, 
limite com as areias quartzosas marinhas, onde a 
variação de espécies é pequena, destacando-se uma 
gramínea de folhas rijas.

Os campos de restinga tem como uma de 
suas características a vegetação aparecer logo 
após as formações das praias e com elas, por vezes,  
confunde-se. Andrade Lima (1960) descreve formação 
correspondente, como vegetação arbustiva de densi-
dade variável, tendo nas áreas mais abertas algumas 
espécies comuns aos cerrados dos tabuleiros costeiros. 
Sua largura é variável e chega até a desaparecer, 
quando da presença das falésias. Relacionam-se com 
as classes de solos areias quartzosas marinhas e podzol 
hidromórfico. Entre as espécies presentes podem ser 
citadas: paquevira, murici-da-praia, coroa-de-frade e 
murtas. Esta formação caracteriza-se pela ocorrência 
de moitas densas e baixas, intercaladas com área de 
vegetação rasteira. Nestas moitas dominam plantas 
de folhas suculentas pertencentes às famílias Gutífera, 
Cactácea e Orquidácea (Vanila, Epidendrum).

Os campos de várzea ocorrem nas várzeas 
úmidas e alagadas, em periferias de cursos d’água e 
lugares úmidos onde, de certo modo, existe acúmulo 
das águas dos rios, riachos e de chuvas. Estas forma-
ções podem ser densas, mas por vezes, quando 
relacionadas com gleissolos salinos ou tiomórficos, 
em maioria nas proximidades de manguezais, são 
abertas com presença de 3 a 4 espécies onde uma 
delas, como o junco, pode ser a responsável pela fisio-
nomia principal da área. Em outros campos de várzea, 
também hidrófilos ou não, merecem destaque espé-
cimes da família Gramínea. 

Os manguezais segundo Andrade Lima (1961) 
são formações como florestas de alagados litorâneos 
(Figura 3.2), desenvolvidos nas fozes dos rios. A rigor, 
como floresta, segundo o conceito de Dansereau, 
praticamente já não mais existe. Ainda segundo 
Andrade Lima (1961), a maior concentração desta 
formação florestal situava-se ao norte do estado, 
favorecida por uma rede de rios, canais e camboas, 
bem como barramentos na costa, permitindo que os 

Figura 3.1: Vegetação litorânea - Restinga no município de 
Tamandaré. Fonte: Rogério Valença Ferreira, 2010.
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Figura 3.2: Vegetação de Manguezal, litoral do estado. Fonte: 
Enjôlras de A. Medeiros Lima, 2012.

Figura 3.3: Vegetação Mata Sul: Resquicios de Mata Atlântica 
em topo de morro, município de São Benedito do Sul. Fonte: 
Rogério Valença Ferreira, 2010.

rios, lentamente, transportem para o interior depó-
sitos finos, formando solos escuros e salinos, onde 
a vegetação se desenvolve. As espécies arbóreas 
citadas em seu trabalho são: Rhizophora mangle L. 
(mangue vermelho), Avicennia nitida Jacq. e Avicennia 
schaueriana Stap. Lechman. As duas últimas espécies 
ocorrendo mais para o interior onde a salinidade é 
menor. Os manguezais apresentam feição caracte-
rística, muitas vezes com predominância de uma só 
espécie. Por vezes apresentam um denso emara-
nhado de raízes adventícias, que formam escoras 
no terreno frouxo. Ainda merece citação as espécies 
Chrysobalanus icaco L. (guajeru) e Acrosticum aureum 
L. (samambaia) como divisores dos mangues com as 
formações vegetais tipo campo higrófilo ou hidrófilo 
de várzea. Os manguezais estão relacionados com 
os solos indiscriminados de mangues (salinos e, ou, 
tiomórficos).

A floresta perenifólia de restinga corresponde 
à vegetação descrita por Andrade Lima (1960 e 1961), 
respectivamente sob a designação de mata de restinga 
e floresta estacional perenifólia de restinga e terraços 
litorâneos. Sua  localização diz respeito aos terraços 
arenosos holocênicos da baixada litorânea. Difere 
das formações florestais referentes ao cristalino e das 
formações dos tabuleiros costeiros relacionados ao 
Grupo Barreiras pelo menor porte, menor pujança, 
bem como pela fisionomia e composição florística. 
Relaciona-se com as classes de solos areias quartzosas 
marinhas e podzol hidromórfico. Relativamente pouco 
densa, é uma formação com árvores em torno de 10 a 12 
metros de altura, troncos finos, ramificação geralmente 

baixa, caules às vezes tortuosos e copas irregulares.  
No estrato arbóreo, destacam-se Schinus terebin-
thifolius (aroeira da praia), Anacardium occidentalis 
L. (cajueiro), Tabebuia roseo-alba (Riddley) Sandw.  
(paud`arco-roxo), Ocotea sp. (louro), Andira nitida Mart. 
(angelim), Manilkara salzmanni (A.DC.) H.J.Lam (maça-
randuba) e Hancornia speciosa Gomez (mangaba). Os 
coqueirais com Cocus nucifera L. “coco-da-Bahía”, de há 
muito existentes, plantados ou não, juntamente com 
esta formação vegetal, têm sido devastados principal-
mente para fins imobiliários. 

A floresta perenifólia de várzea praticamente 
não mais existe, cedendo lugar às culturas diversas. 
Encontradas nas margens de alguns cursos de 
água, periferia de brejos, bem como em baixadas 
úmidas, até mesmo em áreas alagadas temporaria-
mente. Também é conhecida sob as designações de 
floresta ciliar, floresta galeria e floresta ribeirinha. 
É uma formação higrófila, densa, de porte médio,  
onde foram constatadas, Caraipa sp. (camaçari), 
Erythryna sp. (mulungu), Inga sp. (ingá), Acrocomia 
intumescens (macaíba ou macaúba), entre outras 
espécies. Relaciona-se, principalmente, com os solos 
aluviais da zona do litoral e mata.

 A Floresta Subperenifólia é uma formação densa 
e de grande porte (com árvores atingindo 30 m) e que 
corresponde à parte mais úmida da Mata Atlântica, 
localizada ao sul-sudoeste do Recife (Figura 3.3), 
que em grande parte foi substituída pela cultura da 
cana-de-açúcar. 
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Figura 3.4: Vegetação  Agreste na Serra das Russas, entre 
os municípios de Pombos e Gravatá. Fonte: Rogério Valença 
Ferreira, 2010.

Figura 3.5: Vegetação Mata Norte: Resquício de Mata Atlântica 
em topo de morro no município de Timbaúba. Fonte: Rogério 
Valença Ferreira, 2010.

É uma vegetação sempre verde, onde raramente 
as culturas necessitam de alguma irrigação comple-
mentar. Ocorre, principalmente, em solos como: 
latossolos e podzólicos ambos amarelos e vermelho 
– amarelos, Álicos e Distróficos, com horizonte super-
ficial A moderado, proeminente ou ainda húmico. Essa 
formação também se encontra no Agreste Meridional, 
onde se alojou nos flancos úmidos do Planalto da 
Borborema (Figura 3.4), a exemplo dos municípios 
de Garanhuns e Brejo da Madre de Deus. Dentre as 
inúmeras espécies, destaca-se a sucupira, o pau-d’álho, 
o visgueiro, o murici-da-mata e o ingá-de-porco. Os 
gêneros Encyclia, Catasetum e Oncidium, referentes às 
orquidáceas, também ocorrem nesta formação.

A Floresta Subcaducifólia representa a porção 
mais seca da Mata Atlântica, localizada ao norte-
-noroeste do Recife, que tem como característica 
principal a perda de parte das folhas no período 
seco. O porte das árvores atinge no máximo os 20 
m. Quase que totalmente substituída pela cana-de-
-açúcar e culturas diversas, pode-se verificar, pelos 
poucos remanescentes, que esta formação ocupou 
grande parte do setor nordeste do estado, principal-
mente os municípios de Itambé, Aliança, Nazaré da 
Mata e Carpina (Figura 3.5). Na época chuvosa, a sua 
fisionomia confunde-se com a da floresta subpereni-
fólia, no entanto, no período seco, nota-se a diferença 
entre elas. Os podzólicos e latossolos, ambos amarelos 
e vermelho-amarelos, Álicos e Distróficos, bem 

como os podzólicos vermelho-escuros distróficos 
ou eutróficos, são os principais solos relacionados 
com este tipo de floresta. Esses solos se apresentam, 
normalmente, com horizonte A moderado ou A  
proeminente. Nesta formação, podem ser citadas 
espécies arbóreas como Tabebuia chrysotricha 
(Mart. ex DC.), Standley (pau-d`arco-amarelo), Cordia 
sp.(freijó), Plathymenia foliolosa Benth (amarelo), 
Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb (pau-d’arco-
-roxo), Pithecolobium polycephalum Benth (camon-
dongo) e Caesalpinia echinata Lam. (pau-brasil), o 
ingazeiro, a maçaranduba, o pau-d’arco-roxo e o pau-
-d’arco-amarelo (Ipês).  Em áreas situadas mais para 
o interior, tal formação aparece ocupando as partes 
mais elevadas dos denominados brejos de altitude, 
enclaves de umidade localizados a barlavento e 
topos dos alinhamentos serranos, a exemplo da Serra 
das Varas (município de Arcoverde) e na parte leste 
da Serra da Macambira (município de Poção), onde 
se encontram bastante alterados, cedendo lugar às 
espécies comuns nas áreas de caatingas. 

A Floresta Caducifólia, cuja característica principal 
é a perda total das folhas no período de estiagem, apre-
senta porte mediano, em torno de 10 m. Atualmente, 
esta formação florestal encontra-se bastante devas-
tada, encontrando-se restrita a pequenas áreas do 
estado como no entorno da cidade de Timbaúba, em 
áreas relacionadas com os solos Bruno não cálcicos 
planossólicos e podzólicos eutróficos. Em outra área, 
com relevo suave ondulado a fortemente ondulado, 
na estrada Caruaru – Riacho das Almas, em solos 
podzólicos vermelho amarelo, de textura média com 
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Figura 3.6: Vegetação de Caatinga no município de Pesqueira . 
Fonte: Margarida Regueira da Costa, 2016.

Figura 3.7: Vegetação de Caatinga no município de Parnamirim. 
Fonte: Rogério Valença Ferreira, 2010.

cascalho ou cascalhenta, a vegetação nativa prati-
camente desapareceu; inicialmente para dar lugar à 
cultura do abacaxi, fato que provocou uma grande 
erosão nos solos. Entre as cidades de Sanharó, São 
Bento do Una e Cachoeirinha ocorrem algumas áreas 
planas e de maior altitude, chamadas vulgarmente 
de Chãs, como a Chã da Borrachinha, apresenta 
uma floresta caducifólia, e outras com floresta asso-
ciadas à caatinga hipoxerófila. As principais espécies 
ainda encontradas são o angico, a braúna (também 
conhecida como baraúna, braúna-do-sertão ou ainda 
quebracho), o juazeiro, a timbaúba e o catolé.

A vegetação de transição floresta/Caatinga 
refere-se à formação que ocorre na Chapada do 
Araripe, cujas características são de vegetação cadu-
cifólia arbustiva e arbóreo-arbustiva, espinhosa e 
densa. Trata-se de uma mescla de espécies da mata, 
caatinga e cerrado, localmente denominadas de 
“carrasco”. As variedades mais encontradas são a 
faveleira, o visgueiro do Araripe, o angelim, a catin-
gueira, o cambuí e o araçá-de-veado.

Os cerrados são formações abertas com predo-
minância de arbustos tortuosos e de cascas espessas, 
localmente conhecidos pelo nome de “tabuleiros”. 
Está disperso em pequenas áreas do estado, prin-
cipalmente na porção ao norte do Recife, sobre 
os Tabuleiros do Barreiras e em áreas erodidas no 
município de Garanhuns, onde ocorrem formando 
pequenos núcleos possivelmente do tipo cerrado. É 
provável que o mesmo fenômeno venha acontecer 
nas áreas em processos de erosão, no brejo de alti-
tude situado entre Belo Jardim e Brejo da Madre Deus. 
Ainda, segundo Andrade Lima (1960), os cerrados no 
estado “caracterizam-se por um manto herbáceo, 
com predominância de gramíneas, onde se inter-
calam árvores tortuosas de pequeno porte, de súber 
espesso e folhas mais ou menos coriáceas.” Ocorrem, 
na primeira área, como subperenifólios e sobre 
podzóis, enquanto na segunda área, predominan-
temente subcaducifólios aparecem sobre latossolos 
Amarelos Álicos. Em ambos os casos, estão sobre 
solos de muito baixa fertilidade natural, com alta 
saturação por alumínio, inclusive alumínio extraivel 
acima de 2 cmolc/kg-1 de solo.  As espécies que se 
destacam são o murici-do-tabuleiro, o apaga-fogo, o 
cajueiro, a lixeira e a mangabeira.

A Caatinga é uma formação típica do Nordeste do 
Brasil, onde está associada ao clima semiárido, cujas 
características são de espécies lenhosas (Figura 3.6), 

xerófilas (adaptadas a pouca umidade) e espinhosas 
(Figura 3.7), cujas plantas, em quase em sua totali-
dade, perdem as folhas no período seco. A palavra 
caatinga deriva do tupi e significa “mata branca”, 
que decorre do aspecto esbranquiçado com que fica 
a vegetação no período da estiagem. No estado de 
Pernambuco ocupava originalmente 5/6 de seu terri-
tório e está dividida em hipoxerófila e hiperxerófila.

A Caatinga hipoxerófila é a que apresenta um 
grau xerófilo menos acentuado, ou seja, menos 
adaptado ao clima semiárido. Ocorre com preva-
lência no Agreste e em algumas áreas do Sertão. 
A quase totalidade das espécies da caatinga hipoxe-
rófila é comum à caatinga hiperxerófila e vice-versa. 
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No entanto, as arecáceas catolé e ouricuri (Syagrus 
spp.), pelo que foi observado, dizem respeito à 
caatinga hipoxerófila ou floresta caducifólia. Grande 
é a variação de espécies nestas formações. Com 
porte predominantemente arbóreo-arbustivo e com 
estrato rasteiro de gramíneas, suas principais espécies 
são: Cassia excelsa Schrad. (canafístula), Parkinsonia 
aculeata L. (turco), Erythrina velutina Willd. (mulungu), 
Mimosa tenuiflora (jurema preta), Anadenanthera 
macrocarpa (angico), Tillandsia sp., Bromelia laciniosa 
Mart. (macambira), Cratoeva tapia (Trapiá), Spondias 
tuberosa Arruda (umbuzeiro), Schinopsis brasiliensis 
Engl. (baraúna), Ziziphus joazeiro (juazeiro) e Cedrela 
sp .(cedro), sendo esta ultima espécie quase extinta 
na região. Nas suas formações secundárias é comum 
a presença de espécies como velame, sacatinga e 
alecrim. De Lajedo a Garanhuns até Caetés, grande é 
o número de espécimes de catolé e ouricuri, ambos 
do gênero Syagrus e constituindo como se fosse uma 
formação à parte, de transição caatinga/floresta 
caducifólia.

A Caatinga hiperxerófila é a vegetação típica 
do Sertão, com um caráter mais xerófilo, resistindo a 
períodos de maior estiagem. Esta vegetação ocupa 
grandes extensões no Sertão de Pernambuco, 
estendendo-se dos municípios de Arcoverde e 
Águas Belas para oeste, tomando a quase totalidade 
da parte ocidental do estado. Ocorre, também, em 
áreas menores do Agreste pernambucano, como por 
exemplo, de Santa Cruz do Capibaribe até Jataúba, 
na divisa com o estado da Paraíba. Ocupa, ainda, 
pequena parte pelas cotas baixas do vale do rio 
Ipojuca, entre os municípios limítrofes com o estado 
da Paraíba e áreas dos municípios de Pesqueira e 
Venturosa. Embora em alguns pontos esta caatinga 
seja encontrada com porte arbóreo (verdadeira 
floresta caducifólia espinhosa), existe uma faixa 
mais ou menos paralela ao Rio São Francisco, 
abrangendo partes dos municípios de Floresta, 
Belém de São Francisco, Cabrobó e Santa Maria, 

onde esta formação parece ser mais seca, aberta e 
rica em Aspidosperma pyrifolium Mart. (pereiro) e 
Pilocereus gounellei Webber (xiquexique). As espé-
cies favela e Calliandra depauperata Benth (carqueja) 
são mais determinantes da caatinga hiperxerófila.  
Em pequenos riachos com solos aluviais e planos-
solos, ocorre a caatinga com carnaúba (Copernicea 
prunifera). Outras espécies  comuns são a catin-
gueira,  a macambira, o mandacaru, o facheiro, a 
carqueja e a quixabeira.

