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Projeto SINGRE

o ProjetoSINGRE- Sistema de Informações para

informações mais imediatas para a condução de seu
planejamento e administração.

Gestão Territorial da Região Metropolitana do Recife,
faz partc do Programa GA TE - Sistemasde

Assim.entre os objetivos do SINGRE destacam-se

Informações para a Gestão e Administração
Territorial, em execução pela Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais - CPRM. Os projetos desse

elaboraçãode um "Índice dasInformações
Cartográficasda RegiãoMetropolitanado Recife'
(estevolumc);

programa têm por principal objetivo organizar e
produzir informações sobre os meios fisico, biótico e
antrópico dos diversos e variados espaçosgeográficos
do território, colocando à disposição de seus
planejadores e administradorcs dados e informações
necessáriose importantes para a tomada de suas
decisões.

cartografiageológica-geotécnica.
promovendouma
melhorcaracterização
do meio fisico metropolitano,
no quediz respeitoao potencialmineral.às feições
geomorfológicas.às unidades
geológica-geotécnicas
e às unidades
hidrogcológicas.

Atualmente, o programa já se faz presente nas regiões
metropolitanas de Porto Alegre, Curitiba e Belo
Horizonte, no Parque Nacional da Chapada
Diamantina e parte do litoral norte da Bahia e no
município de São Paulo.

cartasde vulnerabilidadcde aquíferos,destinadasa
fornecersubsídiostécnicosparao melhor manejoe
umaexplotaçãomaisdisciplinadados mananciais
hídricosde subsupcrficie;

Em cooperação com a Fundação de Desenvolvimento
da Região Metropolitana do Recife - FIDEM e outras
entidades governamentais, além da participação de
vários municípios da Região Mctropolitana do Recife -

cadastramentodos lixões c ccmitérios existentes na
RMR, com o objetivo dc identificar o grau de
agressãodessesdepósitos ao meio ambiente,
especialmente aos mananciais hídricos;

RMR, o Projeto SINGRE está fazendo o levantamento
dos dados c informações disponíveis para a
administração dessa importantc e estratégica região do

cadastramento
dasatividadesde mineraçãourbana,
comoprincipal fontc de subsídiosparaa elaboração
e aprimoramentode uma legislaçãoparaordenaro
crescimentoe convivênciaentrea indústria
extrativaminerale o meio ambiente;

país.
o Projeto SINGRE foi concebido pela CPRMjunto
com as entidades responsáveispela RMR; os seus
principais objetivos refletem, pois, a necessidadede
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. elaboraçãodo mapaBouguerda RMR, para
modelarpartedo substratoda baciasedimentar
Pemambuco-Paraíba,
com o objetivo de determinar
suasestruturase seusreflexosno aprisionamento
daságuassubterrâneas
e outrosbensminerais;

. realizaçãode estudosneotectônicos,com o objetivo

.

. serviçoorientativode geoquímicaambiental,
visandoao monitoramentode algunsaspectos
críticosdo meio fisico.

de identificarestruturasativasrecentesque sejam
capazesde condicionaros aquíferossubterrâneos,
alémde influenciaremdesmoronamentos
e
escorregamentos; .

cadastramentodos mangues e estuários, para a
identificação e quantificação dos processosde
agressãoa essasreservas biológicas, permitindo as
necessáriasações corretivas;

10

Projeto SINGRE

o "Índice dasInfonnaçõesCartográficasda Região
Metropolitanado Recife", o primeiro documentocom
resultadosdo ProjetoSINGRE,propõe-sea atenderà
demandade infonnaçõescartográficasda RMR sob
duasfonnas.
A primeira. através deste documento no qual, sob a
forma de cartogramas, estão listadas, analisadase
comentadas as informações atualmente disponíveis
incluindo descrição sobre o seu conteúdo, data de

geração,estadode conservação,reprodutibilidade,
atualização,modode acessoetc.
A segunda,contendo todas as infonnações
compiladas, mas sob fonna digital, para utilização
imediata dos interessadosatravés dos modernos
sistemasde infonnações geográficas (GIS) da CPRM
Mediante solicitação, a Empresa entregará aos
usuários todos os arquivos digitais necessáriosà
utilização das informações em sistemas próprios.

Projeto SINGRE

Os problemas, recomendaçõese alternativas de
soluções apresentadosa seguir não constituem
novidade para os administradorcs e planejadores da
RMR. A contribuição deste documento, nesse
particular aspecto, é a de fazer a sistematização do
assunto tendo como referência sempre a infonnação
cartográfica e dar a relevância necessáriaao
conhecimento básico dos principais elementos do meio
fisico sobre o qual se assentaa Região.

A ocupação e exploração desordenadado meio fTsico
da RMR têm levado, inevitavclmente, ao aparecimento
de reflcxos negativos no desenho urbano e na
qualidade ambiental da região, tomando necessáriaa
adoção de uma série de medidas preventivas c/ou
corretivas.
Tais medidas, no entanto, devem ser precedidasde
uma análise criteriosa dos efeitos atuais dessa
ocupação desordcnada. Ncsse sentido, c pela leituro
critica da documentação cartográfica disponível (Partt:
II deste documento), tcndo-se em vista ~emprea
evolução rect:nte e a realidade atual da região, o
Projeto SINGRE realizou uma avaliação preliminar
das infornlações existentes, analisando os principais
problemas e alternativas de soluções. A~sim, propôs
uma série de documentos básicos, parte já realizada
pela CPRM, paro que admini~tradores possam
encaminhar adequadamentea~ soluções paro os
problemas levantados.

3.1
Principais
A utilização dos sistemas de captação de água dos
mananciais existentes para abastecimento às
populações está sujeita a diversos fatores, que
interfcrem tanto na qualidade quanto na quantidade de
água a ser fomecida a scus usuários. Na RMR, onde a
demanda de água supcra em muito a oferta, esse
quadro tende a se agravar durante o período dc seca,
quando cssesmananciais sofrcm drástiça diminuição
em sua capacidade por falta de precipitação. Sendo
assim, tanto illstituiçôes particulares (indústrias,
condomínios, hospitais etc.), como públicas
(universidades, quartéis, cscolas etc.) recorrem ao uso
da água subterrâllea para solução de seus problemas de
abastccimento.

A atual estrutura do SINGRE. fruto da vocação c
cspecinlização da CPRM e cm acordo com as
entidades colaboradoras. dirigiu a sua atcnção e
análise para as áreas de hidrogeologia. hidrologia.
gerenciamento da faixa costeira, mineração urbana,
cscorregamentos e desmoronamentos,aterros e lixões
e poluição dos rios, todas clas de alta relevância para o
planejamento e ordenamcnto territorial da RMR.
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No entanto,essasexploraçõesvêm sendoefetuadasde
fonna descontrolada,desenconhecendo-se
o
comportamentohidrodinâmicodo principal aquífero
da RMR, a FonnaçãoBeberibeInferior. Essa
fonnaçãosedimentarrepousadiscordantemente
sobre
o embasamento
cristalino,compondo-sebasicamente
de arenitosmédiosa finos, cimentadospor umamatriz
argilosa;entretanto,na suaporçãobasal,ocorremcom
granulaçãomais grosseirae apresentamreduzida
porcentagemda matriz argilosa,o que lhe confere
excelentescaracterísticascomo annazenadorde água.

sistema de abastecimento, quando se sabe que nessa
região supre-seo abastecimento através de poços que
captam água do aquífero Beberibe Inferior.

o aquíferoBeberibeInferior é essencia1mente
1ivre,
passandoa con,finadoquandoseestendeem direçãoà
costa,sobo aquicludedoscalcários.Estimou-se,em
1978,queo total exploradoanualmentedesseaquífero
atingiao volume de 34 milhõesde metroscúbicos
d'água,o que não chegoua preocuparos
hidrogeó1ogos
da época,umavez que suasreservas
foram estimadasem 10 bilhõesde metroscúbicos,
alémde um recursorenovávelda ordemde 1,5
milhõesde metroscúbicospor ano.

Alternativas

Outro fator que pode estar contribuindo para uma
provável contaminação do principal aquifero da RMR
está relacionado com a drenagem vertical das águas
superficiais provenientes dos sedimentos recentes, que
apresentamuma grande vulnerabilidade à poluição
devido à infiltração da água dos rios e das águas
residuais de saneamento.

de Soluções

Comopartedostrabalhospropostosno campode
hidrogeologia,sugere-sea realizaçãodasseguintes
atividades:

.

Estudosrealizadospor Batista(1975) indicaramqueas
linhasisopiezométricasdo limite oesteda Planíciedo
Reciferefletemumapequenaexploraçãopossuindo
um baixo gradiente,o que nãoé observadomaisa
leste,ondeessascurvassofreminflexõescom o
aumentodo gradientehidráulico,correspondendo
às
intensasatividadesde bombeamentodospoços
situadosna faixa costeira.
Analisando-seo mapapiezométrico,constata-seque
muito poucaáguachegaao mar, o quecaracterizauma
superexploração
desseaquífero,a pontodejá ser
detectadauma inversãodo fluxo de águasubterrânea
entreo municípiode Olinda e o bairro de Brasília
Teimosa.Essainversãodo fluxo deveserresponsável
peloavançoda cunhasalinasobo aquífero,
provocandosalinizaçãodaságuasde poços
subterrâneos,
comoé observadona porçãonorteda
RMR.

inventário dos pontos d'água com o objetivo de se
conhecer a situação dos poços existentes,
obtendo-se informações atualizadas do seu
funcionamento, bem como a relação destescom o
aquífero fornecedor. Nesse inventário serão
levantadas informações referentes aos perfis
litológicos e construtivos, dados de bombeamento,
análises fisico-químicas e ainda dados sobre o tipo
de uso, equipamentos instalados e produção diária.
Os poços abandonadosserão analisados com o
intuito de se saber se estão tecnicamente bem
preservadosou se servem como elementos
condutores de agentescontaminadores do aquífero,
além de se investigar a causa de seu abandono;

. instalaçãode piezõmetrose elaboraçãode carta
piezométricacom o intuito de seconheceras
características
hidrodinâmicasdo aquíferoBeberibe
Inferior, especialmente
entreOlinda e Brasília
Teimosa,tendoem vista a inversãodo fluxo d'água
subterrânea,
possívelcausadorado avançoda cunha
de águasalgada.A instalaçãodessespiezômetros
prestar-se-á
tambéma determinara direçãodo fluxo
d'água.utilizando-separatal traçadoresradioativos;

.

Na regiãodo bairro de Boa Viagem,ondeexisteuma
grandeconcentraçãode poços,poucose sabesobreo
comportamentoda cunhasalina,apesardejá seter
conhecimentode poçoscom águaimprestávelao uso
doméstico,em virtude de um provávelincrementodo
íon cloreto.Essefato comprometegravementeo
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confecção de mapas hidroquímicos com o objetivo
de detectar-seum provável zoneamento dos tipos de
água, além de se obter informações sobre sua
qualidade, tendo em vista que os aquíferos costeiros
são geralmente sujeitos a agentespoluidores,
particularmente nas áreaspróximas do mar e zonas
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de mangues. Os estudos das relações iônicas em um
detem1inadotipo de água podem sugerir o terreno
de onde ela provém, além de indicar a ação de
fenômenos modificadores, definindo-sc, portanto,
se o lençol subterrâneo está sendo influenciado
pelas águas continentais ou do mar;

serem tomadas, apesardo trabalho dcdicado dos
órgãos que compõem a dcfcsa civil estadual.

A cidadedo Recife,que se localizano pontode
concentração
da foz dosrios Capibaribee Beberibe,
com um centrourbanosituadonumaaltitudemédia
poucosuperiora 4,0 (quatro)metros,sempreesteve,
naturalmente,sujeitaaosriscosdc inundações.

. estabelecimentode poçosde controle,visandoa
detern1inaro nível daságuassubterrâneas,
scrvindo
de subsídioparao cálculo dasreservasreguladoras
do aquífero.Paratal, serãoaproveitadospoçosjá
existentese a perfuraçãode outrospoços,locados
em pontosestratégicos.Essesmesmospoços
tambémserãoutilizadosno monitoramento,tanto
químico quantobacteriológico,da qualidadeda
água;

o crescimento urbano acelerado nas últimas décadas
detenninou a urbanização desordenadade áreasde
baixadas e aterros, acarretando modificações nos
traçados dos rios e canais naturais dos deltas. Essas
contínuas intervenções, realizadas
indiscriminadamente pelo homem, alterando o
equilíbrio natural de uma área particulannente crítica,
e ainda, considerando-sea topografia plana e a
influência das marés, têm contribufdo, sem dúvida,
para agravar os efeitos das enchentes.Essa ocupação
desordenadada RMR tem causado ainda, problemas
de toda ordem, agravados pelo intenso grau de
poluição que, praticamente, provocou a morte
biológica de trechos dos rios nessaárea. Somando-sea
tudo isso, tem-se ainda a atuação dos fenômenos de
erosão, assoreamentoetc.

. realizaçãode trabalhosgeofisicosterrestres,
destinadosa monitorara evoluçãoda cunhasalinae
suapossívelinterferênciana qualidadeda águado
aquíferoBeberibeInferior. Como partedesses
trabalhosserãoexecutadosperfis de Sondagem
Elétrica Vertical (SEV), ao longoda linha de costa
compreendidaentreas praiasdo Pinae Candeias;

.

elaboração de proposta para criação de uma
legislação específica, destinada ao gerenciamento
da exploração dos recursos hídricos de
subsuperflcie, quc detennine parâmetros de uso da
água subterrânea na RMR, qu içá no estado,
conscientizando e orientando o usuário, com vista a
uma exploração racional desse importante recurso
natural, evitando-se assim a desenfreadavocação de
se perfurar poços tubulares com a finalidade de
contar apenascom seu próprio abastecimento

o cotejo dessassituações mostra que, mesmo
abstraindo-se a gravidade das condições atuais, as
perspectivas sinalizam para um futuro sombrio e
preocupante, caso não sejam tomadas medidas
corretivas que redirecionem as tcndências observadas
nos últimos anos.