As Formações rupestres (rupícolas) são 
formações que se desenvolvem sobre os lajedos 
de granitos, migmatitos e outras rochas que cons-
tituem os afloramentos da área. Compõem estas 
formações, principalmente, espécies de baixo porte 
pertencentes às famílias das Cactáceas, Bromeliáceas, 
Apocináceas e Veloziáceas.

As formações acaatingadas das dunas são 
encontradas da cidade de Petrolina para oeste, 
logo após os solos aluviais que margeiam o Rio São 
Francisco e chegando à divisa com o estado da Bahia. 
Sobre as dunas,  encontra-se uma formação aberta 
de pequeno porte, até os 4 a 5 metros de altura, e 
que foi designada de “formações acaatingadas das 
dunas”. Apresentam um limitado número de espé-
cies, entre elas: pinhão, a Mimosácea e algumas 
outras espécies.
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IV - Relevo
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O estado de Pernambuco apresenta uma grande 
variedade de formas de relevo, estando as mesmas 
esculpidas predominantemente em terrenos de 
supracrustais e secundariamente do embasamento 
mais antigo, além dos sedimentos das bacias litorâ-
neas Pernambuco e Paraíba e das bacias interiores do 
Araripe, Jatobá, Mirandiba, Cedro, Socorro, Betânia, 
São José do Belmonte e Fátima. 

Essa diversidade de paisagens do território pernam-
bucano foi condicionada por um conjunto de fatores 
que interferiram na geomorfogênese, tais como a 
estrutura geológica, a evolução morfoclimática e os 
processos atuais.

A evolução dos eventos geológicos, que confi-
guram na atual evolução geomorfológica do estado de 
Pernambuco, está fortemente associada ao processo 
de abertura do Oceano Atlântico durante o Cretáceo, 
num sistema de falhamentos e instalação de bacias 
sedimentares, tais como as bacias marginais cretácicas 
de Pernambuco e Paraíba, implantados sobre o Escudo 
Pré-Cambriano das Faixas de Dobramento Nordestina 
(LIMA FILHO et al., 2006). Posteriormente, durante o 
Cenozoico, essa zona costeira foi recoberta por sedi-
mentos pouco litificados do Grupo Barreiras. É corre-
lato à abertura do Atlântico Sul e ao preenchimento 
sedimentar das Bacias Marginais. Destaca-se o soer-
guimento epirogenético e arqueamento do Planalto 
da Borborema alçado, por vezes, a cotas superiores a 
1.000 metros de altitude.

O embasamento ígneo-metamórfico da Faixa de 
Dobramento Nordestina, englobado por Almeida 
et al., (1977) e Brito Neves et al., (2000) na Província 
Borborema, corresponde, por sua vez, a um complexo 
mosaico orogênico gerado durante os ciclos Cariris 
Velhos e Brasiliano (Meso a Neoproterozoico), consti-
tuído por fases de acréscimo e dispersão de terrenos, 
ora amalgamados, ora separados por extensas 
zonas de cisalhamento. Neste contexto, ressalta-
-se o Lineamento Pernambuco. Nestes Orógenos 
Brasilianos, verifica-se um conjunto de rochas meta-
mórficas intrudidas por vastos plútons e batólitos 
graníticos oriundos de antigos arcos magmáticos 
Neoproterozoicos (GOMES & SANTOS, 2001). Este 
complexo e diversificado conjunto de litologias do 
escudo Pré-Cambriano foi denominado de Província 
Borborema e reflete-se na paisagem atual, tanto 
no Planalto da Borborema, quanto na Depressão 
Sertaneja, através do grande número de relevos 
residuais isolados (alinhamentos serranos, maciços 
montanhosos e inselbergs) originados a partir da 

resistência diferencial ao intemperismo e à erosão, 
apresentada por esse vasto conjunto de litologias, 
além de um complexo arranjo tectono-estrutural, no 
qual se salientam extensas zonas de cisalhamento 
que cortam o estado de Pernambuco.

Estudos clássicos sobre a evolução geomorfoló-
gica do Nordeste Brasileiro, como os desenvolvidos 
por Bigarella & Andrade (1964); Andrade & Lins (1965); 
Ab’Saber (1969, 1974) e Mabesoone (1978), dentre 
outros, propõem, em linhas gerais, um prolongado 
evento epirogenético que se estende pelo Cretáceo 
e Cenozoico (destacando-se, neste contexto, o 
Planalto da Borborema), com consequente geração 
de dois a quatro níveis de aplainamento escalo-
nados, tendo sido avaliados com base em data-
ções relativas. Mabesoone & Castro (1975) sugerem 
a geração de, pelo menos, duas superfícies de 
aplainamento para o estado de Pernambuco: uma 
superfície de idade Paleógena (Cariris Velhos ou 
Borborema), que corresponderia aos topos do 
Planalto da Borborema e Chapada do Araripe, 
alçadas em cotas entre 750 e 900 metros, o que 
corresponderia à Superfície Sul-Americana de King; 
e outra superfície de idade Neógena (Sertaneja), 
uma superfície interplanáltica que corresponderia 
ao piso da Depressão Sertaneja, embutidas em 
cotas inferiores a 500 metros, o que corresponderia 
à Superfície Velhas de King (KING, 1956).

O estado de Pernambuco apresenta nove domí-
nios geomorfológicos: Planície Costeira; Tabuleiros 
Costeiros; Patamares Orientais da Borborema; Planalto 
da Borborema; Depressão do Baixo Rio São Francisco; 
Planalto Sedimentar da Bacia do Jatobá; Chapada do 
Araripe; Depressão Sertaneja; e Planície do Rio São 
Francisco (Figura 4.1). 

A Planície Costeira abrange uma área relativamente 
restrita do território pernambucano e pode ser dividida 
em dois setores: ao norte do Recife, capital do estado, está 
inserida entre a linha de costa e os tabuleiros costeiros do 
Grupo Barreiras; e ao sul, entre a linha de costa e as colinas 
do Domínio dos Patamares Rebaixados da Borborema. 
Este domínio compreende um conjunto de ambientes 
deposicionais de origens fluvial e marinha, cujos padrões 
de relevo são as planícies flúvio-marinhas, apresentando 
extensos manguezais em estuários afogados formando 
rios; as planícies costeiras propriamente ditas, formadas 
pelas praias arenosas e terraços marinhos holocênicos e 
pleistocênicos; e os recifes de arenito de praia ou, subor-
dinadamente, coralinos, que são uma característica 
marcante do litoral pernambucano (Figura 4.2).
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Figura 4.1 - Domínios geomorfológicos do estado de Pernambuco, 2010.

20 a 50 metros, com geração de superfícies planas a 
suavemente inclinadas nos topos. Próximo ao litoral, 
os tabuleiros estão sotopostos aos sedimentos da 
Bacia Paraíba e, por vezes, atingem a linha de costa, 
formando falésias, a exemplo da praia de Catuama. 
Os canais principais esculpem vales amplos e encai-
xados em forma de “U”, resultantes de processos 
de entalhamento fluvial e notável alargamento das 
vertentes do vale via recuo erosivo de suas encostas, 
como acontece nos baixos cursos dos rios Botafogo e 
Goiana (Figura 4.3). 

Figura 4.2 - Segmento da Planície Costeira, com a preseça de 
lagunas e praias arenosas, em Porto de Galinhas, município de 
Ipojuca. Fonte: Rogério Valença Ferreira, 2010.

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

Esses tabuleiros estão posicionados em cotas entre 
30 e 100 metros, sendo que  são crescentes à medida 
que estas formas de relevo avançam em direção ao 
interior. As amplitudes de relevo locais variam de 

Figura 4.3 - Vale do Rio Botafogo, encaixado por entre os 
Tabuleiros Costeiros do Grupo Barreiras, no município de 
Igarassu. Fonte: Rogério Valença Ferreira, 2010.
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Curiosamente, a faixa costeira de Pernambuco 
apresenta um processo diferencial de recobrimento 
por rochas sedimentares do Grupo Barreiras, visto 
que esta sedimentação é nitidamente mais espraiada 
na Zona da Mata Norte, perfazendo uma vasta zona 
de tabuleiros. Na Zona da Mata Sul, o recobrimento 
sedimentar do Grupo Barreiras é bem mais restrito, 
sendo que frequentemente, a planície costeira ou a 
linha de costa está posicionada diretamente sobre 
as colinas e elevações do embasamento ígneo-
-metamórfico, tal como na região do Cabo de Santo 
Agostinho. Tal fato pode estar associado a uma maior 
subsidência da Bacia Paraíba (a norte do lineamento 
Pernambuco) durante o Neógeno, em relação à Bacia 
Pernambuco, que ocupa o litoral sul do estado.

Os Tabuleiros Costeiros estão, em sua grande 
maioria, instalados em sedimentos pouco litifi-
cados de idade Terciária do Grupo Barreiras e estão 
compreendidos, pelas planícies costeiras a leste e, a 
oeste, pelo relevo colinoso e superfície das chãs do 
Domínio dos Patamares Orientais da Borborema. 
Subordinadamente afloram junto ao litoral rochas 
sedimentares de idade cretácica da Bacia Paraíba, 
em especial, as rochas carbonáticas da Formação 
Gramame e os arenitos da Formação Beberibe.

Os Patamares Orientais da Borborema, 
seguindo denominação proposta por IBGE (1995), 
também denominado de Depressão Pré-Litorânea, 
podem ser individualizados em duas seções: uma ao 
norte da cidade do Recife, correspondendo à Zona 
da Mata Norte; e a outra a sul, que coincide com a 
Zona da Mata Sul, sendo separadas pelo Lineamento 
Pernambuco. Este domínio está associado a rochas 
ígneo-metamórficas da Província Borborema de 
idades Paleoproterozoica a Neoproterozoica. Neste 
contexto, destaca-se, na Zona da Mata Norte, um 
embasamento composto por rochas metaígneas de 
idade Paleoproterozoica das formações Salgadinho 
e Passira; por paragnaisses e rochas metavulcânicas 
de idade Mesoproterozoica da Formação Vertentes; 
e por diversos plútons de idade Neoproterozoica 
(granodioritos, leucogranitos e tonalitos). Já na Zona 
da Mata Sul, ressalta-se rochas metamórficas de idade 
Mesoproterozoica (anfibolitos, quartzitos, migma-
titos, ortognaisses e mármores) dos complexos Belém 
de São Francisco e Cabrobó; e por rochas ígneas de 
idade Neoproterozoica (granitos, dioritos, grano-
dioritos, leucogranitos e monzogranitos) da Suíte 
Intrusiva Itaporanga e por outros plútons diversos. 

Destacam-se ainda rochas vulcânicas cretácicas 
(andesitos e basaltos) da Formação Ipojuca (GOMES 
& SANTOS, 2001).

Na parte setentrional, este domínio se limita com 
os Tabuleiros Costeiros, a leste, e com as vertentes 
orientais do Planalto da Borborema, a oeste. O padrão 
de relevo dominante é o de colinas amplas e suaves 
na Zona da Mata Norte e com pequenos interflú-
vios tabulares, as denominadas Superfícies das Chãs 
(MABESOONE & CASTRO, 1975). Na Zona da Mata Sul, 
predomina um relevo mais movimentado em colinas 
dissecadas, o que reforça a hipótese de um soer-
guimento mais acentuado do litoral sul do estado 
durante o Cenozoico, controlado pelo Lineamento 
Pernambuco. O limite com os tabuleiros costeiros 
ocorre de forma gradual e sem quebras de relevo. 
Ocasionalmente, pequenos degraus demarcam essa 
transição. Já em direção oeste, a passagem para o 
Planalto da Borborema acontece com maiores desní-
veis altimétricos (Figura 4.4).

Figura 4.4 - Patamares Orientais da Borborema, apresentando 
colinas dissecadas, no município de São Benedito do Sul. Fonte: 
Rogério Valença Ferreira, 2010.

Na porção meridional, o domínio dos patamares 
faz limite diretamente com a Planície Costeira a 
este, devido a inexistência de tabuleiros nessa área. 
Ocasionalmente, atingem a linha de costa, como em 
Cabo do Santo Agostinho, um imponente promon-
tório sustentado por rochas graníticas e que, em 
parte, sofre processos de erosão linear acelerada 
(sulcos e ravinamentos). A oeste, ocorrem vertentes 
mais úmidas do Planalto da Borborema, que sofrem 
maior influência dos ventos alísios de sudeste, do que 
as vertentes setentrionais. O padrão de relevo predo-
minante é o de colinas dissecadas, que nessa área 
apresentam feições convexas, com declividades entre 
5° e 15°, suscetíveis a processos gravitacionais, como 
podem ser observados na localidade de Quipapá.
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Figura 4.5 - Alinhamentos serranos em meio à superfície 
planáltica da Borborema, sob clima semiúmido e depressões 
semiáridas na porção central da Borborema, recoberta por 
vegetação transicional de agreste e pequenas áreas de caatinga, 
entre Toritama e Brejo da madre de Deus. Fonte: Rogério Valença 
Ferreira, 2010.

O Planalto da Borborema está localizado na 
porção oriental do Nordeste brasileiro, onde ocupa 
extensa área que abrange parte dos estados de 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
Trata-se de um relevo de degradação em um maciço 
cristalino pré-cambriano de direção geral NNE-SSW, 
com vastas superfícies planálticas de relevos aplai-
nados, intercalados com áreas francamente disse-
cadas em terrenos de morros amplos a montanhosos. 
Este conjunto de terrenos elevados está alçado em 
cotas que variam entre 450 m e 1.000 m de altitude, 
se destacando nitidamente em relação às áreas 
circundantes (ANDRADE & LINS, 1965; AB’SABER, 
1969; MABESOONE & CASTRO, 1975; ANDRADE, 2005). 
Sobressaem-se ainda superfícies cimeiras, posicio-
nadas acima de 1.000 m de altitude, como as superfí-
cies de Garanhuns e de Cimbres-Poção.

No estado de Pernambuco, o Planalto da 
Borborema consiste de sua parte central, onde está 
bastante dissecado por processos erosivos. Esta 
morfologia planáltica compreende, portanto, um 
diversificado conjunto de padrões de relevo composto 
de colinas dissecadas, morros e serras de cotas 
mais baixas, pequenas cristas e esparsas superfícies 
planálticas, com platôs resultantes de processos de 
aplainamento, rebordos erosivos, alguns segmentos 
de relevo montanhoso destacados, representando 
relevos residuais remanescentes do grande planalto 
e escarpas serranas, que bordejam o limite oeste do 
planalto (Figura 4.5). 

Este domínio também está associado a rochas 
ígneo-metamórficas da Província Borborema de 
idades Paleoproterozoica a Neoproterozoica. No 
Agreste Setentrional, situado a norte do Lineamento 
Pernambuco, predomina um embasamento meta-
mórfico paleoproterozoico composto por migma-
titos e rochas metaígneas das formações Salgadinho 
e Pão de Açúcar; por paragnaisses e rochas meta-
vulcânicas da Formação Vertentes e por rochas 
metaígneas da Suíte Serra de Taquaritinga, ambos 
de idade Mesoproterozoica; e por diversos plútons 
Neoproterozoicos (granodioritos, monzogranitos, 
dioritos, leucogranitos e tonalitos) das suítes intru-
sivas Itaporanga, Terra Nova, Conceição e Xingó, além 
de outros corpos intrusivos. Já no Agreste Meridional, 
situado a sul do lineamento Pernambuco, predominam 
rochas metamórficas de idade Mesoproterozoica 
(anfibolitos, quartzitos, migmatitos, ortognaisses e 
mármores) dos complexos Belém de São Francisco e 
Cabrobó e por rochas metaígneas da Suíte Serra do 
Taquaritinga, além de outros granitoides deformados; 
e rochas ígneas de idade Neoproterozoica (granitos, 
dioritos, granodioritos, leucogranitos e monzogra-
nitos) da Suíte Intrusiva Itaporanga e por outros 
plútons diversos, além de quartzo-sienitos e quartzo-
-monzonitos da Suíte Intrusiva Serra do Catu (GOMES 
& SANTOS, 2001).

A Depressão do Baixo Rio São Francisco 
caracteriza-se como uma depressão interplanáltica, 
compreendida entre a escarpa oeste do Planalto 
da Borborema e o espigão que se prolonga deste 
mesmo planalto, na direção SW-NE, bordejando o 
Planalto Sedimentar da Bacia do Jatobá. A morfo-
logia desta área é resultante de uma pediplanação 
intensa em rochas Meso e Neoproterozoicas da 
Província Borborema. Predominam rochas metamór-
ficas de idade Mesoproterozoica (mármores, anfibo-
litos, migmatitos, ortognaisses e metaultramáficas) 
dos complexos Cabrobó e Belém de São Francisco 
e por rochas metaígneas da Formação Chorrochó; e 
rochas ígneas de idade Neoproterozoica (granitos, 
dioritos, granodioritos, leucogranitos e monzonitos) 
das suítes intrusivas Itaporanga e Xingó e por outros 
plútons leucocráticos.

Este diversificado substrato rochoso sofreu um 
prolongado processo de arrasamento dos terrenos, 
gerando uma superfície aplainada retocada, restando 
elevações residuais em forma de inselbergs e agru-
pamentos de morros e maciços de maior expressão, 
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que devido à maior resistência ao intemperismo, se 
manteve ressaltada na paisagem (Figura 4.6). A vasta 
superfície aplainada desta área deprimida é cons-
tituída por dois níveis de pedimentação: o primeiro 
está localizado nos sopés das elevações, com os pedi-
mentos dissecados em lombas; o segundo, em níveis 
altimétricos mais baixos, é formado por um plano irre-
gular que converge para o Rio São Francisco, acompa-
nhando o sentido da drenagem. 

Figura 4.6 - Extensa superfície pediplanada da Depressão do 
Baixo Rio São Francisco, com maciço residual ao fundo (Serra dos 
Macacos, Venturosa). Fonte: Rogério Valença Ferreira, 2010.

O Planalto Sedimentar da Bacia do Jatobá 
está assentado em rochas da Bacia Sedimentar do 
Jatobá, que juntamente com as bacias do Recôncavo 
e Tucano formam um grande rifte, feição estrutural 
eocretácea abortada da megafratura que originou o 
Atlântico Sul. Estas bacias foram implantadas sobre 
zonas de fraquezas antigas do embasamento cris-
talino que foram decisivas no estabelecimento do 
padrão estrutural desta fossa tectônica. Estão posi-
cionadas numa direção geral N-S, com cerca de 450 
km de comprimento e 100 km de largura máxima, e 
seu extremo norte tem uma deflexão SW-NE, com 
mais de 150 km que constitui a fossa Jatobá (MILANI, 
1985). A mudança no sentido de abertura do rifte, que 
passa de S-N, no Tucano Norte, para SW-NE, na Bacia 
do Jatobá é condicionada pela Zona de Cisalhamento 
Pernambuco-Paraíba, cuja reativação durante o 
Eocretáceo deu origem à Falha de Ibimirim, limite 
norte da Bacia do Jatobá (SANTOS et al., 1990; COSTA 
et al. 2003). Uma importante inversão de relevo se 
processou ao longo do Cenozoico, onde o antigo 
Graben Cretácico do Jatobá foi alçado a uma posição 
de planalto, cerca de 200 m a 300 m acima do piso 
da Depressão Sertaneja, elaborada sobre o substrato 

ígneo-metamórfico de idade Pré-Cambriana da 
Província Borborema.

Da mesma forma que o Planalto da Borborema, o 
Planalto Sedimentar da Bacia do Jatobá se encontra 
bastante dissecado, com a superfície aplainada do Rio 
Moxotó dividindo-o em dois setores: o de sudoeste, 
que apresenta um padrão de relevo planáltico com 
topos suavemente ondulados e um padrão de morros 
e serras alinhados na direção geral da bacia (SW-NE); 
e o de nordeste, que corresponde à Chapada de São 
José, cujos topos planos são recortados por amplos 
vales encaixados em canyons, a exemplo do Vale do 
Catimbau, e em cuja extremidade NE, já próximo a 
cidade de Buíque, apresenta uma escarpa erosiva de 
frente de cuesta (Figura 4.7), que representa o contato 
com a Depressão Sertaneja. 

Figura 4.7 - Escarpa erosiva da Chapada de São José, borda NE 
da Bacia do Jatobá, em contato com a Depressão Sertaneja, no 
município de Buíque. Fonte: Rogério Valença Ferreira, 2010.

A Chapada do Araripe representa uma vasta 
superfície cimeira, que abrange os estados de 
Pernambuco, Ceará e Piauí, onde aproximada-
mente metade de sua área está em Pernambuco, 
que corresponde ao flanco sul dessa unidade 
geomorfológica. Consiste de um vasto platô alçado 
em cotas que variam entre 800 m e 950 m de alti-
tude, sendo abruptamente delimitada em todos os 
flancos por escarpas festonadas  em franco recuo 
erosivo com desnivelamentos que variam entre 
250 m (na área de Araripina, próximo à divisa com 
o Piauí) a 500 m (na porção leste, nos municípios de 
Exu e Morelândia). As áreas aplainadas que fazem 
contato com a imponente escarpa sul da chapada, 
estão inseridas na Depressão Sertaneja, modelada 
em rochas do embasamento ígneo-metamórfico de 
idade Pré-Cambriana (Figura 4.8).
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Figura 4.8 - Escarpa festonada da Chapada do Araripe, município 
de Exu. Fonte: Rogério Valença Ferreira, 2010.

As chapadas são relevos de degradação em rochas 
sedimentares, com superfícies tabulares alçadas, ou 
relevos soerguidos, com topos planos ou aplainados, 
pouco dissecados, cuja amplitude altimétrica varia de 
0 m a 20 metros. Os rebordos dessas superfícies, posi-
cionados em cotas elevadas, são delimitados, em geral, 
por vertentes íngremes a escarpadas. Representam 
superfícies cimeiras regionais onde predominam 
processos de pedogênese (formação de solos espessos 
e bem drenados, em geral, com baixa a moderada 
suscetibilidade à erosão), com frequente atuação de 
processos de laterização. Os processos de morfogê-
nese mais significativos nesses relevos ocorrem nos 
rebordos das escarpas erosivas, via recuo lateral das 
vertentes. Apresentam ocorrências erosivas esporá-
dicas, restritas a processos de erosão laminar ou linear 
acelerada (ravinas e voçorocas). 

A Depressão Sertaneja, seguindo denominação 
proposta por Ab’Saber (1969), apresenta-se como 
uma Depressão Periférica em relação ao Planalto da 
Borborema e da Bacia do Jatobá, além da Chapada do 
Araripe e compreende um diversificado conjunto de 
padrões de relevo com amplo predomínio de super-
fícies aplainadas com relevo plano e suavemente 
ondulado resultante de processos de arrasamento 
generalizado do relevo sobre diversos tipos de litolo-
gias. Estas vastas superfícies aplainadas encontram-se 
pontilhadas por inselbergs e maciços montanhosos 
isolados, por vezes, desfeitos em um relevo de alinha-
mentos serranos destacados, morros e colinas disse-
cadas (Figura 4.9).

As superfícies aplainadas da Depressão Sertaneja 
consistem em vastas superfícies arrasadas, invariavel-
mente em cotas baixas, entre 150 m e 300 m nas áreas 
mais próximas ao Rio São Francisco, podendo atingir 

Figura 4.9 - Extensa supefície aplainada da Depressão Sertaneja 
com alinhamentos serranos ao fundo, município de Parnamirim. 
Fonte: Rogério Valença Ferreira, 2010.

Figura 4.10 - Planície fluvial do Rio São Francisco, no sítio urbano 
da cidade de Petrolina. Fonte: Rogério Valença Ferreira, 2010.

cotas entre 400 m e 500 m nas regiões dos altos vales 
dos rios Brígida, Terra Nova, Garças e Pontal e do médio 
vale do Pajeú. Este domínio é o mais extenso do terri-
tório de Pernambuco e está assentado em rochas do 
embasamento ígneo-metamórfico Pré-Cambriano da 
Província Borborema (GOMES & SANTOS, 2001).  

A Planície do Rio São Francisco, está locali-
zada no extenso vale do rio homônimo, ao sul da 
Depressão Sertaneja, na mesorregião do Sertão do 
São Francisco. Essa unidade deposicional neógena 
consiste de vastas planícies de inundação em super-
fícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
areno-argilosos a argilo-arenosos, com terrenos 
imperfeitamente drenados, sendo periodicamente 
inundáveis e campos de dunas, localizados a sudo-
este de Petrolina. Esses depósitos arenosos são 
resultado do transporte de sedimentos oriundos do 
intemperismo de rochas do embasamento cristalino 
da Depressão Sertaneja (Figura 4.10). 
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V - Solos
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O estado de Pernambuco abriga três grandes 
domínios geoambientais, distribuídos na direção 
leste-oeste com características bem distintas, a Zona 
da Mata, o Agreste e o Sertão (FERREIRA et al, 2014). 
Considerando que o clima também varia nesse sentido, 
de tropical úmido, semiúmido até chegar ao semiá-
rido, pode-se esperar que esta condição influencie 
diretamente nas características morfológicas, físicas e 
químicas dos solos a medida que se adentra pelo inte-
rior. O aumento de aridez e número de meses secos 
remete esses ambientes a uma condição de menor 
disponibilidade de água no solo, menor processo de 
intemperismo, aumento da fertilidade e de quedas de 
folhas. Já no sentido inverso, os solos tenderão a serem 
mais profundos, com maior disponibilidade de água e 
vegetação mais exuberante (RESENDE et. al. 2007). 

No litoral onde se localizam os depósitos marinhos, 
flúvio-marinhos, flúviolacustres e estratos sedimen-
tares não consolidados do Grupo Barreiras, os solos são 
muito profundos (>2m), bem drenados, porosos e friá-
veis, constituindo as seguintes subordens: argissolos 
amarelos e vermelho-amarelos, espodossolos ferrihu-
milúvicos, latossolos amarelos e vermelho-amarelos 
e neossolos quartzarênicos. Nas áreas de baixada 
dominam os neossolos flúvicos, gleissolos e solos de 
manguezais (Figura 5.1). 

Nos ambientes marinhos costeiros predominam  
sedimentos e solos quartzoarenosos, com perme-
abilidade muito rápida (>50,0 cm.h-1), submetidos 
à erosão eólica e marinha, apresentando elevada 

Figura 5.1 - Mapa Pedológico do estado de Pernambuco. Fonte: Araújo Filho, 2000.

condutividade hidráulica saturada e pequena capa-
cidade de retenção de umidade e nutrientes. São 
solos praticamente desprovidos de minerais primá-
rios facilmente alteráveis, e, portanto, sem nenhuma 
reserva potencial mineral para as plantas - “Neossolos 
Quartzarênicos”. As dunas fixas que exibem pedo-
gênese incipiente, também são constituídas pelos 
neossolos quartzarênicos, porém as móveis que não 
apresentam horizonte A superficial, não são conside-
radas solos, e sim, tipos de terreno. Ocorrem também 
solos arenosos com acúmulo de matéria orgânica e/
ou ferro em profundidades variáveis que influen-
ciam diretamente na disponibilidade hídrica do solo, 
visto que essa camada dificulta a drenagem interna, 
diminuindo a quantidade de água de percolação, 
aumentando a capacidade de retenção de umidade, 
mesmo nesses solos dominantemente arenosos - 
“Espodossolos”. São utilizados com cultivos de coco-
-da-baía, cajueiros, abacaxi e, até, cana-de-açúcar 
mas, na condição natural, predominam a vegetação 
de restinga.

Nos locais próximos ao mar, sob a influência da 
maré, onde estão localizados os solos de manguezais 
com elevados conteúdos de sais solúveis (Ca+2, Mg+2, 
Na+, K+, Cl-, SO4

-2, HCO
-3), muitas vezes cristalizados até 

na superfície (eflorescência), havendo fortes limita-
ções ao uso, onde somente plantas adaptadas ao 
estresse salino se desenvolvem, como plantas haló-
fitas e os manguezais. Os manguezais são Áreas de 
Preservação Permanente - APP’s (CONAMA, 2002).
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Nas planícies fluviais e flúviolacustres ocorrem solos 
profundos e muito profundos (>2.0m), normalmente 
contendo camadas estratificadas, com distribuição 
irregular da granulometria, tanto mais pronunciada 
quanto menos espessa for os sedimentos e também 
de carbono, compreendendo os Neossolos Flúvicos 
e Gleissolos Háplicos, (EMBRAPA, 2013). Devido a sua 
posição na topografia, áreas baixas e deprimidas, 
estão sujeitos a inundações e influência do lençol 
freático, apresentando fortes limitações quando ao 
excesso de umidade e, por outro lado, é comum apre-
sentarem expressivos teores de minerais primários 
facilmente intemperizáveis, oferecendo um signifi-
cativo potencial nutricional, constituindo como boa 
opção de utilização agrícola.

Os tabuleiros costeiros, que são formados pelos 
sedimentos do Grupo Barreiras, são constituídos de 
materiais areno-argilosos, não litificados, de colo-
ração avermelhada, creme ou amarelada, muitas 
vezes de aspecto mosqueado, mal selecionados, com 
granulometria variando de fina a média, contendo 
intercalações de níveis conglomeráticos. Possuem 
relevo plano ou suave ondulado, principalmente nas 
áreas de topo, propiciando a mecanização onde a 
fertilidade natural é baixa, requerendo muitas vezes a 
adição de corretivos e fertilizantes. A principal carac-
terística dos solos é a diferença textural do horizonte 
subsuperficial com o horizonte suprajacente, fato este 
que provoca um diferencial de infiltração de água no 
solo que, quando abrupto, torna-se muito suscetível 
à erosão. Essa suscetibilidade aumenta nas áreas de 
borda dos tabuleiros e, também, à medida que a 
declividade do terreno é elevada. São solos muito 
profundos, bem drenados, permeáveis, normalmente 
de coloração vermelho-amarelada ou amarelada, 
com textura mais grosseira em superfície – “Argissolos 
Vermelho-Amarelos e Argissolos Amarelos.”

Subordinadamente ocorrem solos com pouca ou 
quase nenhuma variação textural, muito desenvol-
vidos, muito profundos, porosos e muito friáveis, com 
a permeabilidade variando de moderada (1,5 – 5,0 
cm.h-1) quando a textura for argilosa, a rápida (15,0 - 
50,0 cm.h-1) quando a textura for média (REICHARDT 
& TIMM, 2012), sendo permeáveis e com baixa ferti-
lidade natural, localizados nas áreas mais planas 
de topo, pouco suscetíveis aos processos erosivos 
- “Latossolos”. São muito resistentes à erosão, bem 
estruturados, mas também requerem o incremento 
de corretivos e fertilizantes para alcançar boas 

produtividades. Em alguns casos ocorrem concreções 
de ferro como as petroplintitas - “lateritas”.

É comum a ocorrência de uma camada subsuper-
ficial com baixo conteúdo de matéria orgânica e alta 
densidade aparente, baixa condutividade hidráu-
lica e com consistência extremamente dura quando 
seca - “fragipã”. Encontra-se comumente em solos 
de textura média, principalmente nos tabuleiros 
costeiros. A profundidade de ocorrência dos fragipãs 
influencia diretamente o regime hídrico do solo, 
afetando também o desenvolvimento do sistema 
radicular das plantas. Além disso, a sua espessura 
deverá também ser dimensionada para eventual 
manejo como, por exemplo, a subsolagem.

No agreste pernambucano, representados pelos 
terrenos elevados do domínio geomorfológico do 
Planalto da Borborema e que compreendem uma 
faixa transicional entre o litoral e o sertão é composta, 
em sua maioria, por rochas graníticas da Província 
Borborema. Ocorrem solos muito profundos e 
também solos rasos (<50cm), com argilas de ativi-
dade alta e também com deficiência de drenagens, 
constituindo as ordens dos argissolos amarelos, 
vermelho-amarelos e vermelhos, luvissolos cromicos, 
neossolos litólicos, regolíticos e flúvicos, planossolos 
háplicos e nátricos.