Alternativas

Considerando-se
que o maior problemahidrológico
queassolaa RMR estávinculadoàs inundações,
sugere-sea implantaçãode um modeloprevisionaldc
enchentesparao rio Capibaribc,quedemandaráa
realizaçãodasseguintesações:

d'água.

3.2 . Hidrologia
Principais

de Soluções

Problemas
. obtenção de dados básicos, tais como

Uma calamidade que ocorre periodicamente na RMR é
causadapelo fenômeno das enchentes,não só pelos
estragos provocados pela elevação do nível d'água,
mas também pelo despreparo e pela desinformação da
população que, via de regra, é surpreendida pelo
fenômeno, além de que desconheceas medidas a

o mapasplanialtimétricosda baciahidrográficado
rio Capibaribena escala1:100.000;
o mapasplanialtimétTicos
da cidadedo Recifenas
escalasI :2.000e I: 10.000;
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dasprincipaistomlentasocorridasna bacia
do Capibaribc;e
seleção

o mapasde solo na escala1:600.000:
o precipitaçãodiária de 40 pontospluviométricos
com início de operaçãoanteriora 1960e com
períodocontínuoaté 1990;

implantaçãode um sistemaautomatiL1docapazde
manipulara gralldequantidadede dados
hidrológicosnecessários
à implantaçãodos sistemas
de alerta.

o cotasobservadasnospoçostluviométricose
reservatórioscom resunodasmediçõcs;

3.3

o levantamentotopográficodasseçõesdos postos
tluviométricoscom poligonalenvolvendoa
seçãode réguase mediçãode descarga;

Principais

Problemas

As regiões costeiras, compostas predominantemente
por manguese estuários, têm sido definidas como
áreasde transição entre o continente e o mar, onde se
concentra um grande número de atividades
relacionadascom alimentação, transporte, recreaçãoc
urbanismo. Essasregiões se caracterizam pela alta
potencialidade econômica de seus recursos naturais,
associadaa uma frágil estrutura de defesasàs
intervenções antrópicas, devido à complexidade
natural da ação conjunta dos dois diferentes
ambientes: marinho e continental.

o seçõestransversaisdo rio Capibaribeem Recife
nos locaisde extravasamentos,
até suacota
máxima;
o característicado solo e principaisatividades
agrícolasao longo do rio Capibaribe,entrea
Barragemde Carpinae a cidadede Tiúma;

o tabelasde cota.yolumedos reservatóriosde
Carpinae Tapacurá,c
o dimensões,localizaçãoe cotasdasgaleriasdas
barragensde Carpinae Tapacurá,bemcomoas
suascondiçõesde operação.

Os manguese estuários representamos ambientes
mais característicos da região costeira e, por
consequência,os mais sujeitos às fortes pressões
provocadas por um inadequado aproveitamento de
suasaptidões.

levantamento topográfico nos postos tluviométricos
com poligonal envolvendo as seçõesde medição e
de réguas, até a cota máxima já observada,
acrescentadode uma margem de segurança
compatível com a expectativa de uma descarga
máxima centenária;

A RMR é caracterizada, ao longo de sua costa, como
tipicamcnte estuarina, apresentando-sehoje com um
alto potencial de poluição/degradação, abrangendo,
principalmente. a desembocadurados rios Capibaribe,
Beberibe, Jaboatão,Ipojuca e o canal de Santa Cruz. O
impacto ambiental observado nessasáreasestuarinas
tem sido atribuído a um manejo inadequado das áreas
adjacentes(mangues) e ao uso dos estuários como
receptores de rejeitos sépticos c poluentes industriais.

detenninaçãoda declividade da linha d'água nos
postos tluviométricos;
levantamento da vocação agrícola dos solos e uso
atual, ao longo da calha e margens atingidas pelas
cheias a jusante da Barragem de Carpina;

As diversas atividades socioeconômicas,
desenvolvidas sem uma análise prévia das pressões
atuantes sobre os meios estuarinos e mangues,
provocam alterações no ambiente de forma crescentee
contínua. É importante conscientizar-se de que esses
ecossistemassão protetores naturais do litoral e
funcionam como zonas amortecedorasda energia das

detcnni naçãodasáreasdasbaciasde contribuição
dospontostluviométricose acumuladapor
planimetria;
classificação da cobertura vegetal
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ondas e marés, além de absorverem o excedentedo
escoamento dos rios.

biótico de alguns ecossistemas.Como exemplo, tem-se
o manguezal no canal de Santa Cruz, região de grande
potencial piscícola.

Os mangues são considerados um dos ambientes de
maior fertilidadc, fixadores naturais de poluentes
metálicos, depuradores de materiais e portadores de
uma vegetação que funciona como retentora de
sedimentos.

o atual estágio de degradaçãodessesambientes requer
que sejam tomadas medidas imediatas, tanto corretivas
quanto preventivas.

As principaismodificaçõesverificadas nos manguese
estuáriosocorremprincipalmente devido às mudanças
da linha de costa,que sãogeralmente provocadas pela
má escolhados locaisondese desenvolvem atividades
de:

. instalaçõesde portos;
. instalaçãode indústriaspotencialmentepoluidoras;
. exploraçãode recursosbiológicosrenováveis;
. desenvolvimentode atividadesde agriculturae
acquicultura;e
. expansãourbanadesordenada.
Os processosde urbanização e industrialização
desordenadostêm provocado uma crescente
diminuição do poder depurador das áreasdc
manguezals.
No caso das áreas estuarianasdos rios Capibaribe e
Beberibe, verifica-se o seu total comprometimento,
decorrente principalmente da localização de aterros
feitos para atender a uma desordenadaexpansão
imobiliária. Por outro lado, o estuário do rio Timbó,
que corresponde a uma das áreas mais férteis da
região, está sendo fortemente afetado pela agressiva
interferência do lançamento de efluentes por indústrias
químicas e fábricas de cimento.

A construçãode "molhes" e "enrocamentos"ao
longoda costatem modificadoo sistemade correntes
litorâneas,alterandosignificativamenteos processos
de erosãoe sedimentação,
o queafetao equilíbrio

As atividades de dragagem, por outro lado, afetam a
circulação das águas c desequilibram o sistema de
água doce/água salgada, provocando um incremento
da penetraçãodas marés nas áreas estuarinas.
Face a essesproblcmas,é precisoque sc desenvolvam
cstudos preliminares nas áreas a screm exploradas,
além da implantação de uma política de
monitoramento ambiental. Dessa política de
monitoramento devem constar não apenasos aspectos
qualitativos, mas também uma abordagem quantitativa
dos efeitos dos impactos, para que se realize uma
gestão territorial em hannonia com o meio ambiente
natural.

Alternativas

de Soluções

No que se refere aos aspectosde preservaçãoda região
costeira, faz-sc necessáriainicialmente a realização de
uma análise qualitativa, com o propósito de se definir
quais os critérios que determinam o uso do solo e da
água, assim como a exploração de seus recursos
naturais. Em segunda instância, uma avaliação
quantitativa dos impactos ambientais existentes,
enfocando-se a preservaçãoc recuperaçãodos
ecossistemas,assim como o grau de degradaçãoe
poluição a que cstão submetidos. A realização dessa
avaliação requer a participação de uma equipe
multidisciplinar, para que possam ser abordados,
conjuntan1entc,os aspectosbiológicos, geoquímicos,
geológicos, legislativos e socieconômicos que atuam
nessesambientcs.
Para que sc tome possívela aplicaçãode medidas

corretivas e preventivas, sugere-seo desenvolvimento
das seguintes atividades:

. reconhecimento e delimitação da área a ser
trabalhada. através de suporte cartográfico;

. análiseda evoluçãohistóricada região,
analisando-se
inclusiveimagensde satélite;

. cadastramentodos manguese estuários;
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.

. realizaçãode estudosge.ofisicosdestinadosao
monitoramentoda intrusãoda cunhade água
salgadano lençolsubterrâneo.

delimitação e caracterização das áreas sob proteção
das leis estaduais (no. 9931/86, que versa sobre a
proteção das áreas estuarinas de Pemambuco, e no.
9989/87, que institui as reservasecológicas da
Região Metropolitana do Recife) e do CONAMA
(Código Florestal, que foi parcialmente alterado
pela Lei no. 7803/89), que determinam e distinguem
as reservasecológicas dos ambientes que, embora
possam ser explorados, estão sujeitos a medidas de

Uma vez concluídas essasetapas, que propiciam a
elaboração de uma carta de recomendaçãodo uso do
solo, e de possede resultados qualitativos e
quantitativos, deverão ser realizados periódicos
monitoramentos, visando um controle eficaz do uso e
ocupação da faixa costeira metropolitana.

preservação;

. cadastramentodo usoatualdo solo;

3.4 . Mineração em Áreas Urbanas

. levantamentodascondiçõessanitárias,urbanísticas
e socioeconôm
icas;

Principais Problemas

.

levantamento dos conflitos existentes;

.

mapeamento do uso e ocupação do solo
individualizando-se as áreas de preservação,áreas
indicadas à deposição de rejeitos urbanos e
industriais, áreas destinadas às atividades de lazer e
turismo, áreas destinadas às atividades imobiliárias,
áreas indicadas às atividades de acquicultura e

A questão da convivência harmônica entre a atividade
produtiva mineral e a expansão urbaná tem gerado
discussõespolêmicas, sendo objeto de estudos quc
procuram soluções satisfatórias para mais esse
problema das regiões metropolitanas. No que diz
respeito à atividade minerária, a gestão territorial
envolve interessescontlitantes e lida com problemas
que somente vêm a tona quando se encontram em
estágio avançado. Assim sendo, as medidas adotadas
são, em maior número corretivas e, ao contrário das
preventivas, costumam ser ineficazcs, onerosase de
dificil patrocínio.

agricultura etc.;

.

estudo hidrodinâmico, oceanográfico e biológico
das áreascosteiras, destacando-seos atuais estados
de degradaçãoe poluição, tendo-se em mente que
nem todos os ecossistemasreagem da mesma
maneira às mesmas pressõesambientais;

Outro fator importante e que dificulta soluções que
viabilizem a hormania entre os interessesé a
diversidade de particularidades e vocações dos
municípios da RMR. Por exemplo, os municípios de
Jaboatãodos Guararapese Paulista têm vocaçÃo
primordial na área industrial, enquanto os munícípios
de Olinda e Itamaracá apresentamacentuadavocação
turística. Logo, impõem-se ações coerentescom essas
particularidades e interesses.Como se não bastasse,os
processosprodutivos dos diversos bens minerais
também têm características próprias, que por sua vez
também impõem que as ações corretivas e preventivas
sejamdiferenciadase específicas.Como exemplos,

. estudosgeoquímicosda determinaçãoda
solubilidaderelativa dosdiversoselementos-traços
na matériaorgânicade pontosselecionados
em
áreasde manguezais,analisando-se
também
amostrasde águasem pontospreviamente
indicados;esseestudodeveserrealizadotantoem
manguezaissabidamentepoluídos,quantoem
outrosondeo graude contaminaçãosejanulo ou
pequeno;a partir daí, far-se-áa identificaçãoda
fonte,níveis de contaminaçãoe delimitaçãodc
zonaspoluídas;

tem-seas "pedreiras", cujos problemasmaisgraves
estãonasáreasde segurançae salubridade,e as
extraçõesde areiae argila, nasquaisos problemas
ambientaissãomais intensos.Em resumo,uma lavra
queprovoquepoluiçãodo solo com forte impacto
visual é muito maisgraveno municípiode Itamaracá
do queem Paulista,por exemplo.

. elaboraçãode mapase cartastemáticastais como:
geologia,geomorfologia,declividade,climatologia,
hidrologia,hidrogeologia,vocaçãoagrária,
oceanografia,faunae flora etc.,e
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. impacto visual gerado por lavras a céu aberto, sem

A RMR detém uma intensa atividade extrativa mineral
no âmbito de pedreiras, argila para cerâmica e aterro,
calcário, caulim, água mineral e areia das bacias
hidrográficas dos rios Capibaribe, Jaboatãoe Botafogo

projeto de recomposição do terreno minerado;

. transporte,manuseioe uso indevidode explosivose
acessóriosmanipuladospor pessoasnão-habilitadas,
principalmenteem atividadesclandestinas;

Em levantamento realizado pelo Departamento
Nacional da Produção Mineral - DNPM, constatou-se

. instabilidadede taludeem lavrasa céuaberto,

o registro de 81 títulos de concessão,entre Alvarás de
Pesquisae Portarias de Lavra, no âmbito da RMR.

principalmenteem "barreiras" de argila,
conduzidassemcontroletécnicocompetente;

As empresascujas atividades têm registro junto ao
DNPM compõem uma parcela pouco representativa do
real quadro extrativo mineral. constatando-seque um
número expressivo de lavras opera de fonna
clandestina, principalmente as extrações de areia e as
"barreiras" de argila, estaspara uso em aterros.
As empresas legalizadasjunto aos órgãos
normatizadores, até mesmo pela fragilidade da
fiscalização, não contemplam, com raras exceções,os
trabalhos de lavra e nem o entorno das áreas mineradas
com medidas de controle ambiental, de segurançae de
salubridade.

.

lançamento errático dos fragmentos de rocha,
decorrentesde desmontes sem controle técnico;

.

manipulaçãoclandestinada redede distribuiçãode
energIa;

.

produção cxcessiva de poeira gerada nas furações,
nos desmontesde rochas e nas unidades de

britagem,principalmenteem "pedreiras"; e
. níveisde ruído acimado permitido,principalmente
nosdesmontesfeito com iniciaçãopor cordel
detonanteexpostoe scmo usode dispositivode
retardo.

Por não manterem compromisso formal com os órgãos
normatizadores (DNPM, CPRH etc.) as atividades
clandestinas operam lavras predatórias, perigosas e
extremamente poluentes, sem medidas de controle do
meio ambiente, provocando danos, em sua maior

Alternativas

de Soluções

No âmbito dos reflexos decorrentes das atividades de
mineração em áreas urbanas,considera-se indicada a
tomada das seguintes providências:

parte,irreversíveis.