De modo geral, há predominância de solos 
profundos e pouco profundos, de boa fertilidade 
natural, associados à ocorrência de pedregosi-
dade, tanto na superfície quanto internamente. 
Caracterizam-se por apresentar um incremento 
de argila em profundidade, gerando um gradiente 
textural, nesse caso de atividade baixa –“Argissolos”. 
Em outro caso, ocorrem gradientes texturais asso-
ciados com argilas de atividade elevada e alta fertili-
dade – “Luvissolos”. Nos casos onde os solos possuem 
gradientes abruptos e estão associados às argilas 
expansivas, são muito suscetíveis à erosão, levando-
-se em conta o regime concentrado de chuvas, fato 
este que explica, em parte, a frequente ocorrência de 
pedregosidade em superfície nesses solos. A proximi-
dade do material parental rico em nutrientes, isto é, 
a pequena profundidade efetiva, além de dificultar a 
infiltração de água, torna esses solos suscetíveis aos 
processos de salinização, devido aos efeitos provo-
cados pela evaporação e capilaridade. A quantidade 
e natureza dos sais presentes dependem da compo-
sição da rocha e dos processos de intemperização, 
produzindo um maior ou menor risco à salinização 
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(OLIVEIRA et al, 1992). São solos que exigem cuidados 
e técnicas complexas de manejo e conservação.

Nas áreas de baixada, há predominância de 
solos quartzoarenosos em superfície, com transição 
abrupta para o horizonte sobrejacente de textura mais 
fina, adensado, com permeabilidade lenta ou muito 
lenta – “Planossolos Háplicos”. A baixa condutividade 
hidráulica nesse horizonte pode provocar a formação 
de lençol suspenso em períodos mais úmidos do 
ano, estabelecendo um ambiente redutor causando 
danos aos sistemas radiculares das plantas não adap-
tadas ao excesso de água. A presença de sódio nesses 
solos pode ser um agravante, pois as estruturas do 
horizonte B tornam-se prismáticas e colunares devido 
ao processo de dispersão das argilas, provocado por 
esses íons, diminuindo ainda mais a permeabilidade 
nesses solos – “ Planossolos Nátricos”. A consistência 
fica muito dura quando seco, dificultando tanto a 
aração e gradagem, porquanto as limitações são tão 
mais expressivas quanto mais superficiais forem esses 
horizontes adensados. São solos muito suscetíveis à 
erosão face às deficiências de drenagem, principal-
mente nos relevos mais acidentados. Poucas são as 
culturas adaptadas a esses solos: palma, abacaxi, e 
algumas gramíneas. É comum observar a ocorrência 
de pedregosidade em superfície, além de solos 
expostos, face às sérias limitações para o desenvolvi-
mento das plantas.

Verifica-se também solos arenoquartzosos ricos 
em minerais primários facilmente intemperizáveis, 
pouco profundos, com saprolito brando que oferece 
pouca resistência à penetração de raízes - “Neossolos 
Regolíticos” (EMBRAPA, 2013). Apesar de sua elevada 
condutividade hidráulica saturada e pequena capaci-
dade de retenção de água, a textura dominantemente 
arenosa é benéfica, dificultando a perda d´água por 
evaporação, funcionando quase como uma solução 
hidropônica, sendo solos muito utilizados para agri-
cultura de algodão-mocó, abacaxi, sisal e outras 
culturas de subsistência.

Ocorrem também solos que apresentam severas 
restrições ao aprofundamento do sistema radicular 
das plantas, devido ao contato lítico ocorrer a menos 
de 50 cm de profundidade. Essa característica deter-
mina um reduzido volume de água e de nutrientes 
disponíveis para as plantas, dificultando inclusive a 
sua ancoragem. É comum a ocorrência de pedrego-
sidade tanto na superfície quanto em profundidade, 
em muitos casos apresentando rochas expostas 

“Neossolos Litólicos”. São solos muito suscetíveis 
aos processos erosivos, intensificando a medida que 
a declividade aumenta. Devido a sua grande fragi-
lidade, essas áreas deveriam ser mantidas como 
reserva natural, entretanto, verificam-se pastagens e 
até pequenos cultivos de subsistência.

No Sertão, de clima semiárido, é caracterizado 
por uma extensa área rebaixada (denominada de 
Depressão Sertaneja) e sustentados pelo embasa-
mento ígneo e metamórfico das Faixas de Dobra-
mentos Nordestinos. São compostas, em sua maioria, 
por vastas superfícies aplainadas, posicionadas 
também em cotas modestas e por serras e planaltos 
residuais que se sobressaem cerca de 300 a 500 metros 
acima do piso dos pediplanos. Dominam solos pouco 
profundos a rasos, com boa fertilidade natural, mas 
com horizontes superficiais pouco desenvolvidos 
e com sérias limitações físicas e químicas no perfil 
do solo, compreendendo os cambissolos háplicos, 
luvissolos crômicos, neossolos litólicos, neos-
solos regolíticos, planossolos háplicos, planossolos 
nátricos, vertissolos háplicos, associados a solos mais 
profundos como os argissolos vermelho-amarelos, 
latossolos amarelos e neossolos quartzarênicos. 

Os cambissolos são solos que sofreram alteração 
física e química em grau não muito avançado, porém 
suficiente para o desenvolvimento de cor e de estru-
tura, podendo apresentar poucos materiais e estru-
turas da rocha original preservadas e com saprolito 
a menos de 100 cm de profundidade (BERTOLDO, 
2005). Normalmente estão associados a solos ainda 
menos profundos, rasos, com contato lítico inferior 
a 50 cm – “Neossolos Litólicos”. Nesse caso, o hori-
zonte superficial está assentado diretamente sobre 
a rocha ou ao saprolito, possuindo limitações tanto 
para “ancoragem” das plantas como também para 
armazenamento de umidade e nutrientes. Isso se 
agrava com a ocorrência de pedregosidade, que 
diminui ainda mais a relação de volume de solo 
disponível para as plantas. São solos muito susce-
tíveis aos processos erosivos, devido ao seu rápido 
encharcamento pelo baixo volume, podendo formar 
uma superfície muito úmida no contato solo/rocha 
que facilita a erosão, intensificando-se à medida que 
se eleva a inclinação. Apesar da fertilidade natural 
moderada, são áreas que exigem técnicas complexas 
de controle de processos erosivos para sua utilização, 
sendo aqueles mais rasos e com maiores limitações, 
normalmente indicados para preservação da flora e 
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da fauna. É comum também observar afloramentos 
de rochas associados a esses solos.

Nas áreas de baixada, predominam solos quart-
zoarenosos em superfície, com transição abrupta 
para o horizonte sobrejacente de textura mais fina, 
adensado, com permeabilidade lenta ou muito 
lenta – “Planossolos Háplicos”. A baixa condutivi-
dade hidráulica nesse horizonte pode provocar a 
formação de lençol suspenso em períodos mais 
úmidos do ano, estabelecendo um ambiente redutor 
causando danos aos sistemas radiculares das plantas 
não adaptadas ao alagamento. Nos casos em que se 
observa a presença de sódio nesses solos, as estru-
turas do horizonte B tornam-se prismáticas e colu-
nares devido ao processo de dispersão das argilas, 
provocado por esses íons, dificultando ainda mais a 
infiltração de água no solo – “Planossolos Nátricos”. 
A consistência fica muito dura quando seco, dificul-
tando tanto a aração e gradagem, e as limitações são 
tão mais expressivas quanto mais superficiais forem 
esses horizontes adensados. São solos muito suscetí-
veis à erosão face às deficiências de drenagem, prin-
cipalmente nos relevos mais acidentados. É comum 
observar a ocorrência de pedregosidade em super-
fície, além de solos expostos, face às sérias limitações 
para o desenvolvimento das plantas.

Ocorrem solos onde a atividade da argila elevada 
é quem vai comandar os fenômenos de expansão e 
contração das estruturas dos solos, com significativas 
mudanças em suas condições físicas quando estão 
secos ou molhados – “Vertissolos Hápllicos”. Quando 
secos, surgem fendas centimétricas devido à elevada 
contração e, quando estão molhados, elas somem 
com a expansão das unidades estruturais, normal-
mente prismáticas colunares. Nessas circunstâncias, 
a condutividade hidráulica inicial pode alcançar 
próximo de 100 mm/h-1, enquanto que molhados 
pode reduzir-se a 2 mm/h-1 (BRADY & WEIL, 2013). 
A mecanização fora dos limites ideais de umidade 
torna-se inaplicável, principalmente quando o solo 
está molhado e a consistência fica muito pegajosa. 
Quando seco, o fendilhamento intenso do solo pode 
levar à ruptura do sistema radicular das plantas. Por 
outro lado, são solos muito férteis, com boa reserva 
natural de nutrientes, em alguns casos, como os 
“carbonáticos”. Apresentam alta capacidade de reter 
e fixar nutrientes e de assimilar matéria orgânica. 
Apesar de ocorrerem em áreas de relevo plano e 
suavemente ondulado, são solos bastantes erosivos 

devido à baixa condutividade hidráulica, que favo-
rece o escoamento superficial. A manifestação da 
consistência está intimamente relacionada ao teor de 
matéria orgânica no solo, pois quanto maior for o teor, 
menor serão os efeitos de expansão e contração das 
estruturas, e a friabilidade será elevada e a compac-
tação poderá ser reduzida.

Os luvissolos são solos pouco profundos e rasos, 
de boa fertilidade natural, associados à ocorrência 
de argila de atividade alta, frequentemente com 
pedregosidade, tanto na superfície quanto inter-
namente. Caracterizam-se por apresentar um 
incremento de argila em profundidade, gerando 
um gradiente textural abrupto, sendo bastante 
suscetíveis aos processos erosivos levando-se em 
conta o regime concentrado de chuvas no semiá-
rido. Este fato explica, em parte, a frequente ocor-
rência de pedregosidade em superfície nesses 
solos. A proximidade do material parental rico em 
nutrientes, isto é, a pequena profundidade efetiva, 
além de dificultar a infiltração de água, torna esses 
solos suscetíveis aos processos de salinização, 
devido aos efeitos provocados pela evaporação 
e capilaridade. A quantidade e natureza dos sais 
presentes dependem da composição da rocha e 
dos processos de intemperização, produzindo um 
maior ou menor risco à salinização (OLIVEIRA et al, 
1992). São solos que exigem cuidados e técnicas 
complexas de manejo e conservação.
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Na última década, toda área territorial do estado 
de Pernambuco foi levantada com dados aerogeofí-
sicos de boa qualidade e boa resolução. Esses levan-
tamentos fizeram parte de projetos empreendidos 
pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, para recobrir 
todos os terrenos de rochas cristalinas do Brasil com 
dados magnetométricos e gamaespectrométricos 
levantados em plataforma aérea. O objetivo desses 
levantamentos foi prover dados aerogeofísicos de 
boa qualidade, como ferramenta indispensável em 
mapeamentos geológicos e na pesquisa de novos 
recursos minerais.

DADOS AEROGEOFÍSICOS

Os dados aerogeofísicos do estado de Pernambuco 
foram obtidos em cinco projetos:
i) Borda Leste do Planalto da Borborema (LASA & 
PROSPECTORS, 2008)
ii) Pernambuco – Paraíba (LASA & PROSPECTORS, 2010).
iii) Paulo Afonso – Teotônio Vilela (MICROSURVEY, 2011).
iv) Pernambuco – Piauí (LASA & PROSPECTORS, 2006)
v) Centro Sudoeste do Ceará (PROSPECTORS, 2010)

Estes projetos levantaram perfis magnetomé-
tricos do campo magnético total e gamaespectro-
métricos, com linhas de voo e controle espaçadas 
de 500 m e 5.000 m, orientadas nas direções N-S 
e E-W, respectivamente. A altura de voo foi fixada 
em 100 metros acima do terreno. Foram empre-
gadas aeronaves equipadas com magnetômetro 
e gamaespectrômetro, posicionadas pelo sistema 
de observação de satélite GPS com precisão de 1 
m. O magnetômetro com sensor de vapor de césio 
foi montado na cauda da aeronave (tipo stinger). 
As medidas foram realizadas a cada 0,1 segundo, o 
que equivale, dependendo da velocidade média da 
aeronave a uma medida a cada 7,7 metros. O gama-
espectrômetro com detectores de cristais de iodeto 
de sódio (NaI) realizou a análise individual e precisa 
dos fotopicos de potássio, equivalente tório (eTh) e 
equivalente urânio (eU). As medidas foram efetu-
adas a cada 1,0 segundo, representado medições a 
intervalos médios de amostragem de aproximada-
mente 77,0 metros. 

A composição dos dados extraídos dos projetos 
supracitados e exibidos neste trabalho em forma de 
mapas aerogeofísicos do estado de Pernambuco foi 
confeccionada pelo autor deste trabalho. 

MAPAS AEROMAGNETOMÉTRICOS

O método magnetométrico investiga o campo 
magnético da Terra e para estudos geológicos é 
muito útil na identificação da variação do conteúdo 
de minerais magnéticos nas rochas (TELFORD et al., 
1990). Ele tem aplicações importantes no estudo 
de jazidas contendo minerais metálicos como ferro, 
cobre, chumbo, zinco, prata, platina, ouro, entre 
outros. Também pode ser aplicado na pesquisa de 
bens minerais não metálicos que estão associados 
na natureza com rochas que contenham minerais 
magnéticos, como por exemplo, o diamante. No caso 
de petróleo, a magnetometria auxilia na identificação 
de estruturas, tais como domos e falhas, que podem 
condicionar a migração e o acúmulo de óleo nas 
rochas porosas.

A causa da magnetização das rochas é a indução 
produzida pelo campo magnético da Terra nos mine-
rais que ocorrem no interior das rochas. Os principais 
minerais magnéticos são: magnetita, titanomagne-
tita, titanohematita, ilmenita e pirrotita. Geralmente, 
mas nem sempre, as rochas de cores claras possuem 
conteúdo menor de minerais magnéticos do que as 
rochas de cores escuras. O mesmo pode ser dito das 
rochas sedimentares (menos magnéticas) em relação 
às metamórficas e ígneas. A susceptibilidade magné-
tica (k) é o parâmetro que permite reconhecer com 
que intensidade uma rocha está sendo magnetizada 
pelo campo da Terra. A susceptibilidade magnética 
possui uma variação muito grande entre os minerais 
e rochas (TELFORD et al., 1990).

Para a interpretação de dados magnetométricos 
regionais e sua aplicação em estudos geológicos 
é necessária a remoção de um modelo de campo 
magnético da Terra (International Geomagnetic 
Referencial Field - IGRF). O resíduo resultante é empre-
gado na interpretação de anomalias, domínios, alinha-
mentos e modelagens dos dados para integração com 
informações geológicas e de recursos minerais.

A Figura 6.1 apresenta as anomalias residuais do 
campo magnético total do estado de Pernambuco. 
Observa-se que o padrão mais frequente é de empa-
relhamento de positivos e negativos, com o positivo a 
noroeste e o negativo a sudeste. Este padrão é carac-
terístico de levantamentos próximos do equador 
magnético. Neste caso, a relação frequência-ampli-
tude das anomalias permite interpretá-las qualita-
tivamente em termos de dimensão e profundidade. 
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Figura 6.1 - Mapa da Intensidade Magnética Total Residual

Figura 6.2 - Mapa da amplitude do sinal analítico da intensidade magnética total residual

Nos trabalhos de mapeamento e prospecção devem 
ser destacadas as anomalias, cuja relação frequência-
-amplitude indique profundidades rasas. Nas lati-
tudes magnéticas atuais do estado de Pernambuco, 
as fontes das anomalias magnéticas devem ser procu-
radas próximas dos centros dos dipolos. Variações no 
formato desses dipolos são importantes e podem 
indicar diferenças quanto à forma, sentido de 
mergulho e profundidade do corpo magnético.

Por causa da bipolaridade das anomalias magné-
ticas próximas do equador, foi desenvolvida uma 
técnica de transformação do campo magnético 
anômalo em amplitude do sinal analítico (MACLEOD 
et al., 1993). Esta técnica permite que as anomalias 
magnéticas, bipolares no campo total, sejam trans-
formadas em polos positivos. O resultado desta 
filtragem geofísica para o Mapa Magnetométrico de 

Pernambuco está apresentado na Figura 6.2. Este 
procedimento facilita a interpretação dos dados loca-
lizando o centro da fonte magnética próxima do posi-
tivo máximo (maior gradiente) da anomalia de sinal 
analítico. Além disso, ela enfatiza as fontes mais rasas 
e, portanto, de maior interesse prospectivo. Contudo, 
remove as fontes profundas que são importantes nas 
interpretações tectônicas de estruturas regionais.

A principal assinatura magnética do estado de 
Pernambuco é o alinhamento associado com a 
extensa zona de cisalhamento que atravessa longi-
tudinalmente o estado de leste a oeste denominado 
Lineamento Pernambuco. Percebe-se claramente 
que é uma estrutura importante, pois separa feições 
magnetométricas com diferentes padrões que corres-
pondem a variações de domínios tectônicos e tipos 
litológicos. Ramificando-se a partir deste alinhamento 
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principal, ocorrem outros alinhamentos secundários, 
com direções predominantemente NE-SW, a maioria 
correlacionada com zonas de cisalhamentos. 

No mapa de campo total, destacam-se anomalias 
com grandes amplitudes e grandes comprimentos 
de onda, que são produzidas por fontes magnéticas 
com profundidades de até 15 km. No leste do estado, 
observa-se uma importante anomalia marcada por 
um amplo negativo (cor azul) localizado ao sul de 
Recife produzido pelas rochas vulcânicas do Rifte do 
Cabo (NASCIMENTO, 2003). Esta anomalia indica a 
existência de um grande volume de rochas magné-
ticas em subsuperfície e intercaladas nas rochas 
sedimentares da Bacia de Pernambuco. As rochas 
magnéticas mais rasas, associadas com essas fontes 
profundas, podem ser identificadas na faixa de 
anomalias que acompanha a linha de costa no mapa 
de amplitude do sinal analítico (Figura 6.2). No oeste 
de Pernambuco, ocorre outra anomalia importante 
(grande negativo), a sul de Parnamirim, produzida 
também por fontes profundas e que indica a exis-
tência de um grande volume de rochas magnéticas 
em subsuperfície nos limites entre os domínios 
geológicos Pernambuco-Alagoas e Cráton do São 
Francisco. Neste caso, também se observa uma 
correspondência com fontes magnéticas mais rasas 
no mapa de amplitude de sinal analítico (Figura 6.2). 
Contudo, as fontes profundas e rasas dessas anoma-
lias ainda não foram identificadas.

Em diversas regiões do estado ocorrem anoma-
lias magnéticas com menores comprimentos de 
onda relacionadas com fontes rasas, algumas com 
causa conhecida, outras ainda necessitando a inves-
tigação de campo. Terrenos geológicos com concen-
tração importante de anomalias magnéticas rasas e 
profundas, associadas com rochas máficas-ultramá-
ficas com importância metalogenética por causa da 
ocorrência de jazidas de Fe-Ti (SILVA et al.,1984) e de 
rochas sulfetadas (ACCIOLY et al., 2011), ocorrem no 
Domínio Alto Moxotó na parte central do estado, nas 
regiões de Floresta e Sertânia. No noroeste desse 
domínio, ocorre outra faixa com anomalias magné-
ticas alongadas na direção NE-SW, correlacionadas 
com rochas metavulcânicas da Faixa Piancó-Alto 
Brígida, com potencial metalogenético importante 
na região de Serra Talhada (SILVA FILHO, 1993).

Os locais com afloramentos de rochas sedimen-
tares ou metassedimentares apresentam nos dados 
magnetométricos comportamento suave por causa 

da ausência de minerais ou rochas magnéticas inter-
caladas. Para as bacias sedimentares, destacam-se 
as bacias do Jatobá e Araripe. Contudo, os dados 
magnetométricos são importantes na interpretação 
de estruturas associadas com evolução dessas bacias 
e na identificação de rochas magnéticas encobertas 
pelos sedimentos. No caso das faixas dobradas 
metassedimentares, o efeito da pilha de rochas na 
atenuação do sinal magnético do embasamento 
é bastante evidente nas faixas Riacho do Pontal e 
Piancó-Alto Brígida. De outra forma, nos complexos 
metamórficos vulcanossedimentares a interca-
lação de rochas magnéticas e não magnéticas pode 
produzir assinaturas expressivas, como é o caso do 
Complexo Vertentes, na região de Limoeiro, onde 
ocorre uma jazida de Ni-Cu em rochas ultramáficas 
(SILLVA et al., 2013).

MAPAS AEROGAMAESPECTROMÉTRICOS

O método gamaespectrométrico mede a taxa e a 
energia da radiação gama proveniente do potássio, 
tório e urânio contido nas rochas (MINTY, 1997). Nos 
levantamentos são empregados cristais detectores 
(geralmente de iodeto de sódio). Eles absorvem a 
radiação gama e a cintilação dessa radiação no cristal 
pode ser medida em contagem por segundo (cps.). 
Quando existem sistemas calibradores, é possível 
quantificar o potássio (em porcentagem), o tório (em 
ppm) e urânio (em ppm). Contudo, não é medida dire-
tamente a intensidade da energia desses radioele-
mentos, e sim, dos elementos filhos 40K para o potássio, 
208Tl para o tório e 214Bi para o urânio. Por este motivo, 
foi convencionado o uso de e antes dos símbolos do 
urânio (eU) e do tório (eTh), para indicar que as concen-
trações são equivalentes. É importante enfatizar que 
o método gamaespectrométrico é empregado para 
investigação de variações que ocorrem apenas na 
superfície da rocha. Qualquer obstáculo não radioativo 
sobre a rocha causa supressão do sinal. Por exemplo, 
uma cobertura de 20 cm de areia quartzosa é capaz de 
suprimir metade da radiação da rocha. Por esse motivo, 
é necessário ao intérprete levar em consideração o 
efeito causado nos dados por coberturas sedimen-
tares alóctones, vegetação densa e corpos de água 
que ocorrem na área de levantamento. Neste último 
caso, rios que carreiam muito material erodido em 
suspensão na água podem apresentar sinal radioativo, 
como é o caso dos rios da Região Amazônica. Por outro 



Atlas Geoquímico

56

Figura 6.3 - Mapa de Potássio (K)

lado, os rios secos da região semiárida do Nordeste do 
Brasil podem apresentar aluviões com sinal radioativo 
de material que foi carreado por longas distâncias.

O potássio, o tório e o urânio aumentam nas 
rochas ácidas e diminuem nas rochas básicas. Entre 
eles, o tório tem o comportamento menos móvel, 
enquanto o urânio é o mais móvel. Comumente, o 
urânio quando liberado das rochas hospedeiras tende 
a ser absorvido pelos minerais argilosos formados 
pelo intemperismo. De outra forma, nas rochas sedi-
mentares arenosas, a existência de anomalias radio-
métricas indica a presença de minerais pesados, tais 
como, zircão e monazita, ricos em tório. Também 
é possível inferir, pela observação prática e como 
regra geral, que nas rochas graníticas o aumento de 
concentração desses radioelementos é também uma 
indicação do aumento da alcalinidade.

MAPA DE POTÁSSIO

A Figura 6.3 apresenta o mapa de potássio. 
Observa-se que a grande maioria das anomalias de K 
apresentam formas circulares ou elípticas alongadas. 
Isto decorre da forte correlação deste elemento com 
intrusões de rochas ácidas de composição graní-
tica. Destaca-se a linha de intrusões de sienitos que 
formam um alinhamento na região Salgueiro-Triunfo 
(SIAL, 1986). Neste alinhamento ocorrem rochas ultra-
potássicas com teores de K de até 10,0 %. Outras 
assinaturas importantes ocorrem no Batólito Caruaru-
Arcoverde (NEVES et al., 2000), cujas intrusões com 
teores médios de 5,0% de K foram tectonicamente 
condicionadas pelo Lineamento Pernambuco e zonas 
de cisalhamentos secundárias. No Batólito de Buique 

(ACCIOLY & MORAIS, 2013), onde os afloramentos 
de rochas graníticas calcioalcalinas estão correlacio-
nados com uma faixa de 15 km de largura na direção 
NE-SW, com teores médios de 5,0% de K. Os granitos 
alcalinos do tipo Vila Moderna com intrusões contro-
ladas pela Zona de Cisalhamento Congo-Cruzeiro do 
Nordeste apresentam também uma expressiva assi-
natura de K. No contexto metalogenético, o K é um 
elemento importante na localização de mineraliza-
ções associadas com processos de hidrotermalismo, 
como ocorre na forte correlação de granitos ricos em 
K e zonas de cisalhamentos com mineralizações de Au 
em Serrita (TORRES et al., 1986 ) e Itapetim (ARDENT 
MINES Ltd., 2011).

Os sedimentos das bacias sedimentares são 
empobrecidos em K (< 1,0%), como pode ser obser-
vado pela coloração azulada apresentada no mapa 
de K nas diversas bacias que ocorrem no estado. A 
influência do clima na resposta gamaespectrométrica 
pode ser observada no contraste entre a intensidade 
e qualidade do sinal de duas regiões climáticas de 
Pernambuco, o Sertão e a Zona da Mata. No Sertão, 
por causa da boa exposição das rochas, as assinaturas 
são mais evidentes do que na Zona da Mata, onde a 
pluviosidade favorece o intemperismo das rochas, 
formação de solos e mobilização do K.

MAPA DE EQUIVALENTE TÓRIO

A Figura 6.4 apresenta o mapa de equivalente tório 
(eTh). Em comparação com o mapa de K, observa-se 
que apenas algumas intrusões da linha de sienitos e 
dos batólitos de Caruaru-Arcoverde e Buique apre-
sentam o sinal de eTh com a mesma intensidade  
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Figura 6.4 - Mapa de Equivalente Tório (eTh)

do K. Isto pode indicar variações de composição entre 
as diversas intrusões que ocorrem nesses batólitos. 
Alguns dos corpos mais ricos em eTh possuem teores 
em torno de 100 ppm, como ocorre no Batólito de 
Caruaru-Arcoverde.

As faixas dobradas metassedimentares Riacho do 
Pontal e Piancó-Alto Brígida também apresentam 
baixos teores de eTh. Isto possivelmente decorre da 
composição dos micaxistos originados pelo meta-
morfismo de sedimentos argilosos. Algumas faixas 
apresentam tons esverdeados, como por exemplo, 
nos domínios Rio Capibaribe e Pernambuco-Alagoas, 
sugerindo nesses locais a predominância de uma 
sedimentação arenosa cujos derivados metamórficos 
mantiveram os minerais pesados e resistentes ricos em 
Th, como por exemplo, monazita e zircão. No contexto 
metalogenético, as rochas com alteração por hidroter-
malismo potássico apresentam razão eTh/K baixas. 
Por isto, regiões onde houve hidrotermalismo com 
aumento de K e diminuição de Th são consideradas 
favoráveis para mineralizações de metálicos como Cu 
e Au, entre outros.

Nas bacias sedimentares, observa-se uma 
tendência de diminuição dos teores de eTh (< 5,0 
ppm), da mesma maneira como ocorre com o K. 
Contudo, como nos caso dos metassedimentos, a 
diminuição de intensidade é menor, sobretudo pela 
possibilidade de alguns sedimentos conterem mine-
rais ricos em Th. Um exemplo atual da acumulação 
de monazita e zircão em sedimentos são os aluviões 
do Rio Moxotó na Bacia de Jatobá que apresentam 
teores de até 20,0 ppm de eTh.

O Th é menos móvel que o K e U. Portanto, o 
seu equilíbrio geoquímico lhe dá uma condição de 

bom marcador litológico (DICKSON & SCOTT, 1997). 
Quando sua concentração é superior ao K pode ser 
um indício de que a região em estudo possui intem-
perismo químico. Uma comprovação desta hipótese 
é a região da Zona da Mata de Pernambuco onde 
a diminuição do K por causa do intemperismo das 
rochas não é acompanhada pela diminuição do eTh.

MAPA DE EQUIVALENTE URÂNIO

A Figura 6.5 apresenta o mapa de equivalente 
urânio (eU). O U é o radioelemento de menor concen-
tração e assim como o Th ocorre em minerais aces-
sórios. Uraninita é o mineral de urânio mais comum. 
Geralmente ela ocorre como inclusões em minerais 
formadores de rochas ou em granitos mineralizados 
e pegmatitos. O U é solúvel em ambientes oxidantes 
formando minerais com óxidos de ferro e carbonatos. 
Apesar de ser o mais móvel dos três radioelementos 
ele tem um padrão de distribuição nas rochas muito 
semelhante ao Th, inclusive com crescimento nas 
rochas portadoras de monazita e zircão. No contexto 
metalogenético, é uma ferramenta fundamental 
na localização de jazidas de U e de fosfato. Além de 
ajudar a rastrear elementos terras raras e alguns tipos 
de depósitos de Cu e Au.

MAPA DA COMPOSIÇÃO  
RADIOMÉTRICA TERNÁRIA

Este mapa (Figura 6.6) é resultante de uma compo-
sição em falsa cor dos canais de K, eTh e eU, em que 
para cada radioelemento é atribuída uma cor. Nas 
imagens ternárias RGB, a cor é vermelha (R-red) para 
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Figura 6.5 - Mapa de Equivalente Urânio (eU)

as rochas ricas em K; verde (G-green) para as rochas 
ricas em eTh; e azul (B-blue) para as rochas ricas em 
eU. Quando os três são altos, a soma das cores resulta 
na cor branca. Quando os três são baixos a cor é preta. 
Porém, corpos d’água quando não possuem muito 
material em suspensão também apresentam cor 
preta, porque na água limpa a radioatividade é baixa 
para os três radioelementos.

Este mapa tem o potencial de distinguir muito bem 
as unidades geológicas a partir da análise combinada 
dos três radioelementos. Contudo, alguns cuidados 
são necessários na sua interpretação, sobretudo pela 
ambiguidade associada ao processo de interpretação 

e correlação geológica de dados geofísicos. Como 
exemplos, a cor vermelha que deve representar 
teores alto de K e baixos teores de eTh e eU pode estar 
correlacionada com granitos ou sedimentos imaturos 
como grauvacas. A cor branca pode ser produzida 
por sienitos ou vulcânicas ácidas. A cor preta pode ser 
rochas ultramáficas ou arenitos puros quartzosos. A 
cor verde pode ser associada com metassedimentos 
ou lateritas. Portanto, a interpretação de dados gama-
espectrométricos requer a adição de informações 
complementares para que seja consistente no seu 
emprego em mapeamentos geológicos e na pesquisa 
de recursos minerais.

Figura 6.6 - Mapa da Composição Radiométrica Ternária (eTh - K - eU)
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Geologicamente, grande parte do território 
pernambucano está inserido na Província Borborema 
(PBO), faixa orogênica neoproterozoica, que contorna 
a parte norte do Cráton do São Francisco (CFS) e que 
é considerada uma extensão das faixas orogênicas 
pan-africanas, antes da separação dos continentes 
sul-americano e africano com a formação do Oceano 
Atlântico (BRITO NEVES et al., 2014; SANTOS et al. 
2014). A configuração atual desta Província é o resul-
tado da colagem de grandes domínios tectônicos, 
denominados de subprovíncias, distinguindo-se 
Médio Coreaú (SMC), Ceará Central (SCC), Rio Grande 
do Norte ou Rio Piranhas-Seridó (SRN), Transversal 
(STR) e Meridional (SME). Segundo revisões recentes, 
a colagem final teria ocorrido através de três pulsos 
distintos, no cedo-Criogeniano (ca. 800 – 740Ma), no 
Criogeniano a tardi-cedo Ediacarano (ca. 660 – 610 Ma) 
e cedo-meso Ediacarano (c. 590 – 560 Ma) (Brito Neves 
et al., 2014). Estes domínios tectônicos distinguem-se 
pela sua diversidade evolutiva e são separados por 
limites crustais importantes, com correspondentes 
no continente africano, denominados de Lineamento 
Transbrasiliano (LTB), Zona de Cisalhamento Senador 
Pompeu (ZSP), Lineamento Patos (LPA) e Lineamento 
Pernambuco (LPE) (Figura 7.1).

Os domínios ou subprovíncias ao norte do 
Lineamento Patos (SMC, SCC e SRN) possuem em 

comum um embasamento arqueano-paleopro-
terozoico, mas diferem entre si pela arquitetura 
paleogeográfica, estrutural e tectônica das suas 
faixas de supracrustais. Dados recentes (GANADE DE 
ARAÚJO et al., 2013; CORDANI et al., 2013) demons-
tram a existência de um vasto oceano ediacarano, 
que é reconhecido desde a Faixa Brasília até a Faixa 
Farusiana, no oeste da África, que é denominado de 
oceano Goiás-Farusiano. Dois núcleos arqueanos 
expressivos são contornados por faixas riacianas-
-orosirianas, sobre as quais foi implantado o rifte 
estateriano Orós-Jaguaribe e as bacias criogenianas-
-ediacaranas nas subprovíncias Ceará Central e Rio 
Grande do Norte. Os granulitos de alta pressão de 
Forquilha são considerados remanescentes de uma 
crosta oceânica ediacarana, enquanto que o Maciço 
Tamboril-Santa Quitéria representa um arco magmá-
tico criogeniano-ediacarano.