. elaboração de um Plano-Diretor de Mineração,

Quandoconduzidade fonna inadequada,
a mineração
em áreaurbanaorigina problemastais como:

devidamenteajustadoaosplanos-diretores
munIcIpaIs;

. assoreamento
e quebrade regimedos rios e da
drenagem,decorrentedo transportede materialdas
pilhasde rejeitose bota-fora,semo devidocontrole
de proteçãocontraagenteserosivos;

.

. contaminaçãode águasuperficiaise subsuperficiais
por escoamentoe infiltraçãode efluenteslíquidos
dasplantasde beneficiamento(metaispcsados,
águasácidasetc.);

. poluição do solo por má condução das lavras a céu

condução dos futuros projetos de mineração, de
forma a que contenham em seu bojo as medidas
necessáriasque harmonizem a viabilidade do
empreendimento com a proteção do meio ambiente,
promovendo estudos que indiquem o melhor uso
posterior da área a ser minerada (Ioteamentos, uso
agrícola, áreasde lazer, barragens para piscicultura
etc.), respeitando-seas características locais e os
seus planos de urbanização;

. detalhamento,
no projetode mineração.das
medidasa seremadotadasconcomitantemente
com

aberto e da formação de pilhas de rejeito;

. desmatamento
descontrolado

a extraçãopropriamentedita, que permitam
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3.5 . Escorregamentos

alcançaro objetivo definido no item anterior.O
referidoprojeto de mineraçãodeveseguiro roteiro
próprio paraasatividadesem regiões
metropolitanas,elaboradoem conjuntocom o
DNPM e a CompanhiaPemambucana
do Controle
da PoluiçãoAmbiental e de Administraçãodos
RecursosHídricos - CPRH,almejandoa
padronizaçãodo projeto e a conseqüente
nonnatizaçãode suasanálises,reduzindo-seao
máximoos aspectossubjetivose simplificando
significativamentea suaelaboração.Nesseroteiro,
estaraãodefinidosos diversostextosexplicativos,
memóriasde cálculo, plantase mapasque,no seu
conjunto,constituir-se-ãono Projetode Mineração
Urbana,na buscada compatibilizaçãode interesses
diversose sendoo instrumentoprincipal de ação
preventiva;

e

Desmoronamentos
Principais

Problemas

A RMR é maisum exemplo,no Brasil, de expansão
urbanadesordenada,
acumulandoao longo do tempo
problemassemelhantes
àquelesque se verificam em
regiõesmetropolitanasdo portede Rio de Janeiro,
Belo Horizontee SãoPaulo,apesardosesforços
desenvolvidospelasprefeiturasmunicipaisc pela
FIDEM.
No que diz respeito aos movimentos de massas
(escorregamentose desmoronamentos),grande parte
dos problemas foram e ainda são gerados pela
ocupação de um meio fisico sem que sejam
convenientemente atendidas as nonnas técnicas e a
legislação que regula o uso do solo. A premência de
espaçose o sempre crescente contingente populacional
fomenta a grande maioria das situações de riscos ou de
uso conflitante do solo na região urbana.

. implantaçãode um sistemade fiscalização
eficiente,visandoa garantiro fiel cumprimentodo
referidoprojeto.Paraas atividadesem andamento,
quenãoestejamexecutandoo planodentrodos
padrõesestabelecidos,
constituir-se-áum grupode
estudocompostopor técnicosdo DNPM, CPRH,
prefeiturase da própriaempresamineradora,
visandoà implantaçãode medidascorretivasque
reduzamos efeitosdanososao meio ambiente,
causadospela inobservânciadasnormasprevistas;

Por outro lado, o fato de a RMR estar sujeita a um
clima com chuvas torrenciais, por vezes de longa
duração, favorece acentuadamenteas quedas e
deslizamentos de barreiras. Nas áreas de declividadcs
mais fortes, sujeitas a degradaçãopor atividades
antr6picas e constituídas, em sua maioria, por solos
residuais ou sedimentos areno-argilosos, o aumento no
volume de percolação de água no subsolo e os
processoserosivos na superficie, podem provocar os
temidos movimentos de massa,de fonna brusca ou
lenta.

. assessoramento
técnicoàs pequenasempresas
mineradoras,com vista a uma lavra maissegurae
menospoluente;
. instruçãoaosexecutoresde lavrasclandestinas,com
a finalidadede legalizara situaçãojunto ao DNPM
e CPRH; e

Atualmente, a mecânica que rege os desmoronamentos
e escorregamentosé bem conhecida, favorecendo
sobremaneira um monitoramento eficaz. Esses
fenômenos têm início quando o homem,
inadvertidamente, expõe os topos dos morros e
encostas.Uma vez expostas, as drenagens naturais são
modificadas, a vegetaçãoeliminada e sua morfologia
alterada. Além do desequilíbrio externo, isto provoca
transfonnações fisico-químicas nas rochas e nos solos,
desestabilizando as encostas.

. cadastramentode ocorrências minerais,
cartografadas em escala compatível, onde constem
informações de cunho técnico, social, ambiental e
econômico.

No caso particular do Recife. ocupada a planície. a
expansãourbana deu-se pelos morros e encostasdo
seu entorno. Morros e encostasque necessitam da
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3.6 . Aterros

implantação de uma infra-estrutura estabiI izadora
mínima, devido, principalmente, às carateristicas
lito-morfológicas. Essa pré-condição é valida até
mesmo para assentamentosde pequeno porte, tais
como aqueles destinados a população de baixa renda.

Principais

A forte disputa pelas áreas disponíveis e capazesde
acolher novos equipamentos residcnciais, indústrias e
obras públicas, e que demandam mcnores gastos com a
infra-estrutura, está vinculada ao acelerado
crescimento populacional da RMR. Essa disputa, que
cnvolve os vários segmentossociais, tem sido
agravada por questõessócioeconômicas e limitações
espaciais. A intensa demanda por áreas de baixa
declividade e planas é resultado da histórica tendência
da população de se estabelecerao longo da faixa
costeira dos municipios do Recife, Jaboatãodos
Guararapes,Olinda e Paulista.

Num quadro de crise socioeconômica é de se esperar
um incremcnto da expansão urbana nas regiões
metropolitanas, exigindo da administração pública
rapidez no planejamento e na implantação de obras de
infra-estrutura. Mantendo-se o rítmo atual dc
crescimento urbano, novas áreasde risco fatalmente
serão ocupadas, antes que um eStudo
geológico-geotécnico prévio e minucioso detcrmine a
melhor forma de parcelarncnto do solo.

Alternativas

de Soluções

Em tais circunstâncias a prática dos aterros, usadaem
pequenaescala desde a fundação da cidade do Recife,
atingiu indiscriminadamente manguezais, zonas
estuarinas c alagadosda faixa costcira.
transformando-sc num processo cotidiano de expansão
irregular do espaço urbano.

o tratamento das áreas sujeitas a escorregamentose/ou
desmoronamentosdeve obedecer uma escala de
prioridades, de vcz que exige um aporte de recursos
nem sempre disponível nos cofres públicos
municipais. O reconhecimento dos pontos críticos e a
hierarqui7.açãoviriam com a indispensável cartografia
geológica-geotécnica da região metropolitana.

Nesse contexto, a FIDEM scnsível a idéia de que era
preciso intervir no processo de crescimento urbano, e
aparelhada a nível de suporte informacional (de planos
e projetos fisicos). passoua se articular com as
prcfeituras municipais da RMR e orgãos setoriais.
firmando convênios de cooperação técnica no scntido
de que as entidades opinassem no liccnciamento de
projetos dc parcelamento urbano, obras e edificações.
Dessa fonna, ampliaram-se as discussõesem tomo de
projetos que, pela sua localização, suscitassem
questõesrelacionadas à acessibilidade. à poluição, à
geraçãode infra-estrutura ou à proximidade de zonas
de preservação ambiental de Sítios Históricos.

Conhecidas com razoável detalhc as áreasde risco,
torna-se possível ao poder público ampliar ou adotar
as medidads adequadaspara cada caso,tais como:

.

a implantação da infra-estrutura e a adoção dc
medidas mitigadoras (muros de arrimo, drenos,
escadarias-calhas,canaletas, suavização de taludes,
imperrneabilizaç3es, recuperaçãoda vegetação
, etc.), procedendo à liberação monitorada;

. hicrarquização do grau de risco das encostas;
.

Entre as consequênciasmais imediatas dos aterros
estão a perda de permeabilidade natural dos terrenos, o
aumento de velocidade de escoamento superficial das
águas de chuvas, e o desequilíbrio no sistema água
doce/água salgada. A conjugação dessesfatores pode
gerar pequenasenchentese alagarncntos, tendo em
vista a deficiente rede de drenagem pluvial.

decretar, temporária ou definitivamente, as áreasde
grau de risco mais elevado, como áreasnon

aedificante;e

.

Problemas

estimular a ocupação das áreas dc declividades mais
fortes pelas classesmais aquinhoadas, no sentido de
pnvatizar os gastos com a infra-estrutura. Tal
procedimento vem sendo adotado em outros centros
urbanos.

Do ponto de vista arnbiental, os prejuízos provocados
pelos aterros são de grande monta, pois eliminam uma
boa parte dos manguezais,juntamente com a fauna e a
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Em síntese,as seguintes medidas devem ser adotadas
para que as administrações municipais ampliem e
exerçam um controle eficaz sobre os aterros praticados
na RMR:

flora, causandosériosprejuízosa um ecossistema
típico, modificando,inclusive,o meio físico do ponto
de vista paisagístico.
Entre os prejuízos, deve ser também contabi I izada a
perda da função socioeconômica dos alagados, visto a
atividade de piscicultura representa, por vezes, a única
fonte de renda da população residente nessas
proximidades. Do ponto de vista material, os prejuízos
são os danos causadosas obras de engenharia civil
construídas sobre aterros, que só recentemente estão
seguindo normas técnicas adequadas.

. elaboraçãode cartastemáticas(geomorfológica,
geológicae de usoe ocupaçãodo solo etc);
. cadastrarnento
dosmanguese estuários;

. informatizaçãodo monitorarnento;e
. intervençãoe recuperação
dasáreasem degradação.

Alternativas

de Soluções

3.7 . Localizaçãodos Lixões

Desdea adventoda Lei Federaln 6766/79,quetrata
do parcelamentodo solo urbanoem todo território
nacional,asentidadespúblicascontamcom um forte
instrumentode intervenção.A FIDEM, por força de
disponibilidadeinstitucional,incrementousua
intervençãono processodo parcelamentodo solo,
tendoalcançadoresultadossignificativosjunto aos
órgãospúblicos,agentesempreendedores
ea
comunidade,atravésde pronunciamentos
formais e da
concessão
de AnuênciaPréviaà projetosde
parcelamentodo solo.

Principais Problemas
As inúmeras atividades que se desenvolvem nos
centros urbanos produzem diariamente toneladas de
lixo, cujo destino final é de responsabilidade dos
governos municipais. Contudo, uma simples tarefa que
há pouco tempo parecia simples, hoje aparececomo
um dos mais sérios e complexos problemas
enfrentados pelos administradores, em vista dos
prejuízos que, do ponto de vista ambienta.!e sanitário,
um erro na destinação do lixo pode causar à população.

Para conhecer melhor o estágio atual dos aterros

Ainda hoje os rejeitosindustriais,comerciais,
residenciaise hospitalaressãodispostosem lixões a
céuaberto,não importandoa cargade poluentese de
agentespatogênicoscontida,os quaispodemchegarà
populaçãoatravésda águasubterrânea(atingidapelo
"chorume"), daságuassuperficiaisou atravésde ratos
e insetos,comomoscas,mosquitose baratas.

deve-seincrementarà propostade cadastramento
já
mencionadano ítem 3.3, que propõea cartografia
temática,numatentativade localizare quantificarnão
apenasas áreasnãodegradadas,
mastambémasque se
encontremem estágiosiniciais ou parciaisde
degradação.
Essesinstrumentosdevemsertratadospor
meio da cartografiaautomática,visandoum melhor
conhecimentohistórico dos aterros.

A RMR nãofoge a essaregra.A quantidadede lixo
coletadoé de,aproximadamente,
2.800toneladas/dia.
O destinofinal sãocercade cinquentalixões
distribuídosna região,nosquaisa disposiçãoé feita
semumaseleçãopréviae umaavaliaçãodo impacto
do meio ambientequeessetipo de usodo solo vai
provocar.

De posse dessasferramentas os poderes municipais
exercerão um controle mais efetivo sobre os aterros,
permitindo a tomada de decisões com base em
parâmetros técnicos, e um monitoramento mais eficaz.
Como componente atenuante da prática dos aterros
registra-se o fato de que o material utilizado para esses
fins é proveniente de áreas vizinhas, de composição
não nociva e logo incorporado ao solo, portanto, sem
expor nem a população nem os mananciais de água
subterrânea.

Enfim, o destinofinal do lixo deveserdefinido com
plenorespaldotécnico,considerando-se
a nocividade
nele imbutidae o aumentoaceleradodo volume
produzido.
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Alternativas

3.8 . Poluição dos Rios

de Soluções

A escolha de uma área para servir de destino final aos
rejeitos produzidos pela sociedade requer de início um
estudo detalhado geológico-geotécnico, quc mostre as
propriedades das rochas, dos solos e a profundidadc
dos Icnçóis subterrâneos,e um estudo de sua
viabilização econômica. No caso da RMR. uma
avaliação do quadro hojc estabelecido requer as

Principais Problemas
Os rios que permeiam centros urbanos de médio e
grande porte têm sido utilizados como destino final de
efluentcs líquidos e de resíduos sólidos, produzidos no
dia-a-dia da socicdade.

seguintcsmedidas:

.

cadastramento e mapeamento dos quase cinquenta
lixões existentes na RMR, com o propósito não só
de caracterizá-los fisico- quimicamente, mas
situá-los geologicamentc, uma vez que podem estar
localizados cm áreasde recarga de aqüíferos
subterrâneos;

.

seleção de um lixão que possa servir de área-teste
para os trabalhos de monitoramento;

Os rejeitos da atividade industrial, os efluentes e lixo
(residencial e comercial) são lançados indistintamente
nos cursos d'águas. Essasações costumam ter por álibi
a ineficiência dos serviços asseguradospelo Estado, ou
seja, da redc de drenagem pluvial, de esgotamento
sanitário e dc limpeza urbana. Quando os rejeitos são
indústriais, o álibi passaser o elevado custo dos
sistemasde tratamento. De toda forma, a tarefa de
recuperar os rios tem sido transferida às
administrações municipais e estaduais.