 Os domínios a sul do Lineamento Patos não 
possuem embasamento arqueano-paleoprotero-
zoico contínuo, ocorrendo rochas riacianas-orosi-
rianas principalmente no terreno Alto Moxotó (TAM) 
(SANTOS et al., 2015). As supracrustais dominantes são 
de idades toniana e ediacarana, havendo evidências 
de crosta oceânica nas faixas Sergipana (OLIVEIRA et 
al., 2015), Riacho do Pontal (FRP) (CAXITO et al., 2014) e 
no terreno Alto Pajeú (TAP), (SANTOS, 1995). 

Figura 7.1 - Subdivisão geotectônica da Província Borborema com indicações das principais mineralizações metálicas.
Fonte: Santos et al., 2014.
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O estado de Pernambuco possui rochas de todas 
as eras geológicas (Figura 7.2), predominando um 
embasamento ígneo e metamórfico pré-cambriano 
(>541 milhões de anos), secundado por bacias sedi-
mentares e vulcanossedimentares fanerozoicas (<541 
milhões de anos até o presente). Essas rochas são 
distribuídas irregularmente no território pernam-
bucano, mas uma estrutura transcontinental, o 
Lineamento Pernambuco (LPE), atravessa todo estado 
e serve de eixo maior para a compartimentação 
desses domínios tectônicos. As assinaturas aeromag-
netométricas e aerogamaespectrométricas (Figuras 
6.1 à 6.6, Capítulo 6) refletem bem essa megaestru-
tura e os domínios geológicos em Pernambuco.

No embasamento, de forma simplificada, os seguin-
tes domínios tectônicos podem ser distinguidos: 

Cráton do São Francisco, Província Borborema, Bacia 
do Jatobá, Bacia do Araripe e outros remanescentes 
paleozoicos de menor expressão superficial, além 
das bacias cretáceas Pernambuco e Paraíba, ante-
riormente denominadas de Bacia do Cabo e Bacia 
Pernambuco-Paraíba e coberturas cenozoicas incon-
solidadas (Figura 7.3).

O CSF ocorre na margem esquerda do Rio São 
Francisco, entre Petrolina, Jutaí e Belém do São 
Francisco, ocupando menos de 5% do estado. 
Compreende rochas arqueanas e paleoproterozoicas 
(2,9 a 1,9 Ga), predominando ortognaisses do tipo 
tonalito-trondhjemito-granodiorito (TTG), migma-
titos com paleossoma máfico e granulitos, raramente 
com restos de supracrustais quartzíticas e xistosas 
(Figura 7.4). Inclui um pequeno depósito de cobre 

Figura 7.2 - Mapa geológico simplificado do estado de Pernambuco.

Figura 7.3 - Terrenos tectono-estratigráficos do estado de Pernambuco.
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na localidade de Riacho Seco, indicando potenciali-
dade para mineralizações do tipo Caraíba, que é uma 
província cuprífera de tipo IOCG (Óxido de Fe-Cobre-
Ouro) existente na parte norte do cinturão Itabuna-
Salvador-Curaçá do CSF (TEIXEIRA et al., 2010).

A PBO representa a maior parte do embasamento 
pré-cambriano do estado (~80%), estando dividida em 
terrenos tectonoestratigráficos, que foram amalga-
mados através de dois eventos orogênicos sucessivos: 
Cariris Velhos (1,0-0,92 Ga) e Brasiliano (0,65-0,54 Ga) 
(BRITO NEVES et al., 2000; SANTOS, 1999; DELGADO et 
al., 2003; VAN SCHMUS et al., 2008). 

Ao sul do LPE, distingue-se a subprovíncia 
Meridional (SME), que inclui a Faixa Riacho do Pontal 
(FRP) e o Terreno Pernambuco-Alagoas (TPA). A FRP, no 
extremo SW do estado, representa um cinturão contra-
cional neoproterozoico marginal ao CSF, abrangendo 
os terrenos Casa Nova, Monte Orebe e Paulistana-
Santa Filomena (ANGELIM & KOSIN, 2001). O Domínio 
Casa Nova é formado por rochas metassedimentares 
(Complexo Casa Nova), sendo cortadas por plútons 
de granitos peraluminosos (tipo Rajada) e alcalinos/
peralcalinos (tipo Serra da Aldeia). O Terreno Monte 
Orebe representa a crosta oceânica da faixa, sendo 
formado por metabasaltos e metassedimentos de 
natureza pelágica (Complexo Monte Orebe). O Terreno 
Paulistana-Santa Filomena é formado por paragnaisses 
com intercalações de metabasitos. No Complexo 
Casa Nova, existem algumas concentrações expres-
sivas de mármores, mas a FRP possui potencialidade 
para mineralizações (Figura 7.5) associadas à rochas 

máficas-ultramáficas que ocorrem no Complexo Monte 
Orebe. No Piauí, esta unidade abriga mineralizações 
de amianto, Ni e platinoides, que são compatíveis com 
rochas de assoalho oceânico, naturalmente passíveis 
de ocorrer em território pernambucano. Registra-se 
também no Piauí a presença de uma intrusão de 
lamprófiro de idade desconhecida, contendo um 
depósito já exaurido de vermiculita (SANTOS & BRITO 
NEVES, 1984), abrindo perspectivas para a ocorrência 
desse minério também em Pernambuco.

 O TPA representa o embasamento leste da Faixa 
Riacho do Pontal, sendo formado por uma extensão 
retrabalhada do CSF (>2,0 Ga) e por ortognaisses e 
supracrustais meso a neoproterozoicas. Os complexos 
Riacho Seco e Entremontes formam núcleos arque-
anos, que são circundados por unidades mais jovens. 
O complexo Belém do São Francisco é constituído 
por ortognaisses leucocráticos com relictos de rochas 
máficas e migmatitos de idade toniana. As supracrus-
tais são representadas pelo Complexo Cabrobó que 
inclui uma fácies essencialmente metassedimentar e 
outra metavulcanossedimentar (Figura 7.6).

Associam-se os ortognaisses Logradouro, Lobo, 
Tacutu e Rocinha, relacionados ao evento tectô-
nico Cariris Velhos (Toniano). Lentes de dolomitos 
e mármores dolomíticos são abundantes entre 
Itacuruba e Belém do São Francisco. Também são 
importantes os filões de quartzo com alto grau de 
pureza que ocorrem entre Belém do São Francisco 
e Floresta (SANTOS, 1999), geralmente formando 
destaques topográficos. O TPA ocupa ainda toda 

Figura 7.4 - Mapa do Arqueano e o Paleoproterozoico no estado de Pernambuco.
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Figura 7.5 - Mapa das ocorrências minerais metálicos e não metálicos considerados para apreciação metalogenética.  Fonte: Gomes, 2001.

Figura 7.6 - Complexo Cabrobó, unidade Garanhuns. Quartzitos 
quartzo-feldspáticos com uma intercalação de metavulcânica 
félsica, na estrada Garanhuns-Bom Conselho. Fonte: Edilton J. 
dos Santos (2012).

Piancó-Alto Brígida (FPB), o terreno toniano-ediacarano 
Alto Pajeú (TAP) e os terrenos compostos paleoprotero-
zoicos-neoproterozoicos Araripina (TAR), Alto Moxotó 
(TAM) e Rio Capibaribe (TRC). Zonas de cisalhamento 
expressivas, tais como Ouricuri, Teixeira-Terra Nova, Serra 
de Jabitacá e Congo-Cruzeiro do Nordeste separam ou 
seccionam esses grandes domínios, sendo muitas vezes 
penetradas por imensos batólitos de granitos e sienitos 
alcalinos. A FPB é formada por supracrustais metadia-
mictíticas e metaturbidíticas ediacaranas de facies anfi-
bolito a xisto verde do Grupo Cachoeirinha (Figura 7.7), 
além das supracrustais metavulcanossedimentares do 
Complexo Riacho da Barreira.

parte meridional do agreste e litoral do estado, 
onde distinguem-se complexos paleoproterozoicos 
(Ortognaisse Cachoeira Grande, Mucunã e suíte 
máfica Pau Ferrinho), mesoproterozoicos (Complexo 
Vila Amaro) e neoproterozoicos (complexos Rio Una 
e Belém do São Francisco e Suíte Granítica Intrusiva 
Caetés), além de imensos batólitos graníticos edia-
caranos, com destaque paras as suítes intrusivas 
Itaporanga, Buíque e Ouro Branco (ACCIOLY, 2014). A 
região é importante fonte de material para a indús-
tria da construção civil, além de granitos e migma-
titos como rocha ornamental, sendo típico o “granito” 
Rosa Imperial, da região de Garanhuns.

Ao norte do LPE, a PBO compreende a Subprovíncia 
Transversal (STR), na qual se distingue a Faixa Ediacarana 

Figura 7.7 - Metadiamictito da Formação Serra dos Olhos d´Água, 
Grupo Cachoeirinha, incluindo fragmentos de ortognaisses Cariris 
Velhos. Fonte: Vladimir C. Medeiros (2011).
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Gravatá é formado por xistos bimicáceos, com inter-
calações de metavulcânicas félsicas, rochas piro-
clásticas e anfibolitos (KOZUCH, 2003). O evento 
orogênico Cariris Velhos, entre 1,0 e 0,92 Ga, formou 
granitoides calcialcalinos e peraluminosos (tipos 
Recanto e Riacho do Forno) (Figuras 7.10 e 7.11), 
mas a faixa foi retrabalhada pelo evento Brasiliano, 
que gerou também numerosos batólitos graní-
ticos e sieníticos ediacaranos. Entre esses, merecem 
destaque o batólito sienítico de Triunfo e o enxame 
de diques de Manaíra-Princesa Isabel, na divisa PE-PB, 
esse incluindo nefelina sienitos a sienitos saturados 
em sílica, com afinidade peralcalina ultrapotássica 
e, subordinadamente, álcali-granitos com afinidade 
metaluminosa (HOLLANDA et al., 2009). A Suíte 
Serrote das Pedras Pretas é formada por retroeclo-
gitos máficos-ultramáficos toleíticos de raízes de arco 
magmático, cujos cumulatos possuem concentra-
ções econômicas de Fe-Ti-V (depósito de tipo Alasca), 
segundo Lages (2014), ao norte de Floresta. Essa rocha 
foi datada por U-Pb em zircão, que indicou uma idade 
de 960 Ma. (Figuras 7.12 e 7.13). 

Existem pequenas concentrações de talco em 
rochas metaultramáficas do Complexo Riacho da 
Barreira, em Mirandiba, usadas em atividades artesa-
nais. A faixa possui ainda grande potencialidade para 
granitos como rocha ornamental.

Os terrenos compostos TAR, TAM e TRC são for-
mados por rochas gnáissicas-migmatíticas e supracrus-
tais paleoproterozoicas, faixas supracrustais tonianas e 

Figura 7.8 - Mapa do Mesoproterozoico e Neoproterozoico no estado de Pernambuco.

Na parte oeste da faixa, ocorrem os metarritmitos e 
xistos do Grupo Salgueiro, que possuem raras interca-
lações de quartzitos, formações ferríferas, anfibolitos 
e metavulcânicas félsicas, cuja idade toniana recen-
temente obtida (BRITO E MARINHO, 2012) sugere que 
faça parte do TAP. Essa faixa é cortada pelos grani-
toides calcialcalinos, alcalinos-peralcalinos, de afini-
dade trondhjemítica e shoshonítica, conhecidos como 
suítes Itaporanga, Conceição, Serrita, Catingueira, 
Itapetim, Triunfo e Teixeira (Figura 7.8).

 Dentre as mineralizações, destacam-se concen-
trações de Cr-Fe-Ti em retroeclogito (Bodocó), forma-
ções ferríferas bandadas associadas à glaciação global 
Varanger-Marinoana (São José do Belmonte e outros 
pequenos depósitos) e os distritos auríferos de Serrita 
e Itapetim, este último inserido no TAP. Ressalta-se 
a potencialidade para sulfetos de Cu-Pb-Zn de tipo 
SEDEX em unidade metavulcanossedimentar de 
idade toniana, na divisa PE-PB. 

O TAP constitui uma faixa metavulcanossedimentar 
de facies anfibolito, onde se distinguem os complexos 
Lagoa das Contendas, São Caetano e Riacho Gravatá. 
O primeiro é formado por paragnaisses (Figura 7.9) e 
rochas metavulcânicas intermediárias, com caracterís-
ticas de arco magmático, tendo intercalações comuns 
de mármores, quartzitos e rochas calcissilicáticas.

O Complexo São Caetano é formado principal-
mente por paragnaisses e xistos a duas micas, com 
algumas intercalações de quartzitos, rochas metavul-
cânicas e metavulcanoclásticas. O Complexo Riacho 
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Figura 7.11 - Migmatitos estromáticos Riacho do Forno, de idade 
Cariris Velhos (~1,0 Ga), na sua área tipo, ao norte de Floresta. 
Fonte: Edilton J. dos Santos (2010).

Figura 7.12 - Rocha metaultramáfica encaixante do minério de 
ferro Riacho da Posse, norte de Floresta. Fonte: Edilton J. dos 
Santos (2014).

Figura 7.13 - Minério de Fe-Ti do depósito Riacho da Posse, 
exibindo estrutura maciça. Fonte: Edilton J. dos Santos (2013).

ediacaranas, sendo penetrados por numerosos bató-
litos graníticos ediacaranos-cambrianos, principal-
mente nos limites desses terrenos com o TAP e o FPB. 

O TAM representa um domínio essencialmente 
paleoproterozoico, com complexos metaplutônicos 
acrescionários e colisionais, incluindo um embasa-
mento gnáissico-migmatítico de 2,44 Ga (Figura 7.14), 
várias unidades metaplutônicas (Floresta, Malhada 
Vermelha, Carmo e Pedra d´Água), com 2,0 Ga, e uma 
unidade supracrustal, o Complexo Sertânia, com 
1,9 Ga. Completam esse quadro um pulso granítico 
do tipo-A, denominado de Serra da Barra, Carnoió 
ou Coloete (BRASILINO & MIRANDA, 2017; LAGES E 
MARINHO, 2012; SANTOS et al. 2015).

O TRC é formado por terrenos orosirianos-estate-
rianos (complexos Floresta e Salgadinho, Ortognaisse 
Mata Virgem), alternados com faixas de supracrustais 

Figura 7.9 - Paragnaisses do Complexo Lagoa das Contendas, 
aflorando nas proximidades de Carqueja, entre Floresta e Serra 
Talhada. Fonte: Edilton J. dos Santos (2011).

Figura 7.10 - Augen gnaisse Cariris Velhos, de tipo Recanto, 
aflorando na sua área tipo, na estrada Floresta-Serra Talhada. 
Fonte: Edilton J. dos Santos. (2012).
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Figura 7.14 - Migmatito do embasamento riaciano-orosiriano 
do TAM, na estrada Ibimirim-Sertânia. Paleossoma máfico e 
leucossomas graníticos-pegmatíticos. Fonte: Edilton J. dos 
Santos (2012).

Figura 7.15 - Complexo Vertentes, na estrada Vertentes-
Surubim. Paragnaisses exibindo dobramentos revirados 
relacionados à tectônica contracional. Fonte: Edilton J. dos 
Santos (2012).

Figura 7.16 - Metabasalto do Complexo Vertentes, na estrada de 
Lagoa de Itaenga- Vitória de Santo Antão. Fonte: Edilton J. dos 
Santos (2014).

paleoproterozoicas (complexos Sertânia e Vertentes) 
(Figuras 7.15 e 7.16) e neoproterozoicas (Complexos 
Riacho do Tigre, de idade toniana) e Surubim-
Caroalina, crogeniana-ediacarana. 