Na RMR, os rios de grandcimportânciacomo o
Capibaribe,Bcbcribe,Jaboatão,DuasUnase
Pirapama,têm sido,em diferentesgraus,polurdospor
efluenteslíquidosdasusinasaçucareiras,e por
efluentesindústriais,por efluentese resíduosdos
esgotossanitáriosc por rejeítossólidosde origem
doméstica.A poluição(fisica, química.bioquímicae
biológica)é mais intensanostrês primeiroscursos
d'água,suscitandoos protestosdos ambientalistase
exigindo a intervençãoimediatadasprefeituras
metropoJ
itanas.

. realizaçãode umamalhade furos de sondagem,no
lixão previamenteescolhido,com o objetivo de
mapeá-logeoquimicamente,
a partir de análisesdo
materialcoletado;

. realizaçãode umamalhageofisica.utilizando-seo
métodode SondagemElétricaVertical (SEV),
visandoa caracterizarasáreasqueestejam
contaminadaspelapluma de "chorume";
. tratamentoestatísticodos resultadosdostrabalhos
gcoquímicose geofisicos,com o objetivo de
detenninar-sepadrõesinterpretativosque
possibilitemmonitoraro avançoda plumade
"chorume", atravésda sondagemelétricavertical
(SEV), queé um métodode investigaçãomuito
rápidoe de baixo custo;

Alternativas

A recuperaçãode rios poluídos é sempre complexa e
extremamente onerosa, constatando-seque a
fiscalização preventiva e uma legislação mais rígida
poderiam propiciar algums resultados positivos, a
exemplo do que vem ocorrendo com o controle da
descargade vinhoto nos principais cursos d' água da
RMR. No entanto, soluções mais duradouras exigem
que sejam ampliadas ou adotadasas seguintes medidas:

. monitoramentoda plumade "chorume" a partir de
um programade SEV, ampliadoparatodosos
lixõcs da RMR, e

.

de Soluções

recomendaçõesreferentes à mobilização, adaptação
ou até mesmo desativação dos lixões, com o
objetivo de adequá-los, da maneira mais racional
possível, à necessidadede prescrvaçãoambiental da

. investimentosnossistemasde esgotosanitárioe de
drenagempluvial, procurandosuavizaros efeitosda
poluição;

RMR.
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. investimentosem moradiase remanejamentoda

. investimentos na ampliação da rede de coleta de

populaçãode baixarenda,que atualmenteocupaas
regiõesribeirinhas;

lixo, diminuindo o grau de poluição dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos;

. monitoramentoinformatizado,possibilitandomaior

. legislaçãocompetente,normatizandoos

rapideznasaçõesdosórgãosde controleambiental.

procedimentosdasindústriasquantoaosefluentes
líquidose rejeitossólidos;

24
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Paraas próximasetapasdo ProjetoSINGRE,a CPRM,
a FIDEM e asdemaisentidadescolaboradoras
estarão
produzindosnovosdocumentos,comoestes
organizadosem "volumes", contendoinformações
reprocessadas
e novasinformaçõesdestinadasao
atendimentoda demandaconsideradano capítulo
anterior.

observaçãopermanentes,com capacidade para
prever essesfenômenos com 12 horas de
antecedência,infonnando ainda de sua
probabilidade e intensidade aos órgãos de defesa
civil;

. relatóriocontendoinformaçõessobrea quantidadee
qualidadeda águado aquíferoBeberibeInferior e
as possíveisinterferênciasda cunhasalina,visando
à elaboraçãode uma legislaçãoque normatizea
exploraçãodosrecursoshídricosde subsuperflcie;

Dentre os documentos mais importantes a serem
entregues aos orgã"osestaduaise municipais,
enumeram-se:

. mapa hidrogeológico da bacia sedimentar do
Recife, acompanhado da nota explicativa onde
constam a capacidade exploratória do aquítero
Beberibe Interior; o volume d'água que estásendo
explorado atualmente; e a vida útil desseaquífero a
partir do incremento de consumo observado;

. carta de identificação e caracterizaçãoda cunha
salina, acompanhadade texto explicativo c
propostas de monitoramento capazesde minimizar
seusefeitos sobre as águas subterrâneas;

.

. planode aproveitamentodos recursoscosteirosque
contemplea acquicultura,o lazer,o turismo,a
construçãode residênciasde pequenoporte,e os
recursosminerais,semqueessasatividades
provoquemou acelerema degradaçãoda região
litorânea;
. cartade recomcndações
à expansãourbana
procurandopreservaras áreasnaturaisde risco,os
leitosde rios, os estuáriose os manguezais;

. cartade recomendações
de áreasparadisposiçãode
rejeitosdomésticose industriais,garantindo
desenvolvimentode outrasatividadesnasregiões
circunvizinhas;

carta de áreas inundáveis do meio rural, que deverá
servir de apoio às atividades agropecuária e
pastoris;

.

carta de recomendaçõesde áreas apropriadas para
atividades de Jazer;

.

sistema de prevenção de enchentes,baseadoem
cartas hidrológicas, dados estatísticos e estaçõesde

.

plano de preservaçãodos manguezais e estuários
ainda não-degradados,assim como um plano de
monitoramento para ambientes dessanaturezajá
comprometidos;
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. plano de recuperaçãode áreasminerais;

. planode otimizaçãoda estruturaviária, a partir de
umaanálisecriteriosado tráfegoatual e de sua
projeçãofutura;

. cadastramento
dasfontesde contaminação
localizadasnaszonasde recargadosaquíferos,nas
margensdosrios, daslagoase doscanais.

. cadastroe zoneamentodos insumosminerais
destinadosà construçãocivil, à indústriae à
agricultura;
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Organizado por:
SergioMonlhezumaSantoianniGuerra
Executado

por:
Anadir Cardozo da Costa
Elfiane Monteiru da .s'ilva
Maria ./n.\'éGomes Mendes

Projeto SINGRE

.
.

atualização;
escala;
. apresentação;
te.Tto;
. produtos;
. reprodutibilidade,e
. disponibilidade.

o principalobjetivodesteíndiceconsistiuna
elaboraçãode umacoletâneadostrabalhos
cartográficosrelacionadosaostemasreferentesà
gestãoe administraçãoterritorial, com o propósitode
agilizar as atividadesde consultae coletade dados
daquelesquevenhama desenvolverprojetosligados
ao planejamentoocupacionaldo meio físico da RMR.
Considerando-se
que na datada execuçãodesteíndice,
lpojuca nãotàzia partcda RMR, não foram
cadastradas
as informaçõesreferentesa este
município.Entretanto,esteproblemaseráresolvidona
próximaediçãoatualizadadesteíndice,quedeveráser
periódicatendoem vista suacaracterísticade bancode
dados.

.

Além dessasinformações textuais, existe para cada
uma das obras cadastradasa reprodução de um
segmento da carta temática, a legenda adotada e a
respectiva área de abrangência.
Considerando-seainda a grande diversidade de
informações geo-referenciadasexistentes na área do
Projeto SINGRE, optou-se em classificá-Ias conforme
suascaracterísticastemáticas, agrupando-assegundo
as seguintes classes:

Para cada um dos temas cadastrados,existe uma ficha
cadastral que contêm as seguintes informações
textuais:

.
.
.
.

.
.
.

.

título da obra:
conteúdo:
classificação:
executor:
metodologia:
abrangência:
data depublicação;

.

.
.
.
.
.
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elemento aerofotogramétrico;
elemento da biota,'
elenlento de cada\'tro urbano,.
elenlento cartográfico;
elenlento de infra-estrutura;
elenlento do meiofisico, e
elemento de planejamento urbano.
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ANO DE PUBLICAÇÃO: 1971

ESCALA: 5.000
Conteúdo:
Fotografias aéreas.

Classificação:
Elemento aerofotogramétrico.

Executor:
FAB-10/71-FAB/PMR.
Metodologia:
Método aerofotográfico com câmara instalada em
aeronave voando com direção norte-sul.

Abrangência:
Parte dos municípios de Olinda, Recife e Jaboatão dos
Guararapes.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Fotografias aéreas copiadas em papel fotográfico,
acompanhadas de fotoíndice.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FAB e consulta na FIDEM e Prefeitura
da Cidade do Recife.

Produtos:
Fotografias aéreas.

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Fotografias em excelente estado de conservação.
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ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1986

5.000

Conteúdo:
Fotografias aéreas.

Classificação:
Elemento aerofotogramétrico.

Executor:
FAB-13/86-FAB/Queiroz Galvão.
Metodologia:
Método aerofotográfico com câmara instalada em
aeronave voando com direção norte-suf.

Abrangência:
Parte do Municípío do Cabo.

Atualização:
Sem atualização

ÁREALEVANTADA:.

Apresentação:
Fotografiasaéreascopiadasem papelfotográfico.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitaçãona FABe consultana FIDEMe
ConstrutoraQueirozGalvão.

Fotografias aéreas.
Texto:

Reprodutibilidade:
Fotografiasem excelentede conservação.

Sem texto.
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ESCALA

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1974/1975

6.000

Conteúdo:
Fotografias aéreas e fotoindices.

Classificação:
Elemento aerofotogramétrico.

Executor:
SACS-0-291 174-SACS/CONDEPE

Metodologia:
Método aerofotogramétrico
com câmara instalada em
aeronave voando com direção leste-oeste.

Abrangência:
Olindae parte de Itapissuma,Itamaracá,Igarassu,Abreu
e Lima, Paulista,Recife,Camaragibe,S. L. da Mata,
Jaboatãodos Guararapes,Morenoe Cabo.
Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Fotografias aéreas copiadas em papel fotográfico e
acompanhadas de fotoindices na escala 1:20.000.

Obtenção de cópias:

Solicitação na Aerofoto Cruzeiro do Sul e consulta na
FIDEM.

Produtos:
Fotografias aéreas e fotoindices.

Texto:
Reprodutibilidade:
Fotografias e fotoindices

/

Semtexto.

em excelente estado de

conservação.
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ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1981

6.000

Conteúdo:
Fotografias aéreas e fotoíndices.

Classificação:
Elemento aerofotogramétrico.
Executor:
FAB-O7/81-FIDEM

Metodologia:
Método aerofotográfico com câmara instalada em
aeronave voando em direção Jeste-oeste.

Abrangência:
Olindae parte de Paulista.Abreu e Lima.Recife.
Camaragibe.S. L. da Mata.Jaboatão,Morenoe Cabo.

Atualização:
Sem atualização

ÁREALEVANTADA:
.

Apresentação:
Fotografiasaéreascopiadasem papelfotográfico,
acompanhadasde fotoíndicena escala 1:20.000.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FAB e consulta na FIDEM.

Produtos:
Fotografias aéreas e fotoindices.

Texto:

Reprodutibilidade:
Fotografias e fotoíndíces

Semtexto.

em excelente estado de

conservação.
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ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1987

6.000

Conteúdo:
Fotografias aéreas e fotoindíces.

Classificação:
Elemento aerofotogramétrico.

Executor:
SACS-O21/87/FIDEM.

Metodologia:
Método aerofotográfico com câmara instalada em
aeronave voando em direção leste-oeste.

Abrangência:
Parte dos municipios de Itamaracá, Itapissuma e Igarassu.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Fotografias aéreas copiadas em papel fotográfico e
acompanhadas de fotoíndíce na escala 1:20.000.

Obtenção de cópias:
Solicitação na Aerofoto Cruzeiro do Sul e consulta na
FIDEM.

Produtos:
Fotografiasaérease fotoindice.

Texto:
Reprodutibilidade:
Fotografias e fotoíndices em excelente estado de
conservação.

Sem texto.
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ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1976

20.000

Conteúdo:
Fotografias aéreas.

Classificação:
Elemento aerofotogramétrico.

Executor:
FAB-O1n6-FAB/Cidade do Recife.

Metodologia:
Método aerofotográfico com câmara instalada em

aeronavevoandoem direçãonorte-sul.

Abrangência:
Olinda e parte dos municípios de Abreu e Lima, Paulista,
Camaragibe, Recife e Jaboatão dos Guararapes.

Atualização:

ÁREALEVANTADA:
.

Sem atualização

Apresentação:
Fotografias aéreas copiadas em papel fotográfico.

Obtenção

de cópias:

Solicitação a FAB e consulta na FIDEM.

Produtos:
Fotografias aéreas.

Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Fotografias em excelente estado de conservação.
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ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1969/1970

30.000

Conteúdo:
Fotografias aéreas.

Classificação:
Elemento aerofotogramétrico.

Executor:
FAB-O8/70-F AB/SUDEN E/GERAN.

Metodologia:
Método aerofotográfico com câmara instalada em
aeronave voando em direçAo nol1e-sul.

Abrangência:
Toda a Região Metropolitana

do Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:
Apresentação:
Fotografias aéreas copiadas em papel fotográfico.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FAB e consulta na FIDEM.

Produtos:
Fotografias aéreas.

Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Fotografias em excelente estado de conservação.
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ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1974/1975

30.000

Conteúdo:
Fotografias aéreas e fotoíndices.

Classificação:
Elemento aerofotogramétrico.

Executor:
SACS-O291/74-CONDEPE.

Metodologia:
Método aerofotográfico

com câmara instalada em

aeronavevoandoem direçãoleste-oeste.

Abrangência:
Toda a Região Metropolitana do Recife.

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Fotografiasaéreascopiadasem papelfotográficoe
fotoindicesna escala 1:100.000.

Obtenção de cópias:
Solicitação na Aerofoto Cruzeiro do Sul e consulta na
FIDEM.

Produtos:
Fotografias aéreas e fotoíndices.

Texto:

Reprodutibilidade:
Fotografias e fotoíndíces

Especificaçõestécnicas.

em excelente estado de

conservação.

40

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1984

30.000

Conteúdo:
Fotografias aéreas e fotoíndices.

Classificação:
Elemento aerofotogramétrico.

Executor:
FAB-O7/81-FAB/FIDEM.
Metodologia:
Método aerofotográfico com câmara instalada em
aeronave voando em direção leste-oeste.

Abrangência:
Olinda, Recife, Camaragibe, S. L. da Mata e parte dos
municipios de Paulista, Abreu e Lima, Jaboatão dos
Guararapes, Moreno e Cabo.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

-

Apresentação:
Fotografias aéreas copiadas em papel fotográfico.

Obtenção

acompanhadas de fotoíndices na escala 1:100.000.

de cópias:

Solicitação na FAB e consulta na FIDEM.

Produtos:
Fotografias aéreas e fotoíndices.
Texto:
Reprodutibilidade:

Especificações

Fotografias e fotoíndíces em excelente estado de
conservação.
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técnicas

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1988

30.000

Conteúdo:
Fotografias aéreas e fotoíndices.

Classificação:
Elemento aerofotogramétrico.

Executor:
FAB-O7/81-FAB/FIDEM.
Metodologia:
Método aerofotográfico com câmara instalada em
aeronave voando em direção leste-oeste.

Abrangência:
Itapissuma, Itamaracá, Igarassu e parte dos munícípios de
Abreu e Lima, Moreno, Cabo e Jaboatão dos Guararapes.

Atualização:
Sem atualização

AREA LEVANTADA:

Apresentação:
Fotografias aéreas copiadas em papel fotográfico.
acompanhadas de fotoindice na escala 1:100.000.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FAB e consulta na FIDEM.

Produtos:
Fotografias aéreas e fotoíndices.
Texto:
Reprodutibilidade:
Fotografias aéreas e totoíndices

Especificações

em excelente estado de

conservação.
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técnicas.

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1943

ESCALA: 40.000

Conteúdo:
Fotografias aéreas e fotoíndices

Classificação:
Elemento aerofotogramétrico.

Executor:
USAF

Metodologia:
Método aerofotográfico com câmara inclinada acoplada
em em aeronave (TRIMETROGOM).

Abrangência:
Toda a Região Metropolitana do Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Fotografias aéreas em papel fotográfico acompanhadas
de fotoíndices.

Obtenção de cópias:
Solicitação no IBGE.

Produtos:
Fotografias aéreas e fotoíndices.

Texto:

Reprodutibilidade:

Sem texto.

Fotografias e fotoíndices em bom estado de conservação.
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ANO DE PUBLICAÇÃO: 1968

ESCALA: 70.000
Conteúdo:
Fotografias aéreas e fotoíndíces.

Classificação:
Elemento aerofotogramétrico.

Executor:
SACS-PC-E7/71-SACS/SUDENE.
Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico convencional
orientado na direção norte-sul.

Abrangência:
Toda a Região Metropolitana

com vôo

do Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização
Apresentação:

Fotografias aéreas copiadas em papel fotográfico e
fotoíndices.

Obtenção de cópias:
Solicitação na Aerofoto Cruzeiro do Sul e consulta na
FIDEM e SUDENE.

Produtos:
Fotografias aéreas e fotoíndíces.

Texto:
Reprodutibilidade:
Fotografias aéreas e fotoíndices

Sem texto.

em excelente estado de

conservação.
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ANO DE PUBLICAÇÃO: 1975

ESCALA: 10.000
Conteúdo:
Equidistância de 5 metros. Pontos trigonométricos e de
apoio. Referências de nlvel e cotas não comprovadas.
Limites municipais e linhas de alta tensão.

Classificação:
Elemento cartográfico.
Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Carta elaborada a par1ir de or1ofotocar1as (1 :10.000) e
fotografias aéreas.(1 :30.000) obtidas. em 1975 pelo
Serviços Aerofotogramétricos
Cruzeiro do Sul - SACS.

Abrangência:
125 cartasabrangendo toda a Região Metropolitana do
Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originais em poliéster

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM

Produtos:
Cópias heliográficas opacas.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatóriocontendoespecificaçõestécnicas.

Originais em excelente estado de conservação.
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ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-3a DL.
Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio. de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação.
Gravação. Impressão.

Restituição.

Abrangência:
Parte dos municípios de Igarassu e Abreu e Lima.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:

Originalcartográficoem plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitaçãona DSG-3aDl

Produtos:
Folha impressa a cores.
Texto:

Reprodutibilidade:

Sem texto.

Originais em excelente estado de conservação.
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ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1985

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Recobrimentoaerofotográfico.Apoio de campocom
reambulação.Apoio geodésico(latitudee longitude).
Apoiotopográfico(altitude).Aerotriangulaçao.Restituição.
Gravação.Impressão.
Abrangência:
Partedo Municipiodo Cabo.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:

Originalcar1ográficoem plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.
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ESCALA:

ANO DE PUBLlCAÇAo:

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento

cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Recobrimentoaerofotográfico.Apoio de campocom
reamblilação.Apoio geodésico(latitudee longitude).
Apoiotopográfico(altitude).Aerotriangulação.Restituição.
Gravação.Impressão.
Abrangência:
Parte do Municlpio do Cabo.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original car1ográfico em plástico especial para cada cor.

Óbtenção

de cópias:

Solicitação na DSG-31 DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:
Ori~nais em excelenteestadode conservaçao.

Semtexto.

50

1972

ESCALA 25.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetaçao.
Elementos hidrográficos.

Classificaçlo:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL.
Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulaçao. Restituição.
Gravação. Impressão.

Abrangêncla:
Parte dos municlpio de Jaboatão dos Guararapes, Cabo e
Moreno.

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Originalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor.

Obtenção de cópta.:
Solicitaçao na DSG-38 Dl.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto

Originais em excelente estado de conservação.

51

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO:

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.

Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento

cartográfico.

Executor:

DSG-3aDL.
Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação. Restituição.

Gravação.Impressão.
Abrangência:
Pane dos municipio de Itapissuma,

Itamaracá e Igarassu.

Atualização:
Sem atualização

ÁREALEVANTADA:.

Apresentação:
Original cartográfico em plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.
Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

fi2

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

ESCALA: 25.000
Conteúdo:
Rederodoviária.Redeferroviária.Elementos
planimétricose altimétricos.Elementosde vegetação.
Elementoshidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico

Executor:
DSG-3aDl
Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulaçao. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (a"itude). Aerotriangulaçao. Restituição
Gravaçao. ImpressAo.

Abrangêncla:
Pane dos municípios de Itamaracá e Itapissuma

AtualizaçAo:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto

Originais em excelente estado de conservação,

53

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

100.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.
Executor:
DSG-3a DL.
Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação. Restituição.
Gravação. Impressão.

Abrangência:
Itapissuma, Itamaracá e parte dos municípios de Igarassu,
Abreu e Lima, Paulista, Olinda. Recife e Camaragibe.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL.

Produtos:
Folhaimpressaa cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

54

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

ESCALA: 25.000
Conteúdo:
Rederodoviária.Redeferroviâria.Elementos
planimétricose altimétricos.Elementosde vegetaçao
Elementoshidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL

Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulaçao. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico

(altitude). Aerotriangulaçâo.

Restituição

Gravação.Impressao.
Abrangência:
Parte dos municipio de Igarassu. Itapissuma e Itamaracá.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualizaçao

Apresentação:
Originalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitaçao na DSG-38 DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:

Reprodutibllldade:

Semtexto

Originais em excelente estado de conservaçao.

55

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação. Restituição.
Gravação. Impressão.

Abrangência:
Parte do Município de Igarassu.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original cartográfico em plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL.

Produtos:
Folha impressaa cores.
Texto:
Reprodutibilidade:
Originais em excelente estado de conservação.

Semtexto.

56

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

ESCALA 25.000
Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.

Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.
Executor:
DSG-38 DL.
Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). AerotriangulaçAo. Restituiçao.
Gravaçao.lmpressão.

Abrangência:
Pane dos município de S. L. da Mata, Camaragibe,
Recife, Jaboatão dos Guararapes e Moreno.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor.

Obtenção de cópias;
Solicitação na DSG-3a DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Sem texto.

Originais em excelente estado de conservação.

57

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1985

250.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.

Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
RADAMBRASIL-IBGE

Metodologia:
Intepretação de imagens de RADAR. Apoio de campo.
Apoi geodésico. Apoio topográfico.
Restituição. Gravação. Impressão.

Aerotrinagulação.

Abrangência:
Itamaracâ, Itapissuma, Igarassu, Abreu e Lima, Paulista e
parte dos municípios de Olinda, Recife, Camaragibe e S.
L. da Mata.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
OrJginalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação do IBGE.

Produtos:
Folhaimpressaa cores.
Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

58

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

ESCALA: 100.000
Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.

Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento car1ográfico

Executor:
DSG-3a DL.

Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulaqção. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação.
Gravação. Impressão.

Restituição.

Abrangência:
Partedos municipiosde Igarassu.Abreu e lima, Paulista
Recife,Camaragibee S. L. da Mata.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original cartográfico em poliester especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação DSG-38 DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Sem texto.

Originais em excelente estado de conservação.

59

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elementocartográfico
Executor:
DSG-38 DL.
Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação. Restituição.

Gravação.Impressão.
Abrangência:
Partedos municipios de Moreno e Cabo.

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original cartográfico em plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação DSG-3a DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Sem texto.

Origínais em excelente estado de conservação.

AO

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.

Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação. Restituição.
Gravação. Impressão.

Abrangencia:
Parte dos municipios de Itamaracá. Igarassu e Paulista.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original cartográfico em plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias;
Solicitação na DSG-38 DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em exclente estado de conservação.

61

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

25.000

Conteúdo:
Rederodoviária.Redeferroviária.Elementos
planimétricose altimétricos.Elementosde vegetação.
Elementoshidrográficos.

Classificação:
Elemento car1ográfico.

Executor:
DSG-3a DL.
Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação. Restituição.
Gravação. Impressão.

Abrangência:
Partedos municipios de Olinda e Recife.

Atualização:

ÁREALEVANTADA:.

Sem atualização

Apresentação:
Originalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL.

Produtos:
Folhaimpressaa cores.
Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelnete estado de conservação.

62

Carta Topog ráfica da
FolhaPacas
ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO:

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-3a DL.
Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação.
Restituição.
Gravação. Impressão.

Abrangência:
Pane do município do Cabo.

Atualização:

ÁREALEVANTADA:.

Sem atualização

Apresentação:
Originalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL.

Produtos:
Folha impressa cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

63

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

ESCALA: 25.000
Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-3a DL.

Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação.
Gravação. Impressão.

Restituição.

Abrangência:
Parte dos municípios de Igarassu. Abreu e Lima. Paulista
e Olinda.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original canográfico em plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL.

Produtos:
Folhaimpressaa cores.
Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em exclente estado de conservação.

64

ESCALA:

ANO DE PUBLlCAÇAo:

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetaçao.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL

Metodologia:
Recobrimentoaerofotográfico.Apoio de campocom
reambulação.Apoio geodésico(latitudee longitude).
Apoio topográfico(altitude).Aerotriangulaçao.Restituição
Gravação.ImpressAo.
Abrangência:
Par1edo Municípiode S. L. da Mata.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Originalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:

Reprodutibllldade:

Semtexto

Originais em excelente estado de conservaçio

65

1972

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1985

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.

Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulaqção. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação.
Gravação. Impressão.

Restituição.

Abrangência:
Partedo municipiode Igarassu,Abreu e Lima,Paulista,
Camaragibe,Recifee Olinda.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original cartográfico em plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:
Semtetxo.

Reprodutibilidade:
Originais em excelente estado de conservação.

66

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1985

ESCALA: 25.000
Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL.
Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação. Restituição.

Gravação.Impressão.
Abrangência:
Partedos municipio Recife. Jaboatão e Cabo.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original cartográfico em plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Sem texto.

Originais em excelente estado de conservação.

67

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

25.000

Conteúdo:
Rederodoviária.Redeferroviária.Elementos
planimétricose altimétricos.Elementosde vegetação
Elementoshidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico
Executor:
DSG-3a DL.

Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação. Restituição.
Gravação. Impressão.

Abrangência:
Parte do Municipio do Cabo.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original cartográfico em plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

68

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1985

25.000

Conteúdo:
Rederodoviária.Redeferroviária.Elementos
planimétricose altimétricos.Elementosde vegetação
Elementoshidrográficos.

Classificação:
Elementocartográfico
Executor:
DSG-38 DL

Metodologia:
Recobrimentoaerofotográfico.Apoio de campocom
reambulação.Apoio geod~sico(latitudee longitude).
Apoio topográfico(altitude).Aerotriangulação.Restituição.
Gravação.Impressão.
Abrangincla:
Parte dos municipios de Olinda, Camaragibe, S. L. da
Mata, Recife e Jaboatão dos Guararapes.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentaçlo:

Originalcartográficoem plástico especial para cada cor

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL.

Produtos:
Folha impressa a cores
Texto:

Reprodutibllldade:

Sem texto.

Originais em excelente estado de conservaçao

69

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1951

50.000

Conteúdo:
Rederodoviária.Redeferroviária.Elementos
planimétricose altimétricos.Elementosde vegetação.
Elementoshidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação. Restituição.
Gravação.

Impressão.

Abrangêncía:
Pane dos municípios de Olinda, Recife, Camaragibe,
da Mata, Jaboatão dos Guararapes e Cabo.

S. L.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.
Texto:
Reprodutibilidade:

Sem texto.

Originais em excelente estado de conservação.

70

I

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

100.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Recobrimentoaerofotográfico.Apoio de campocom
reambulação.Apoio geodésico(latitudee longitude).
Apoio topográfico(altitude).Aerotriangulação.Restituição.
Gravação.lmpressAo.
Abrangência:
Partedos municipios de Olinda. Recife. Camaragibe. S. L.
da Mata. Jaboatão dos Guararapes e Cabo.

Atualização:

ÁREALEVANTADA:
.

Sem atualização

Apresentaçio:
Original cartográfico em plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Sem texto.

Original em excelente estado de conservação.