O embasamento paleoproterozoico é cortado 
pelo complexo gabro-anortosítico estateriano de 
Passira, pelo ortognaisse calimiano da Serra de 
Taquaritinga e pelo ortognaisse toniano de Pinhões. 
Completa o quadro geológico deste terreno as 
intrusivas graníticas ediacaranas tipo Mata Limpa 
e as suítes tipo Itaporanga, Conceição e Terra Nova 
(BRASILINO & MIRANDA, 2017; LAGES E MARINHO, 
2012; SANTOS et al. 2015). Esses terrenos possuem 
mineralizações de ferro do tipo IOCG (incluindo enri-
quecimento de elementos de  terras raras) no TAR na 
divisa com o Piauí, de Fe-Ti-V em complexos gabro-
-anortosíticos em Floresta, Custódia e Passira, e o de 
Ni-Cu-platinoides na região de Limoeiro. O depósito 
de sufetos de Limoeiro é hospedado em uma intrusão 
máfica-ultramáfica (Figura 7.17), de forma tubular 
em subsuperfície, com um núcleo de harzbugito, 
envolvido por ortopiroxenito e anfibolito, contendo 
sulfetos de Cu, Fe e Ni maciços e disseminados com 
enriquecimento de platinoides (MOTA-E-SILVA et al., 
2013). A descoberta recente desta reserva abre uma 
excelente perspectiva para serem encontrados novos 
depósitos, que podem transformar o estado em 
futuro produtor desses metais.

Estes terrenos também são importantes supri-
dores de material para a indústria da construção 
civil, incluindo mármores para a produção de cal do 
Complexo Surubim-Caroalina da região de Vertente 
do Lério, e o exportável “granito” Marrom Imperial, 
dos municípios de Bom Jardim e Toritama.

Figura 7.17 - Bandamento composicional primário em rochas 
metaultramáficas do depósito de Ni-Cu-EGP de Limoeiro. Foto: 
Edilton J. dos Santos (2014).
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Este trabalho representa uma versão simplificada, 
atualizada e modificada de uma publicação anterior 
do SGB/CPRM sobre bacias sedimentares, incluída 
como um capítulo do livro sobre Geodiversidade 
do estado de Pernambuco, realizada pelos mesmos 
autores (ALCANTARA et. al., 2014).

No estado de Pernambuco, ocorrem as bacías 
interiores paleo-mesozoicas do Araripe, Cedro, São 
José do Belmonte, Socorro, Mirandiba e Jatobá, além 
das relíquias sedimentares siluro-devonianas de 
Betânia, Fátima e Carnaubeira/Tupanaci. Na margem 
atlântica, ocorrem as bacias mesozoicas Pernambuco 
e Paraíba (Figura 8.1). 

A Bacia do Araripe (Figura 8.2) é a mais extensa 
das bacias interiores do Nordeste e apresenta uma 
história geológica mais completa. Devido ao extraor-
dinário nível de preservação do conteúdo fossilífero 
em alguns dos seus estratos rochosos, tem desper-
tado a atenção de inúmeros pesquisadores desde o 
século XIX. Inclui ainda interesse hidrogeológico e 
econômico, contendo importantes depósitos comer-
ciais de gipsita. 

No contexto geotectônico, grande parte do estado 
de Pernambuco está incluído na Província Borborema, 
onde existem grandes domínios tectônicos, distin-
guindo-se a denominada Subprovíncia Transversal 
(STR) (BRITO NEVES et al., 2014; SANTOS et al. 2014), 

Figura 8.1 - Bacias sedimentares em Pernambuco. Fonte: Modificado de Gomes (2001). 

também conhecida como Domínio da Zona Transversal 
(DTZ), onde se observam diversas bacias sedimentares 
interiores, sendo destacada a Bacia do Araripe, parcial-
mente situada em território pernambucano (Figura 8.3).

As zonas limítrofes da Bacia do Araripe geral-
mente têm um destacado relevo de topo aplainado, 
formando extensos platôs com encostas abruptas, 
onde se interligam numerosas ravinas. 

Ponte (1992) estabeleceu quatro tectono-sequên-
cias: a Sequência Beta, representada pela Formação 
Mauriti; a Sequência Pré-Rifte, constituída pelas 
formações Brejo Santo e Missão Velha; a Sequência 
Rifte, composta pela Formação Abaiara e a Sequência 
Pós-Rifte, representada pelas formações Barbalha, 
Santana e Exu. Assine (1992, 2007) inclui na Sequência 
Pós-Rifte as formações Barbalha (ou Riacho da 
Batateira), Santana, Araripina (ou Arajara) e Exú. A 
Tabela 8.1 exibe a coluna estratigráfica proposta por 
Ponte & Appi (1990) e subdividida por Assine (2007).

A base da coluna sedimentar é a Formação Mauriti 
(PONTE & APPI,1990 e PONTE,1991), ou Formação Cariri 
(ASSINE, 2007) do Siluro-Devoniano, sendo represen-
tada por arenitos médios a grossos, de origem fluvial 
com retrabalhamento eólico. A sequência Pré-Rifte, que 
inclui a Formação Brejo Santo, de idade neojurássica, 
é constituída por siltitos, argilitos e folhelhos averme-
lhados, de origem flúvio-lacustre, que são sobrepostos 
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Figura 8.2 - Bacias sedimentares interiores no Domínio da Zona 
Transversal. Fonte: Neumann & Rocha (2013).

Figura 8.3 - Borda da Bacia do Araripe, com o topo aplainado 
dos arenitos Exú, região do município de Bodocó. Fonte: Rogério 
Ferreira Valença (2010).

por arenitos flúvio-eólicos da Formação Missão Velha. 
A Sequência Rifte está representada pelos sedimentos 
flúvio-lacustres da Formação Abaiara, de idade neoco-
miana. A base da Sequência Pós-Rifte é composta pela 
Formação Barbalha de idade aptiana seguindo-se 
a Formação Santana, que inclui o Membro Crato, as 
Camadas Ipubi e o Membro Romualdo. 

Tem-se ainda na Sequência Pós-Rift a Formação 
Araripina de idade albiana, que está representada por 
ritmitos, arenitos e lamitos, originados em planícies 
de leques aluviais, e a Formação Exu capeando toda a 
sequência (ASSINE, 2007).

Neumann & Cabrera (1999), posteriormente segui- 
do por outros trabalhos de revisão estratigráfica 
(NEUMANN E ROCHA, 2012; TOMÉ et al., 2014; ASSINE 
& NEUMANN, 2015), apresentam uma nova propo-
sição litoestratigráfica (Figura 8.4) similar à de Assine 
(2007), diferindo apenas da seção do Aptiano, conside-
rando como Grupo Santana, sobreposto à Formação 
Abaiara, um conjunto rochoso composto pelas forma-
ções Barbalha, Crato, Ipubi e Romualdo, elevando estas 
três últimas da condição de Membros para Formação; 
desta forma, constitui a mesma Sequência Pós-Rift I 
de Assine, 2007. Estes autores descrevem a Formação 
Crato como uma sequência que inclui margas, calcá-
rios fossilíferos, micríticos, com intercalações de folhe-
lhos e arenitos;  A Formação Ipubio é formada por 
bancos estratiformes de gipsita, lateralmente descon-
tínuos, intercalados por folhelhos cinza e esverdeados 
(Figura 8.5); e a Formação Romualdo, caracterizada por 
associação de folhelhos, arenitos calcíferos, calcários e 

PONTE & APPI 
(1990)

ASSINE
(2007) LITOESTRATIGRAFIA

Grupo
Araripe

Pós-rifte II
Formação Exú

Formação
Arajara1 / Araripina2

Pós-rifte I

Formação Santana

Formação
Rio da Batateira1 / 
Barbalha2

Grupo Cariri

Rifte Formação Abaiara

Pré-Rifte
Formação Missão Velha

Formação Brejo Santo

Paleozoica Paleozoica Formação
Maurití1 / Cariri2

TABELA 8.1
Coluna litoestratigráfica da Bacia do Araripe. 

Figura 8.4 - Coluna estratigráfica da Bacia do Araripe, 
apresentando o Grupo Santana. Modificado de Assine & 
Neumann, 2015.Fonte: Modificado de 1Ponte & Appi (1990); 2Assine (2007).
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Figura 8.5 - Mina Votorantin – Argilitos capeando lente de gipsita no município de Ipubi. Fonte: Roberto Batista dos Santos (2012).

Figura 8.6 - Peixe fóssil em ictiólito, município de Araripina. 
Fonte: Roberto Batista dos Santos (2009).

Figura 8.7 - Estratificação cruzada em arenitos da Formação Exu, 
município de Araripina. Fonte: Roberto Batista dos Santos (2012).

margas fossilíferas de cor cinza esverdeada, contendo 
ictiólitos (Figura 8.6). 

Toda esta sequência paleo-mesozoica da Bacia do 
Araripe encontra-se capeada pelos arenitos médios, 
róseos, porosos e permeáveis da Formação Exu, de 
origem fluvial, que constitui um bom aquífero livre, 
geralmente formando chapadões com rebordos 
alcantilados (ASSINE, 2007) (Figura 8.7).

Na Bacia de Cedro, aflora a Formação Brejo Santo, 
constituída por uma sequência de siltitos, folhelhos e 
argilitos de cores variadas, pertencente ao Jurássico 
Superior. A unidade basal, de acordo com Ponte 
(1992), é a Formação Mauriti, do Siluro-Devoniano, 
composta por arenitos médios a grossos, subarcose-
anos, contendo intercalações de níveis conglomerá-
ticos. Na Bacia de São José do Belmonte, Silva Filho 
et al. (1985) individualizaram as formações Missão 
Velha (siltitos e arenitos) e Cariri, posicionando-as no 
Cretáceo; entretanto, revisões posteriores atestam 
que a Formação Missão Velha é pertencente ao 
Jurássico e a Formação Cariri é de idade  paleozoica 
(PONTE, 1992; ASSINE, 2007). A diminuta Bacia de 
Mirandiba apresenta-se, tal como as bacias de Fátima, 
Betânia e Carnaubeira/Tupanaci, como relictos 
pétreos ou projeções sedimentares remanescentes 
correlacionáveis à base da Bacia do Jatobá e, segundo 
Morais et al. (1996), são preenchidas por arenitos finos 
a médios, com intercalações de arenitos conglome-
ráticos, sendo-lhes atribuída idade siluro-devoniana, 
correlacionados à Formação Tacaratu (VEIGA JÚNIOR 
& FERREIRA, 1990). Brasilino et al. (2014), (CPRM/SBG 
– Folha Mirandiba) identificam a presença das forma-
ções Inajá (Devoniano), Aliança (Jurássico) e Marizal 
(Cretáceo) na Bacia de Mirandiba, além da formação 
Tacaratu (Siluro-Devoniano), esta última de maior 
expressão superficial. 
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Mapeadas anteriormente como Coberturas Terciá-
rias, o Cenozoico na região oeste do estado é represen-
tado por depósitos elúvio-coluviais, que constituem 
extensas coberturas de sedimentos inconsolidados, de 
natureza basal conglomerática, passando para areno-
-síltica a areno-argilosa, localmente lateritizados. 

Na Bacia de Fátima, encontra-se uma extensa 
cascalheira relativamente espessa, disposta em uma 
área com cerca de 50 km², destacando-se seixos de 
quartzo, de arenitos e do embasamento cristalino, 
com pouca matriz areno-argilosa oxidada, interpre-
tada como um terraço do Paleógeno/Neógeno. Tais 
cascalheiras são também aflorantes, principalmente 
na Bacia do Jatobá e, em menor expressão superficial, 
nas bacias de Mirandiba e Betânia.

A Bacia do Jatobá está situada na porção Centro- 
Sul do estado de Pernambuco e corresponde à 
extremidade setentrional do ramo abortado do 
Sistema Rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá, cuja origem 
está relacionada à extensão crustal que fragmentou 
o Supercontinente Gondwana, dando origem ao 
Oceano Atlântico, no Eoaptiano (COSTA et al., 2007). 
Sua sequência basal siliciclástica psamito-psefítica, 
com intercalações pelíticas subordinadas, é deno-
minada de Formação Tacaratu, e tem idade siluro-
-devoniana, apresentando forte diagênese, sendo 
localmente silicificada e fraturada, principalmente nas 
faixas próximas ao embasamento e em zonas de falha-
mentos. Esta unidade configura um aquífero poroso 
bastante utilizado na região semiárida, mesmo em 
áreas de forte diagênese e silicificação, pois neste caso 
funciona como um aquífero de porosidade secun-
dária, fissural. Suas características litológicas repre-
sentam um ciclo deposicional continental originado 
de um sistema fluvial entrelaçado (braided), no qual 
inicialmente predominou a fácies proximal com nítida 
influência de leques aluviais, evoluindo para uma 
fácies mediana a distal, com características de planície 
de inundação e retrabalhamento eólico (ROCHA & 
LEITE, 1999). Accioly et al. (2012) relatam a existência 
de um depósito estratiforme descontínuo de Fe (23% 
a 32%), com Mn (10%) e U (26 ppm), em arenitos hema-
títicos da Formação Tacaratu, na Bacia do Jatobá, na 
região de Buíque e Tupanatinga (Figuras 8.8 à 8.11).

A Formação Inajá, do Devoniano (BARRETO, 1968), 
é caracterizada por arenitos finos a grossos, róseos, 
esbranquiçados e avermelhados, intercalados com 
siltitos micáceos, fossilíferos, apresentando estratifi- 
cações cruzadas acanaladas, estruturas do tipo wavy 
e linsen, bem como marcas de onda. Suas estruturas 

Figura 8.8 - Formação Tacaratu, borda da Bacia do Jatobá, 
próximo à cidade de Arcoverde. 
Fonte: Fernanda Soares de Miranda Torres (2009). 

Figura 8.9 - Arenito basal Tacaratu, intensamente fraturado e 
parcialmente silicificado, balizando linhas de falhas na região de 
Arcoverde. Fonte: Rogério Ferreira Valença (2009).

Figura 8.10 - Inscrições rupestres sobre arenitos Tacaratu no 
Vale do Catimbau, município de Buíque.
Fonte: Rogério Ferreira Valença, (2012).



Estado de Pernambuco

75

Figura 8.11 - Feição gerada por intemperismo em arenitos 
fraturados da Formação Tacaratu, Vale do Catimbau, município 
de  Buíque. Fonte: Rogério Ferreira Valença (2009).

sedimentares e o conteúdo fossilífero permitem 
indicar um ambiente deposicional marinho de plata-
forma rasa dominante.

A Formação Aliança, de idade neojurássica, inclui 
folhelhos e siltitos amarronzados e esverdeados, com 
intercalações de arenitos finos, localmente grossos. 
Essas características sugerem ambiente deposicional 
lacustrino raso e de grande extensão, inundando as 
áreas emersas onde dominava a sedimentação fluvial. 

De idade neojurássica, a Formação Sergi é correla-
cionada à Formação Missão Velha da Bacia do Araripe 
(PONTE & APPI, 1990), sendo composta por arenitos 
creme a avermelhados, grossos a finos, apresentando 
intercalações de siltitos esverdeados. 

Base da sequência rifte, a Formação Candeias, de 
idade eocretácica, definida por Viana et al. (1971), é 
constituída por folhelhos e siltitos argilosos de colo-
ração marrom a cinza-esverdeados, intercalados por 
arenitos grossos a finos, contendo níveis de calcarenitos 
e calcissiltitos silicificados, fossilíferos. Considerando o 
conjunto de características dessa formação, pode-se 
concluir que a mesma origina-se num sistema fluvial 
entrelaçado (braided), associado com porções distais 
de leques aluviais, onde profundas modificações 
climáticas proporcionaram o aparecimento de grandes 

florestas, cujo registro geológico está representado 
por troncos fossilizados, característicos desta unidade 
estratigráfica. Esses sedimentos também sofreram 
retrabalhamento eólico, propiciando a implantação de 
dunas, sob condições de clima desértico.

O Grupo Ilhas, de idade eocretácica (VIANA et al., 
1971), é formado por uma alternância de camadas de 
arenitos médios a finos, com camadas de argilitos e 
siltitos. Os arenitos constituem lentes amalgama-
das apresentando estratificações cruzadas planares 
tangenciais, cruzadas acanaladas de pequeno porte 
e estruturas convolutas (Figura 8.12). Sua deposição é 
interpretada como de ambiente lacustrino de circu-
lação restrita (euxínico), com gradual evolução para 
ambiente prodeltáico. Por outro lado, novas observa-
ções de campo sugerem um ambiente flúvio-lacustre 
raso, com frequentes exposições subaéreas.