71

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1957

ESCALA: 250.000
Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento car1ográfico
Executor:
IBGE.

Metodologia:
Recobrimentoaerofotográfico.Apoio de campocom
reambulação.Apoio geodésico(latitudee longitude).
Apoiotopográfico(altitude).Aerotriangulação.Restituição.
Gravação.Impressão.
Abrangência:
Moreno, Jaboatão dos Guararapes,

Cabo e parte dos

municípios de Recife, Olinda. Camaragibe e S. L. da Mata.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação no IBGE.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:
Originais

em excelente

estado

Sem texto.

de conservação.

72

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.
Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação. Restituiçao.
Gravação.

Impressão.

Abrangência:
Partedo Município do Cabo.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:
Originaisem excelenteestadode conservação.

Sem texto.

73

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.

Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartogrãfico.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Recobrimentoaerofotográfico.Apoio de campocom
reambulação.Apoio geodésico(latitudee longitude).
Apoio topográfico(altitude).Aerotriangulação.Restituição.
Gravação.Impressão.
Abrangência:
Pane dos municipiosde Abreu e Lima,Paulista,Recife,
Camaragibee S. L. da Mata.
Atualização:
Sem atualização

AREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original cartográfico em plástico especial para cada cor.

Obtenção,decópias:
Solicitação na DSG-3a DL

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

74

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.

Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação. Restituição.
Gravação. Impressão.

Abrangência:
Partedos municlpios de S. L. da Mata e Moreno.

Atualização:
Sem atualização

ÁREALEVANTADA:
.

Apresentaçlo:
Original cartográfico em plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias;
Solicitação na DSG-3a DL.

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:
Originaisem excelenteestadode conservação.

Semtexto.

75

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

25.000

Conteúdo:
Rederodoviária.Redeferroviária.Elementos
planimétricose altimétricos.Elementosde vegetação.
Elementoshidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
DSG-38 DL.
Metodologia:
Recobrimento aerofotográfico. Apoio de campo com
reambulação. Apoio geodésico (latitude e longitude).
Apoio topográfico (altitude). Aerotriangulação. Restituição.

Gravação.Impressão.
Abrangência:
Parte dos municípios de Igarassu e Abreu e Lima.

Atualização:
Sem atualização

ÁREALEVANTADA:
.

Apresentação:
Originalcartográficoem plásticoespecialpara cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL

Produtos:
Folhaimpressaa cores.
Texto:
Reprodutibilidade:

Sem texto.

Originais em excelente estado de conservação.

76

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1972

100.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos
planimétricos e altimétricos. Elementos de vegetação.

Elementos hidrográficos.

Classificação:
Elemento cartográfico,

Executor:
OSG-38 OL.

Metodologia:
Recobrimentoaerofotográfico.Apoio de campocom
reambulação.Apoio geodésico(latitudee longitude).
Apoio topográfico(altitude).Aerotriangulação.Restituição.
Gravação.Impressão.
Abrangência:
Morenoe parte dos municipiosde S. L. da Mata,Jaboatão
dos Guararapes.Camaragibe,Recifee Cabo.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original cartográfico em-plástico especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a Dl

Produtos:
Folha impressa a cores.
Texto:
Reprodutibilidade:

Sem texto.

Originais em excelente estado de conservação.

T7

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1980

50.000

Conteúdo:
Redes rodoviária federal e estadual. Vias urbanas.
Elementos planimétricos e altimétricos. Elementos
hidrográficos. Limites intermunicipais e da Região
Metropolitana do Recife.

Classificação:
Elemento cartográfico.
Executor:
FIDEM/BNH.

Metodologia:
Processode copilaçãoe reduçaodas cartastopográficas
da SUDENE,na escala 1:25.000.

Abrangência:
2 cartas abrangendo toda a Região Metropolitana do
Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em ortoliso.

Obtenção

de cópias:

Solicitação na FIDEM.
Produtos:
Cópias heliográficas

opacas.

Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

78

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

50.000

Conteúdo:
Redes rodoviária federal e estadual. Vias urbanas.
Elementos planimétricos e altimétricos. Elementos
hidrográficos. Limites intermunicipais e da Região
Metropolitana do Recife.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Processo de copilação das cartas planialtimétricas
FIDEM/BNH, na escala 1 :50.000.

da

Abrangência:
2 canas abrangendo
Recife.

toda a Região Metropolitana

do

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em analiso.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas opacas.

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

79

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1987

ESCALA: 100.000
Conteúdo:
Redes rodoviária federal e estadual. Vias urbanas. Rede
ferroviária. Elementos hidrográficos. Limites
intermunicipais e da Região Metropolitana do Recife.

Classificação:
Elemento cartográfico.
Executor:
FIDEM.

Metodologia:

Processode copilaçãoe reduçãode cartastopográficas
da SUDENE,escala 1:50.000.

Abrangência:
1 carta abrangendotoda a RegiãoMetropolitanado Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em poliester.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias em papel especial

e opaco.
Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

80

Ortofotocartas
ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1974/1975

2.000

Conteúdo:
Ortofotografia. Nomenclatura. Limites municipais.
Altimetria com equidistância de 1 melro. Pontos cotados
Referéncia de nível.

Classificação:
Elemento cartográfico.
Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Utilização de equipamentos de ortoprojeção que garantem
a mesma precisão das cartas de traçado gráfico, apesar
da altimetria ter sido gerada através de equipamentos
restituidores normais.

Abrangência:
972 cartas abrangendoparte da RegiãoMetropolitanado
Recife.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Diapositivos tramados em cronaflex CFM4 e ortoliso.
Cópias em cronaflex e papel fotográfico.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas

opacas.

Texto:

Reprodutibilidade:

Especificaçõestécnicas.

Originais em excelente estado de conservação.

81

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1974/1975

10.000

Conteúdo:
Ortofotografia.Nomenclatura.Limitesmunicipais.
Altimetriacom equidistãnciade 5 metros.Pontoscotados.
Referênciade nivelo

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Utilização de equipamentos de ortoprojeção que garantem
a mesma precisão das cartas de traçado gráfico, apesar
da altimetria ter sido gerada através de equipamentos

restituidores normais.

Abrangência:
125 cartasabrangendotoda a RegiãoMetropolitanado
Recife.
Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Diapositivostramadosem cronaflexCFM4e ortoliso.
Cópiasem cronaflexe papelfotográfico.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas opacas.

Texto:
Reprodutibilidade:

Especificaçõestécnicas.

Originais em excelente estado de conservação.

82

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1986

10.000

Conteúdo:
Ortofotografia.Nomenclatura.Limitesmunicipais.
Altimetriacom equidistânciade 5 metros.Pontoscotados.
Referênciade nivelo

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
SACS.

Metodologia:

Ortofotocartas elaboradas a partir do recobrimento
aerofotogramétrico
na escala 1 :30.000 (1984), com apoio
de campo, reambulação, aerotriangulação e ortoprojeção.

Abrangência:
35 folhas abrangendo parte da Região Metropolitana do
Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originais em papel fotográfico,
em cronaflex para altimetria.

ortoliso para planimetria,

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:

Cópias heliográficas opacas.
Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório contendo as especificações
ortofotocartas.

Originais em excelente estado de conservação.

83

das

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

1.000

Conteúdo:
Plantatopográficacadastral.Edificaçôes,muros,meiosfios, cercasetc. Sistemahidrográfico.Sistemaviário.
Umites municipais.Nomesde ruas, númerodas
edificaçóese contornode quadras.

Classificação:
Elemento canográfico.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Restituição digital de aerofotos (1:6.000).

Abrangência:
558 cartasabrangendoparte da RegiãoMetropolitanado
Recife.
Atualização:
Sem atualização

AREA LEVANTADA:

Apresentação:
Arquivomagnético.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Fitas magnéticas.
Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

M

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983/1988

1.000

Conteúdo:
Plantatopográficacadastral.Edificaçôes,muros,meiosfios, cercasetc. Sistemahidrográfico.Sistemaviário.
Limitesmunicipais.Nomesde ruas. númerodas
edificaçõese contornode quadras.

Classificação:
Elementocartográfico.
Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Restituição analógica de aerofotos (1:6.000)

Abrangêncla:
558 cartasabrangendoparte da RegiãoMetropolitanado
Recife.
Atualização:

AREALEVANTADA:
.

Sem atualização

Apresentação:
Originais em poliéster.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas

opacas.

Texto:

Reprodutibilidade:

Texto contendometodologiae especificações
técnicas.

Originais em excelente estado de conservação.

85

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983/1988

5.000

Conteúdo:
Plantatopográficacadastral.Edificaçáes,muros,meiosfios, cercasetc. Sistemahidrográfico.Sistemaviário.
Limitesmunicipais.Nomesde ruas, númerodas
edificaçáese contamode quadras.

Classificação:
Elemento cartográfico.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Redução das plantas topográficas cadastrais na escala

1:1.000.

Abrangência:
49 car1asabrangendopar1eda RegiãoMetropolitanado
Recife.
Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originais em poliéster.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas

opacas.

Texto:
Reprodutibilidade:
Originaisem excelenteestadode conservação.

Texto contendometodologiae especificações
técnicas.

86

Projeto SINGRE

87

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1987

ESCALA: 20.000
Conteúdo:
Limite das reservas ecológicas.
equidistância de 5 metros.

Altimetria com

Classificação:

Elementoda biota.
Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Fotointerpretaçãoutilizandoaerofotos(1:30.000),com
apoio de trabalhosde campoobjetivandosubsidiara Lei
n° 9989/87.visandoa preservaçãoda fauna,flora e
mananciaisda RegiãoMetropolitanado Recife.

Abrangência:
40 mosáicos de ortofotocartas das reservas ecológicas
cobrindo grande parte da Região Metropolitana do Recife.

Atualização:
1990

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originais e mapa índice em poliéster contendo as reservas
ecológicas da Região Metropolitana do Recífe.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópiasheliográficasopacas.
Texto:
Reprodutibilidade:

Publicaçãocontendoas característicasfísicas das
reservasecológicas.

Originais em excelente estado de conservação.

90

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

ESCALA: 10.000
Conteúdo:
Areas cobertascom vegetaçãonativa(capoeirão,
capoeira,capoeirinha,manguee vegetaçãohigr6fila).
Areas cobertascom vegetaçãocultivada(canavial,
coqueirale culturade subsistência).Areasdesprovidasde
vegetação.Altimetriacom equidistânciade 5 metros.

Classificação:
Elemento da biota.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Fotointerpretaçâo
em 1974/1975.

utilizando aerofotos (1:30.000), obtidas

Abrangência:
117 cartasabrangendotoda a RegiãoMetropolitanado
Recife.
Atualização:
Sematualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originais em poliéster.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópiasheliográficasopacas.Atlas em materialopaco(só
para consulta).

Texto:

Reprodutibilidade:
Originaisem excelenteestadode conservação.

Relatóriocontendometodologiae aplicações
potenciaisdos temascartografados.

91

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

25.000

Conteúdo:
Areas cobertascom vegetaçãonativa (capoeirão,
capoeira,capoeirinha,manguee vegetaçaohigr6fila).
Areascobertascom vegetaçãocultivada(canavial,
coqueirale culturade subsistência).Areas desprovidasde
vegetação.Altimetriacom equidistânciade 5 metros.

35000'

35°15'

~45'

8W
Classificação:
Elemento da biota.

Executor:
8015'

FIDEM.
Metodologia:
Fotointerpretação
em 1974/1975.

utilizando aerofotos (1:30.000), obtidas
o
.

10
I

20
I

Região Metropolitana

30 krn
I

do Recife

Abrang6ncla:
9 cartas abrangendo cada um dos municípios da Regiao
Metropolitana

do Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópiaheliográficaopaca.Atlas em materialopaco (só
para consulta).

Texto:

Reprodutibilidade:
Originaisem excelenteestadode conservaçao..

Relatório por municipio contendo metodologia
aplicações potenciais.

92

e

~

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

50.000

Conteúdo:
Areas cobertas com mata, capoeira, capoeirinha densa,
capoeirinha rala, vegetação arbustiva, vegetação hidrófila,
manguezal. canavial, coqueiral, culturas e áreas sem
vegetação. Base planimétrica.

~

7°45'

I
8.00'

Classificação:
Elemento da biota

Executor:
&-15'

FIDEM.

~:

Metodologia:
Fotointerpretação

utilizando aerofotos (1 :30.000) obtidas

em 1984/1988.

o

10

3)

Região Metropolitana

Abrangência:
2 cartas abrangendotoda a RegiãoMetropolitanado
Recife.
Atualização:
1991

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originais em poliéster.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas opacas.

Texto:

Reprodutibllldade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

93

30 krn

do Recife

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1987

55.000

Conteúdo:
Limitedas áreas de proteçaoambiental.Limites
municipais.Altimetriacom equidistãnciade 5 metros.

Classificação:
Elemento da biota.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Delimitação das áreas estuarinas de Pemambuco a partir
da carta topográfica da SUDENE, na escala 1 :25.000,
objetivando subsidiar a Lei n° 9931, de 11/12/86.

Abrang6ncia:
8 cartas compondo quatro mosáicos que abrangem todas
as áreas estuarinas da Região Metropolitana

do Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Originaisem poliéstercopiadossobrea cartatopográfica

Obtenção de cópias:

da SUDENE.

Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópiasheliográficasopacas.

Texto:

Reprodutibilidade:
Originaisem excelenteestadode conservação.

Relatóriocontendodadosfísicose legislação
vigentes.

94

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1987

20.000

Conteúdo:
Limitedos parques.Limitedos municipios.Altimetriacom
equidistânciade 5 metros.

Classificação:
Elemento da biota.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Estudos específicos objetivando uma política de
valorização do meio ambiente e melhoria das condições
de vida urbana para definir a implantação do Sistema de
Parques da RMR utilizando fotointerpretaçáo na escala
1 :30.000, trabalhos de campo e consultoria.

Abrangência:
12 mosáicos sobre os onze parques e o Horto de Olinda.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

ApresentaçAo:
Originais do overlay em poliéster sobre fotolitos.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas

opacas.

Texto:
Reprodutibilidade:

Publicaçãocontendoas caracteristicasfisicas e
representaçãocartográficados parques
metropolitanose do Hortode Olinda.

Originais em excelente estado de conservação.

95

Projeto SINGRE

i\'f

ESCALA:
Conteúdo:

.

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1992/1993

10.000

.

.

Areas de Intervençoes do planejamento do uso e
ocupação do solo da Região Metropolitano do Recife.

Classificação:
Elemento de cadastro urbano.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Transferênciadas intervençõesem ortofotocartana
escala 1:10.000.

Abrangência:
Toda a Região Metropolitana do Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Originaisem ortofotocartasem papelopaco.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas opacas.
Texto:

Reprodutibilidade:

Sem texto.

Originais em excelente estado de conservação.

99

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

2.000

Conteúdo:
Linha da preamar média de 1831. Linha limite dos
terrenos de marinha, com respectivos ângulos, raios e
desenvolvimento. Altimetria com equidistância de 5 metros.

Classificação:
Elemento de cadastro urbano.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Transferência de informações constantes em plantas na
escala 1:2.000,utilizando-semesade luz. com passode
redução e pantógrafo AOTT .

Abrangência:
83 cartas abrangendoparte dos municipiosde Olinda.
Recife. Cabo e Jaboatãodos Guararapes.
Atualização:

ÁREALEVANTADA:
.

Sem atualização

Apresentação:
Originais em diapositivo lançados ou não sobre
ortofotocaratas.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas opacas.

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

100

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

10.000

Conteúdo:
linha da preamarmédiade 1831.linha limitedos
terrenosde marinha.com respectivosângulos.raiose
desenvolvimento.Altimetriacom equidistãnciade 5 metros.

Classificação:
Elemento de cadastro urbano.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Transferênciade informaçõesconstantesem plantasna
escala 1:10.000,utilizando-semesade luz, com passode
reduçAoe pantógrafoAOTT.

Abrangência:
11 cartas abrangendoparte dos municipiosde Olinda.
Recife,Caboe Jaboatâodos Guararapes.
Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentaçlo:
Originaisem diapositivolançadosou não sobre
ortofotocartas.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópiasheliográficasopacas.
Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

101

~

ANO DE PUBLICAÇÃO:

ESCALA: 10.000
Conteúdo:
Limite das Unidades Espaciais de Referência. Centróides
com códigos das UER's. Toponimia das principais vias e
altimetria com equidistancia de 5 metros.

35°00'

35015'

.,
,

~45'

,
I
I
I

I
.'

I
8-00'

d

Classificação:

i

Elemento de cadastro urbano

Executor:
8°15'

FIDEM.

;~'

Metodologia:
Transferência através de cópia direta em mesa de luz, do
zoneamento da Região Metropolitana do Recife em
UER's. que contém 455 parcelas do território

o

10

20

:KI1an

metropolitano.

Região Metropolitana do Recife

Abrangência:
117 canas abrangendotoda a RegiãoMetropolitanado
Recife.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

ApresentaçAo:
Obtenção de cópias:

Originais em diapositivo

Solicitação na FIDEM.
Produtos:
Cópias heliográficas

opacas.

Texto:

Reprodutibilidade:

Sem texto.

Originais em excelente estado de conservação.

102

ESCALA:

25.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1978

Conteúdo:
Limitedas UnidadesEspaciaisde Referência.Centróides
com códigosdas UER's.Toponimiadas principaisvias e
altimetriacom equidistânciade 5 metros.

Classificação:
Elemento de cadastro urbano.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Transferência através de cópia direta em mesa de luz, do
zoneamento da Região Metropolitana do Recife em
UER's. que contém 455 parcelas do território
metropolitano.

Abrangência:
9 canas abrangendotoda a RegiãoMetropolitanado
Recife.
Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originais em poliéster.

Obtenção de cópias:

Solicitaçãona FIDEM.
Produtos:
Cópias heliográficas

opacas.

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

103

Carta das Unidades
Espaciais de Referência - UER's
ESCALA 50.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1978

Conteúdo:
Limite das Unidades Espaciais de Referência. Centróides
com códigos das UER's. Toponimia das principais vias e
altimetria com equidistãncia de 5 metros.

35°15'

35.00

Classificação:
Elemento de cadastro urbano.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Transferência através de cópia direta em mesa de luz, do
zoneamento da Regiao Metropolitana do Recife em
UER's, que contém 455 parcelas do território
metropolitano.

Abrangência:
2 cartas abrangendotoda a RegiãoMetropolitanado
Recife.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA

Sem atualização

Apresentação:
Originais em poliéster.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas opacas

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação

1(\.4

I

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1989

100.000

Conteúdo:
Mancha urbana de 1974. Expansão urbana entre 1974 e
1984. Expansão urbana entre 1974 e 1988.

Classificação:
Elemento de cadastro urbano.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Fotoleitura em papel fotográfico (1:10.000),
correspondente aos anos de 1974, 1984 e 1988.

Transferênciada manchaurbanapara carta na escala
1:100.000.

Abrangência:
1 cana abrangendo

toda a Região Metropolitana

do Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Carta em papel heliográfico.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM, para consulta.

Produtos:
Cópia em papel heliográfico opaco.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório em versão preliminar, contendo a

Original em bom estado de conservação. apresentando
limitações para reprodução e digitalização.

metodologia adotada.

105

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

10.000

Conteúdo:
Perimetro dos lotes. Eixos viários e toponimias das
principais vias. Centróides com código de refer~ncia
espacial. Areas destinadas a equipamentos sociais. Areas
de conflito de loteamentos lindeiros.

Classificação:
Elementode cadastro~rbano.
Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Transferênciadas informaçõesa partirde plantasde
loteamento(1:1.000e 1:2.000),utilizando-secompassode
redução.

Abrang6ncla:
67 cartas abrangendotoda a RegiãoMetropolitanado
Recife.
Atualização:
1989e 1992.

AREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originais em poliéster lançados ou nAo sobre
ortofotocartas.

Obtenção de cópias:
Solioitaçao na FIDEM.

Produtos:
Cópiasheliográficasopacas.
Texto:

Reprodutibllidade:
Originaisem excelenteestadode conservação.

Relatóriocontendometodologiaadotada.

106

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

10.000

Conteúdo:
Localizaçãodos equipamentossociais(segurança,saúde,
edueaçãoe jazer). Fichascadastraisdos equipamentos
cartografados.Altimetriacom equidistânciade 5 metros.

Classificação:
Elemento de cadastro urbano.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Fotoleitura complementada com verificaçao de campo e
consulta a órgãos detentores de informações.

Abrangência:
77 cartas cobrindo grande parte da Região Metropolitana
do Recife.

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Obtenção de cópias:

Originais em poliéster.

Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas opacas.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatório contendo metodologia adotada.

Originais em excelente estado de conservação.

107

Projeto SINGRE

109

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1980

10.000

Conteúdo:
Rede de infra-estrutura
arborizados.

contendo os logradouros

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Levantamentono campoda exist~nciade serviços
urbanosarborizadosnos logradourospúblicos.

Abrangência:
16 cartas abrangendoparte dos municípiosde Olinda
Paulista,Recife,Jaboatãodos Guararapese Cabo.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentaçlo:
Originais em poliéster que podem ser superpostos
ortofotocartas ou cartas altimétricas.

a

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas opacas. Atlas em material opaco (só
para consulta.

Texto:
Reprodutibilidade:
Originais em excelente estado de conservação.

Relatório contendo metodologia

adotada.

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1980

10.000

Conteúdo:
Vias de concreto, de asfalto, de paralelepípedo e de
outros tipos de vias. Dupla pavimentação. Altimetria com
equidistância de 5 metros.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Levantamento no campo da existência dos serviços
urbanos nos logradouros públicos.

Abrangência:
20 cartas abrangendoOlindae parte dos municípiosde
Paulista,Recife.Jaboatãodos Guararapese Cabo.
Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Originais em poliéster.

ObtenÇio de cópias:
Solicitação na FIDEM

Produtos:
Cópiasheliográficasopacas.Atlas em materialopaco (só
para consulta).
Texto:

Reprodutibilidade:
Originaisem excelenteestadode conservaçio.

Relatóriocontendometodologiaadotada

112

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1980

10.000

Conteúdo:
Rede de infra-estrutura contendo os logradouros servidos
por galerias pluviais, guias e sarjetas.

Clas.~ificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Levantamentode campoda existênciade serviços
urbanosde galeriaspluviais,guias e sarjetasnos
logradourospúblicos.

Abrangência:
17 cartas abrangendo Olinda e parte dos municipios de
Paulista, Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo.

Atualização:
Sem atualização

Apresentação:
Originais em poliéster podendo ser superpostos
ortofotocartas ou cartas altimétricas.

a

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas

opacas. Atlas em material opaco (só

para consulta).

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatório contendo metodologia adotada.

Originais em excelente estado de conservação.

113

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1980

10.000

Conteúdo:
Rede de infra-estrutura contendo os logradouros servidos
por iluminação a vapor, a mercúrio ou incandescente.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Levantamento

de campo da existência de serviços

urbanos de iluminação pública.

Abrangência:
17 canas cobrindoOlíndae pane dos municípiosde
Recife,Paulista,Jaboatãodos Guararapese Cabo.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Originais em poliéster podendo ser superpostos
ortofotocartas ou cartas altimétricas.

a

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas opacas. Atlas em material opaco (só
para consulta).
Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório contendo a metodologia adotada.

Originais em excelente estado de conservação.

114

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

25.000

Conteúdo:
Profundidade da superfície superior do lençol freático,
sentido do escoamento e limite de lençol. Divisor de
águas subterrâneas. Fontes, poços manuais e poços
subterrâneos. Cartografia geológica. Rede rodoviária.
Elementos planimétricos e altimétricos. Rede hidrográfica.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38_DL.

Metodologia:
Fotointerpretaçãocom apoio de campo,restituição.
desenhoda base, reambulação,desenhodo tema,
gravaçãoe impressãocartográfica.

Abrangência:
1 carta abrangendo parte dos municípios de Itapissuma,
Itamaracá e Igarassu.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em papel especial para cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (produto reservado).

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

115

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

25.000

Conteúdo:
Profundidade da superfície superior do lençol freático,
sentido do escoamento e limite de lençol. Divisor de
águas subterrâneas. Fontes, poços manuais e poços
subterrâneos. Cartografia geológica. Rede rodoviária.
Elementos planimétricos e altimétricos. Rede hidrográfica.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG 3a-DL.

Metodologia:
Fotointerpretação com apoio de campo, restituição,
desenho da base, reambulação, desenho do tema,
gravação e impressão cartográfica.

Abrangência:
1 carta abrangendo parte dos municípios de Paulista,
Olinda, Abreu e Lima e Igarassu.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originaisem papel especialpara cada cor.

Obtenção de cópias:

.

Solicitação na DSG-38 DL (produto reservado)

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

116

ESCALA: 25.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

Conteúdo:
Profundidade da superfície superior do lençol freático,
sentido do escoamento e limite de lençol. Divisor de
águas subterrâneas. Fontes, poços manuais e poços
subterrâneos. Cartografia geológica. Rede rodoviária.

Elementos planimétricos e altimétricos. Rede hidrográfica.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-3a DL.

Metodologia:
Fotointerpretaçãocom apoio de campo,restituição,
desenhoda base, reambulação,desenhodo tema,
gravaçãoe impressãocartográfica.

Abrangência:
1 carta abrangendoparte dos municípiosde Recife,
Olinda,Paulista,Igarassu,Abreu e Limae Camaragibe.
Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originalem papel especialpara cada cor.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (produto reservado).

Produtos:
Folha impressa a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em perfeito estado de conservação.

117

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

25.000

Conteúdo:
Redeviária. Elementosplanimétricos(aeroportos,campos
de pouso,camposde emergência,tubulaçõesde
hidrocarbonetos,postosde gasolina,escolasetc.).
Elementoshidrográficos(cais, docas, molhes,
desembocadouros,áreas de inundação,passagemde
vau, materialde fundo, eclusasetc.). Característicasdos
rios e lagoas.Obstáculosdiversos(poligonosde tiro,
reservasecológicas,elevações,taludesde rodoviasetc.).
Trafegabilidadedos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.
Metodologia:
Cobertura aérea, apoio de campo, restituição, desenho da
base, reambulação, desenho do terna, gravação e
impressão cartográfica.

Abrangência:
Pane dos municípios de Igarassu e Abreu e Lima.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Filmeem positivoou negativoque dará origema fotolito
nas coresque constituema carta.

.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exército,anexadoa uma
pastaC-101.

Originais em excelente estado de conservação.

118

Carta Militar da
Folha Cabo
ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

25.000

Conteúdo:
Redeviária. Elementosplanimétricos(aeropor1os,
campos
de pouso,camposde emergência,tubulaçõesde
hidrocarbonetos,postosde gasolina,escolasetc.).
Elementoshidrográficos(cais, docas,molhes,
desembocadouros,áreas de inundação,passagemde
vau, materialde fundo, eclusasetc.). Caracterlsticasdos
rios e lagoas.Obstáculosdiversos(poligonosde tiro,
reservasecológicas,elevações,taludesde rodoviasetc.).
Trafegabilidadedos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituição,desenhoda
base, reambulação.desenhodo tema,gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Parte do Município do Cabo.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

-

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exército,anexadoa uma
pastaC-101.

Originais em excelente estado de conservação.

119

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

25.000

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros,
áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Caracteristicas dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Cobertura aérea, apoio de campo, restituição, desenho da
base, reambulação, desenho do tema, gravação e
impressão cartográfica.

Abrangência:
Parte do município do Cabo.

Atualização:

ÁREALEVANTADA:
.

Sem atualização

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exército.anexadoa uma
pastaC-101.

Originais em excelente estado de conservação.

120

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

25.000

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocado~ros.
áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Características dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Cobertura aérea, apoio de campo, restituição, desenho da
base, reambuJação. desenho do tema, gravação e
impressão cartográfica.

Abrangência:
Partedos municípiosde Moreno,Jaboatãodos
Guararapese Cabo.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores

Texto:
Reprodutibilidade:
Originaisem excelenteestadode conservação.