Também definida por Viana et al. (1971), a 
Formação São Sebastião, do Eocretáceo, é constituída 
por arenitos médios a finos, bimodais, indicando um 
ambiente de sedimentação inicialmente fluvial de 
alta energia, passando para um ambiente desértico, 
tipicamente eólico (Figura 8.13).

Figura 8.12 - Arenitos estratificados do Grupo Ilhas, município 
de Ibimirim. Fonte: Dunaldson E. G. A. da Rocha (2012).

Figura 8.13 - Arenitos eólicos da Formação São Sebastião, 
município de Ibimirim. Fonte: Dunaldson  E. G. A. da Rocha (2011).
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A Formação Marizal, de idade mesocretácica 
(BRUNI et al., 1976), constitui a unidade basal da 
sequência pós-rifte da Bacia de Jatobá, sendo cons-
tituída por arenitos esbranquiçados. Suas estru-
turas primárias sugerem um ambiente deposicional 
flúvio-deltáico (NEUMANN et al., 2011). Em termos 
litológicos, trata-se de uma unidade essencialmente 
psamítica-psefítica, com pelitos subordinados, que 
preencheram as depressões logo após o estágio de 
estabilização do rifte.

As serras Negra e do Periquito representam um 
restrito platô residual de grande expressão topo-
gráfica, com cotas que variam de 900 m até 1.070 m. 
Nessas localidades, Rocha (2011), adotando a clas-
sificação de Neumann & Cabrera (1999), identifica 
como pertencente às formações Crato e Romualdo 
do Grupo Santana uma sequência de sedimentos 
essencialmente carbonáticos com intercalações silici-
clásticas, síltico-argilosas (Figura 8.14). Registra o autor, 
que capeando toda essa sequência ocorre a Formação 
Exu, do Cretáceo Superior, de natureza essencial-
mente psamítica. Tais unidades correspondem a teste-
munhos representativos da Bacia do Araripe. 

A divisão preferencialmente utilizada para as bacias 
costeiras no estado de Pernambuco (Figura 8.15) foi 
proposta por Lima Filho (1998) e adotada por Barbosa 
(2007), entre outros, que inclui na Bacia Paraíba, a 
norte do Lineamento Pernambuco, uma seção basal, 
a Formação Beberibe, que grada lateralmente para 
Formação Itamaracá, sobrepondo-se às formações 
Gramame e Maria Farinha, capeadas pelos sedi-
mentos Barreiras. Ao sul do Lineamento Pernambuco, 
o autor acima, classificou os sedimentos como Bacia 
Pernambuco, integrada pelas seguintes unidades: 

Figura 8.14 - Calcissiltitos laminados na Reserva Biológica de 
Serra Negra, município Ibimirim, Pernambuco. Fonte: Dunaldson 
E. G. A. da Rocha (2011). 

Cabo, Estivas e Algodoais, tendo sobrepostos os sedi-
mentos Barreiras.

A Bacia Paraíba, que ocupa toda a faixa litorânea 
da porção norte do estado de Pernambuco, estende-
-se desde a cidade de Recife, limitada pelo Lineamento 
Pernambuco, até o vale do Rio Camaratuba, ao norte de 
João Pessoa- PB, estando separada da Bacia Potiguar 
pela falha de Pirpirituba (GOMES, 2001), ou Falha de 
Mamanguape segundo Barbosa & Lima Filho (2006). 
Trata-se de uma feição geológica gerada durante os 
mesmos processos tectônicos que originaram a Bacia 
Pernambuco, no Eocretáceo, sendo a última porção 
do continente unida à África (FRANÇOLIN & SZATMARI, 
1987). Mabesoone & Alheiros (1991) registram que a 
Bacia Paraíba possui como característica estrutural 
um padrão homoclinal, com largura média de 25 km, 
onde a espessura máxima do pacote sedimentar pode 
atingir 400 m, sendo constituído pelo Grupo Paraíba, 
dividido nas formações Beberibe, Gramame e Maria 
Farinha. Barbosa & Lima Filho (2006) subdividem a 
Bacia Paraíba em três sub-bacias: Olinda, Alhandra e 
Miriri, separadas por falhamentos verticais.

A Formação Beberibe, segundo Mabesoone & 
Alheiros (1991), é uma sequência arenosa, com uma 
espessura média de 200 m, em geral sem fósseis, 
composta de arenitos friáveis, cinzentos a cremes, 
mal selecionados, com componente argiloso, de 

Figura 8.15 - Localização das Bacias Pernambuco e Paraíba e seus 
compartimentos tectônicos. Fonte: Barbosa & Lima Filho (2006).
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ambiente deposicional continental a transicional 
marinho. O topo da Formação Beberibe foi individu-
alizado como Formação Itamaracá por Barbosa et al., 
(2003), contendo arenitos calcíferos incluindo uma 
fácies argilosa. Beurlen (1967a) o indica como perten-
cente ao Santoniano-Campaniano, podendo estender-
-se até o Maastrichtiano. Ocorrem depósitos de fosfato 
que capeiam esta unidade (BARBOSA et al., 2003).

A Formação Gramame, representada por calcá-
rios margosos, é dividida em três fácies, segundo 
Mabesoone & Alheiros (1991): calcarenitos e calcários 
arenosos, muito fossilíferos, na base, interdigitando-
-se com fosforitos, e no topo, calcários biomicríticos 
argilosos e margas, tendo o conjunto 55 m de espes-
sura. Foram detectadas várias anomalias de fósforo 
(P) em solos e sedimentos de corrente, em quase 
toda extensão litorânea da bacia, de Olinda a Goiana. 
Segundo Beurlen (1967b), a fauna fóssil é caracteri-
zada pela presença de gastrópodes, cefalópodes, 
crustáceos, equinodermas, dentes e escamas de peixe, 
típicos de ambiente marinho, de idade maastrichtiana. 
No topo, passa concordantemente para os calcários 
da Formação Maria Farinha, sendo esta passagem 
Mesozoico/Cenozoico anteriormente denominada K/T, 
marcada por uma anomalia de Irídio (Figura 8.16).

A Formação Maria Farinha é constituída por calcá-
rios detríticos cinzentos a cremes, biomicríticos com 
espessuras que podem atingir 35 m. A paleofauna 
apresenta gastrópodes, bivalves, equinodermas e 
nautiloides, originários de um ambiente marinho de 
pouca profundidade. Unidade tipicamente regres-
siva, a Formação Maria Farinha apresenta idade pale-
ocênica, podendo chegar até o início do Eoceno.

A Bacia Pernambuco foi formada durante a frag-
mentação dos continentes sul-americano e africano, 

Figura 8.16 - Intercalações de calcários e margas da Formação 
Gramame. Pedreira Poty, município de Paulista. Fonte: Virgínio 
Neumann (2011).

no Eocretáceo. Estende-se por cerca de 100 km 
desde a cidade de São José da Coroa Grande, a 
sul, até a cidade do Recife, a norte. Possui como 
limites geológicos o alto de Maragogi, com a Bacia 
Sergipe-Alagoas, e o Lineamento Pernambuco, 
com a Bacia Paraíba. Assenta-se discordantemente 
sobre rochas pré-cambrianas, contendo rochas 
sedimentares e sedimentos inconsolidados, do 
Aptiano ao Neógeno, incluindo rochas vulcânicas, 
cujos eventos extrusivos estenderam-se do Albiano  
ao Turoniano.

Amaral & Menor (1979) reconheceram o Grupo 
Pernambuco, composto pelas formações Cabo, 
Estivas e Ipojuca. Posteriormente, Lima Filho et al., 
(1994) formalizou uma nova unidade litoestratigrá-
fica, a Formação Algodoais. 

A Formação Cabo corresponde a um pacote de 
rochas brechoides, conglomeráticas e arcoseanas 
relacionadas à reativação de antigas falhas longitu-
dinais à costa. Rocha (1990) identificou dois litotipos, 
associados a leques terrígenos e deltáicos, de idade 
neocomiana. O primeiro corresponde a um conglo-
merado polimítico, interdigitado com arenitos 
conglomeráticos, do tipo grão-suportados, de matriz 
arcoseana grossa. O segundo corresponde a arcóseos 
conglomeráticos pouco consolidados. Lima Filho et 
al. (1994) identificaram na Formação Cabo, de idade 
aptiana inferior, as fácies proximal, mediana e distal. 
A primeira, formada por conglomerados polimíticos 
e polimodais, com granulação variada, depositados 
em ambientes de leques aluviais por fluxo muito 
denso (Figura 8.17). 

A fácies mediana é composta por arenitos 
conglomeráticos arcoseanos com estratificação 
cruzada (Figura 8.18).

Figura 8.17 - Conglomerado de matriz arcosena, friável, 
município do Cabo de Santo Agostinho.
Fonte: Virgínio Neumann (2011).
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Figura 8.18 - Arenitos médios a conglomeráticos da Formação 
Cabo, município do Cabo de Santo Agostinho. Fonte: Rogério 
Ferreira Valença, (2012).

Figura 8.19 - Arenitos arcoseanos, siltitos e argilitos da 
Formação Cabo, praia de Guadalupe, município de Ipojuca. 
Fonte: Rogério Ferreira Valença, (2012).

Segundo Alheiros et al. (1990) e Lima Filho et al. 
(1994), a fácies distal está relacionada a sedimentos 
lacustres, sendo composta por arcóseos com grano-
decrescência ascendente passando a siltitos e argi-
litos placosos a laminados (Figura 8.19). 

Maia (2012) propôs a divisão da Formação Cabo em 
três unidades específicas, denominadas Formações 
Cabo, Suape e Paraíso.

A Formação Ipojuca ou Suíte Ipojuca caracteriza-
-se por um conjunto de rochas cretáceas vulcânicas, 
formada por traquitos, andesitos e riolitos, que 
podem ocorrer sob a forma de diques, plugs, sills 
e lacólitos (Figura 8.20). Também são encontrados 
tufos, brechas e derrames de basaltos, além de dois 
corpos subvulcânicos, o Granito do Cabo e o Granito 
de Algodoais, que apresentam composições química 
e mineralógica semelhantes aos riolitos, sugerindo 
uma cogeneticidade entre eles (SIAL et al., 1987).

Figura 8.20 - Traquito na praia do Xaréu, município de Cabo de 
Santo Agostinho. Fonte: Rogério Ferreira Valença (2012).

Alheiros (1987) sugeriu idade cenomaniana supe-
rior/turoniana inferior para a Formação Estivas e a 
posicionou sobre a Formação Cabo. É constituída 
por calcários, que apresentam fração micrítica dolo-
mitizada, siltitos, arenitos calcíferos, folhelhos verdes 
e pretos. Lima Filho et al. (1994) identificaram três 
níveis distintos nos calcários e a presença de fósseis 
do tipo Lopha ramicola, Ostrea sp e Venericárdia com 
idades que variam do Cenomaniano ao Turoniano. 
Rocha (1990) atribui sua deposição sob o domínio de 
diversos ambientes, tais como regiões de intermaré 
ou supramaré, com águas agitadas e condições ora 
redutoras ora oxidantes. Lima Filho et al. (1994), iden-
tificam três níveis distintos nos calcários, onde essas 
camadas caracterizam três ciclos transgressivos. 

A Formação Algodoais foi reconhecida pela 
primeira vez por Rocha (1990), que lhe atribuiu o 
nome de Membro Algodoais, para agrupar os conglo-
merados de idade coniaciana, contendo fragmentos 
de vulcânicas, oriundos da Formação Ipojuca. Lima 
Filho et al., (1994) formalizou essa unidade como 
Formação Algodoais, identificando três fácies de 
leque aluvial: proximal, mediana e distal. A primeira 
delas é representada por conglomerados polimodais 
oligomíticos com seixos de rochas vulcânicas. A fácies 
mediana é composta por um arcóseo de granulação 
grossa a média, apresentando estratificação cruzada, 
com seixos de quartzo e de tufo vulcânico e matriz 
argilosa. A terceira fácies, descontínua, é um arcóseo 
de granulação grossa a média. Esta sequência, por 
estar sobreposta à Formação Ipojuca, de idade 
entre 90 e 114 M.a., estaria no intervalo Coniaciano a 
Santoniano (Figura 8.21).
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Figura 8.21 - Intercalações de arenitos, argilitos e conglomerados da Formação Algodoais. Morro do Outeiro, município de Ipojuca. 
Fonte: Rogério Ferreira Valença, (2012).

Figura 8.22 - Sedimentos areno-argilosos do Grupo Barreiras, 
apresentando falha de pequeno rejeito vertical, em corte da BR-
101, município de Igarassu. Fonte: Rogério Ferreira Valença, (2010).

de argila retrabalhada. A ausência de fósseis no Grupo 
Barreiras leva a incertezas quanto a sua idade; com 
isso, alguns autores a consideram como do Paleógeno 
ao Pleistoceno (SALIM et al., 1975), Oligoceno ao 
Pleistoceno (MABESOONE et al., 1972) ou do Plioceno 
Inferior ao Superior (SUGUIO et al., 1986).

Os anteriormente denominados Depósitos Quater-
nários, do Neógeno, são constituídos por sedimentos 
terrígenos inconsolidados (areias, argilas e conglome-
rados), correspondendo a sequências aluvionares ou 
elúvio/coluvionares. Nas bacias costeiras, Rocha (1990) 
identifica coberturas eluviais em cotas que variam de 
150 m a 200 m, formadas por sedimentos arenosos de 
granulação média a grossa, mal selecionados e por 
vezes lateritizados. Sedimentos aluvionares arenosos 
e areno-argilosos ocupam o baixo curso dos principais 
rios que drenam as bacias sedimentares, apresentando 
granulação fina a grossa, com intercalações de siltes 
e argilas. Os cordões litorâneos subatuais, formados 
por depósitos detríticos inconsolidados de granu-
lação variada, ocorrem numa faixa de até 4 km para 
oeste, a partir da linha da costa atual. Nestas planícies 
dominam areias finas, siltes, argilas, massas de diato-
máceas, sedimentos turfáceos e depósitos de mangue-
zais. Os cordões litorâneos atuais são constituídos por 
areias finas e médias bem classificadas com restos de 
conchas calcárias.

Na linha costeira, além de alguns recifes de 
origem biogênica, algálica e coralígena (Figura 8.23), 
ocorrem predominantemente os de arenito (Figura 
8.24 e 8.25), sub-retilíneos, resultantes da consoli-
dação de antigas linhas de praia, constituindo formas 
litorâneas marcantes, emprestando sua denomi-
nação à capital pernambucana.

O Paleógeno no estado de Pernambuco está repre-
sentado pelo Grupo Barreiras, Coberturas Cenozoicas 
(anteriormente denominadas Coberturas Terciárias) e 
sedimentos neógenos de diversas origens. 

O Grupo Barreiras (Figura 8.22), formalizado 
inicialmente por Kegel (1957), aflora na porção leste 
do estado, principalmente nas Bacias Pernambuco e 
Paraíba (LIMA FILHO, 1998). Alheiros et al. (1988) assi-
nalam que esta unidade é caracterizada pela presença 
de fácies típicas de um sistema fluvial entrelaçado e 
de fácies transicionais para leques aluviais. A primeira 
delas apresenta cascalhos e areias grossas a finas, de 
composição feldspática e coloração creme amare-
lada, contendo clastos de argila/silte. São obser-
vadas estratificações cruzadas multiacanaladas de 
grande e pequeno porte, com sets granodecrescentes 
iniciados por cascalhos quartzo-feldspáticos e seixos 
de argila. A fácies de leque é constituída por conglo-
merado de coloração creme a avermelhada com 
seixos e grânulos subangulosos de quartzo e blocos 
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Figura 8.23 - Recifes algálicos localizados na praia de Porto de Galinhas, município de Ipojuca. Fonte: http://www.diariodepernambuco.
com.br/app/noticia/turismo/2012/08/01/interna_turismo,388451/embaixadora-do-turismo-filma-belezas-de-ipojuca.shtml

Figura 8.24 - Recifes de arenitos sub-retilíneos na praia de Boa 
Viagem, na capital Recife. Fonte: http://viajeaqui.abril.com.br/
cidades/br-pe-recife.

Figura 8.25 - Recife de arenito com fácies conglomerática, praia 
de Muro Alto, município de Ipojuca. Fonte: Rogério Ferreira 
Valença, (2013).
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O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, 
e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir 
o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.  
Esta ação resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às 
Geociências, que podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou 
nos serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter 
conexão com os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com 
a sustentabilidade, com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS.