Relatórioconfidencialdo exército,anexadoa uma
pastaC-101.

121

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

25.000

Conteúdo:
Redeviária. Elementosplanimétricos(aeroportos,campos
de pouso,camposde emergência,tubulaçõesde
hidrocarbonetos,postosde gasolina,escolasetc.).
Elementoshidrográficos(cais, docas, molhes,
desembocadouros,áreas de inundação,passagemde
vau, materialde fundo, eclusasetc.). Caracteristicasdos
rios e lagoas.Obstáculosdiversos(polígonosde tiro,
reservasecológicas,elevações,taludesde rodoviasetc.).
Trafegabilidadedos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-3a DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituição,desenhoda
base, reambulação,desenhodo tema, gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Parte dos municípios de Itamaracá, 'garassu e Itapissuma.

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Filmeem positivoou negativoque dará origema fotolito
nas coresque constituema carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exérci~o.anexadoa uma
pastaC-101.

Originais em excelente estado de conservação.

122

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

25.000

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros,
áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Características dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-3a DL.

Metodologia:
Cobertura aérea, apoio de campo, restituição, desenho da
base, reambulação, desenho do tema, gravação e
impressão cartográfica.

Abrangência:
Parte dos municípíos de Itamaracá e Itapíssuma.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.
Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório confidencial do exército, anexado a uma
pasta C-101.

Originais em excelente estado de conservação.

123

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

25.000

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergância, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográflcos (cais, docas, molhes,
desembocadouros,
áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, edusas etc.). Caracterlsticas dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

ClassificaçAo:
Elemento de infra-estrutura

Executor:
DSG-3a DL

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituiçao.desenhoda
base, reambulação,desenhodo tema,gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangencía:
Parte dos municípios de Itamaracá, Itapissuma e Igarassu

Atualização:
Sem atualização

AREA LEVANTADA:

Apresentaçlo:
Filmeem positivoou negativoque dará origema fotolito
nas coresque constituema carta.

Obtençio de cópias:

.8

Solicitaçao na DSG-31 DL (material confidencial)

Produtos:
Folhas impressas a cores

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exército,anexadoa uma
pastaC-101.

Originais em excelente estado de conservaçao.

124

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

25.000

Conteúdo;
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros,
áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Caracteristicas dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações. taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura

Executor:
DSG-38 DL.
Metodologia:
Cobertura aérea, apoio de campo, restituição, desenho da
base, reambulação, desenho do tema, gravação e

impressão
cartográfica.

.

Abrangencia:
Parte do Municipio de Igarassu.

Atualização:
Sem atualização

ÁREALEVANTADA:
.

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na OSG-3a OL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.
Texto:
Reprodutibilidade:

Relatório confidencial do exército, anexado a uma
pasta C-101.

Originais em excelente estado de conservação.

125

Carta Militar da
Folha Jaboatão
ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

25.000

Conteúdo:
Redeviária. Elementosplanimétricos(aeroportos,campos
de pouso,camposde emergência.tubulaçõesde
hidrocarbonetos,postosde gasolina,escolasetc.).
Elementoshidrográficos(cais, docas,molhes,
desembocadouros,áreas de inundação,passagemde
vau, materialde fundo,eclusasetc.). Caracteristicasdos
rios e lagoas.Obstáculosdiversos(poligonosde tiro,
reservasecológicas,elevações,taludesde rodoviasetc.).
Trafegabilidadedos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituição,desenhoda
base, reambulação,desenhodo tema, gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Partedos municípios de Camaragibe.S. L. da Mata,
Recife.Morenoe Jaboatãodos Guararapes.
Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.
Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório confidencial do exército, anexado a uma
pasta C-101.

Originais em excelente estado de conservação.

126

ESCALA:

25.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros, áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Caracteristicas dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas. elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-3a DL.
Metodologia:
Cobertura aérea, apoio de campo, restituição. desenho da
base, reambulação. desenho do tema, gravação e
impressão cartográfica.

Abrangência:
Partedos municipios de Moreno e Cabo.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exército,anexadoa uma
pastaC-101.

Originais em excelente estado de conservação.

127

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

25.000

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos. campos
de pouso, campos de emergência. tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros,
áreas de inundação. passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Características dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (poligonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações. taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Cobertura aérea, apoio de campo, restituição, desenho da
base, reambulação, desen ho do tema, gravação e
impressão cartográfica.

Abrangência:
Parte dos municípios de Itamaracá, Paulista e Igarassu.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL (material confidencial)

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exército,anexadoa uma
pastaC-101.

Originais em excelente estado de conservação.

128

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

25.000

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros,
áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Características dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Cobertura aérea, apoio de campo, restituição, desenho da
base, reambulação, desenho do tema, gravação e
impressão cartográfica.

Abrangência:
Partedos municípios de Recife e Olinda.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito

Obtenção de cópias:

nas cores que constituem a carta.

Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial)
Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório confidencial do exército, anexado a uma
pasta C-101.

Originais em excelente estado de conservação.

129

ESCALA:

25.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros,
áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Características dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.
Executor:
DSG-3a DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituição,desenhoda
base,reambulação,desenhodo tema, gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangêncía:
Palie do Municípiodo Cabo.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Filme em positivoou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exército,anexadoa uma
pastaC-101.

Originaisem excelenteestadode conselVação.

130

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

25.000

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência. tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros,
áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Características dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Cobertura aérea, apoio de campo, restituição, desenho da
base, reambulação, desenho do tema, gravação e
impressão cartográfica.

Abrangência:
Partedos municípios de Igarassu, Abreu e Lima, Paulista
e Olinda.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório confidencial do exército. anexado a uma
pasta C-101.

Originais em excelente estado de conservação.

131

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

25.000

Conteúdo:
Redeviária. Elementosplanimétricos(aeroportos,campos
de pouso,camposde emergência,tubulaçõesde
hidrocarbonetos,postosde gasolina.escolasetc.).
Elementoshidrográficos(cais, docas.molhes,
desembocadouros,áreas de inundação,passagemde
vau, materialde fundo. edusas etc.). Caracteristicasdos
rios e lagoas.Obstáculosdiversos(polígonosde tiro,
reservasecológicas,elevações,taludesde rodoviasetc.).
Trafegabilidadedos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituição,desenhoda
base,reambulação,desenhodo tema, gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Partedo Municípiode São Lourençoda Mata.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem

Obtenção de cópias:

a carta.
Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial)

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exército,anexadoa uma
pastaC-101.

Originais em excelente estado de conservação.

132

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

25.000

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros,
áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Caracteristicas dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituição.desenhoda
base,reambulação,desenhodo tema, gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Parte dos municípíos de Igarassu. Abreu e Lima. Paulista,
Camaragibe. Recife e Olinda.

Atualização:
Sem atualização

ÁREALEVANTADA:
.

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito

Obtenção de cópias:

nas cores que constituem a carta.

Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatório confidencial do exército, anexado a uma
pasta C-101.

Originais em excelente estado de conservação.

133

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

25.000

Conteúdo:
Redeviária. Elementosplanimétricos(aeroportos,campos
de pouso,camposde emergência,tubulaçõesde
hidrocarbonetos,postosde gasolina,escolasetc.).
Elementoshidrográficos(cais, docas,molhes,
desembocadouros,áreasde inundação,passagemde
vau, materialde fundo,eclusasetc.). Característicasdos
rios e lagoas.Obstáculosdiversos(polígonosde tiro,
reservasecológicas,elevações.taludesde rodoviasetc.).
Trafegabilidadedos solos.

Classificação:
Elementode infra-estrutura.
Executor:
DSG-3a DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituição,desenhoda
base,reambulação,desenhodo tema, gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Partedos municípios de Recife,Jaboatão dos Guararapes
e Cabo.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.
Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório confidencial do exército, anexado a uma
pasta C-101.

Originais em excelente estado de conservação.

134

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

25.000

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros, áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Caracteristicas dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Cobertura aérea, apoio de
base, reambulação, desen

campo,restituição,desenhoda
ho do tema, gravaçãoe

impressão cartográfica.

Abrangência:
Parte do Municipio do Cabo.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exército,anexadoa uma
pastaC-101.

Originais em excelente estado de conservação.

135

ESCALA:

25.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros,
áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Caracteristicas dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-3a DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituição,desenhoda
base, reambulação,desenhodo tema, gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Partedos municípios de Olinda, Recife, Camaragibe, S. L.
da Mata e Jaboatao dos Guararapes.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exército,anexadoa urna
pastaC-101.

Originais em excelente estado de conservação.

136

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

25.000

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros,
áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Caracteristicas dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (polígonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituição,desenhoda
base, reambulação,desenhodo tema,gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Pane do Município do Cabo.

Atualização:
Sem atualização

AREA LEVANTADA:

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exército,anexadoa uma
pastaC-101.

Originais em excelente estado de conservação.

137

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1983

25.000

Conteúdo:
Rede viária. Elementos planimétricos (aeroportos, campos
de pouso, campos de emergência, tubulações de
hidrocarbonetos, postos de gasolina, escolas etc.).
Elementos hidrográficos (cais, docas, molhes,
desembocadouros,
áreas de inundação, passagem de
vau, material de fundo, eclusas etc.). Caracteristicas dos
rios e lagoas. Obstáculos diversos (poligonos de tiro,
reservas ecológicas, elevações, taludes de rodovias etc.).
Trafegabilidade dos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoiode campo,restituição,desenhoda
base, reambulação,desenhodo tema, gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Partedos municípiosde Abreu e Lima,Paulista,S. Lda
Mata,Camaragibee Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:
Relatório confidencial

Originais em excelente estado de conservação.

pasta C-101.

138

do exército, anexado a uma

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

25.000

Conteúdo:
Redeviária. Elementosplanimétricos(aeroportos,campos
de pouso,camposde emergência,tubulaçõesde
hidrocarbonetos,postosde gasolina,escolasetc.).
Elementoshidrográficos(cais, docas, molhes,
desembocadouros,áreas de inundação,passagemde
vau, materialde fundo, eclusasetc.). Característicasdos
rios e lagoas.Obstáculosdiversos(polígonosde tiro,
reservasecológicas,elevações,taludesde rodoviasetc.).
Trafegabilidadedos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-3a DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituição,desenhoda
base,reambulação,desenhodo tema, gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Parte dos municípios de S. L. da Mata e Moreno.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA

Sem atualização

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:
Originaisem excelenteestadode conservação.

Relatório confidencial

pasta C-101.

139

do exército, anexado a uma

ESCALA: 25.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

Conteúdo:
Redeviária. Elementosplanimétricos(aeroportos,campos
de pouso,camposde emergência,tubulaçõesde
hidrocarbonetos,postosde gasolina,escolasetc.).
Elementoshidrográficos(cais, docas,molhes,
desembocadouros,áreas de inundação,passagemde
vau, materialde fundo, eclusasetc.). Característicasdos
rios e lagoas.Obstáculosdiversos(poligonosde tiro,
reservasecológicas,elevações,taludesde rodoviasetc.).
Trafegabilidadedos solos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Cobertura aérea, apoio de campo, restituição, desenho da
base, reambulação, desenho do tema, gravação e
impressão cartográfica.

Abrangência:
Partedos municípios de Igarassu e Abreu e Lima.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatórioconfidencialdo exército,anexadoa uma
pastaC-101.

Originais em excelente estado de conservação.

140

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos hidrográficos
(canais com menos de 8 metros de largura, margens
planas. margens com declive de 1 a 3 metros, margens
com declive superior a 3 metros, obstáculos contornáveis
e obstáculos intransponíveis). Elementos planimétricos.
Elementos altimétricos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituição,desenhoda
base, reambulação,desenhodo tema, gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Parte dos municípios de Itamaracá, Itapissuma e Igarassu

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

,.
.,-

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-38 DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores

Texto:
Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

141

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1982

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos hidrográficos
(canais com menos de 8 metros de largura, margens
planas. margens com declive de 1 a 3 metros, margens
com declive superior a 3 metros, obstáculos contomáveis
e obstáculos intransponíveis). Elementos planimétricos.
Elementos altimétricos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-3a DL.
Metodologia:
Cobertura aérea, apoio de campo, restituição, desenho da
base, reambulação, desenho do tema, gravação e
impressão cartográfica.

Abrangência:
Parte dos municipios de Itamaracá, Igarassu e Paulista

Atualização:
Sem atualização

ÁREALEVANTADA:.

Apresentação:
Filmeem positivoou negativoque dará origemao fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção

de cópias:

Solicitação na DSG-3a DL (material confidencial)

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação

142

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1981

25.000

Conteúdo:
Rede rodoviária. Rede ferroviária. Elementos hidrográficos
(canais com menos de 8 metros de largura, margens
planas, margens com declive de 1 a 3 metros, margens
com declive superior a 3 metros, obstáculos contornáveis
e obstáculos intransponíveis). Elementos planimétricos.

Elementos altimétricos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-38 DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoio de campo,restituiçao,desenhoda
base, reambulação,desenhodo tema, gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Parte dos municípios
e Cabo.

de Recife, Jaboatão dos Guararapes

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Filmeem positivoou negativoque dará origema fotolito
nas cores que constituema carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas

a cores.
Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

143

ESCALA:

ANO DE PUBLlCAÇAo:

25.000

1981

Conteúdo:
Rederodoviária.Redeferroviária.Elementoshidrográficos
(canaiscom menosde 8 metrosde largura,margens
planas,margenscom declivede 1 a 3 metros,margens
com declivesuperiora 3 metros,obstáculoscontornáveis
e obstáculosintransponíveis).Elementosplanimétricos.
Elementosaltimétricos.

Classificação:
Elemento de infra-estrutura.

Executor:
DSG-3a DL.

Metodologia:
Coberturaaérea,apoiode campo,restituição,desenhoda
base,reambulação,desenhodo tema,gravaçãoe
impressãocartográfica.

Abrangência:
Pane dos municipios de Olinda, Recife, Camaragibe,
da Mata e Jaboatão dos Guararapes.

S. L.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Filme em positivo ou negativo que dará origem a fotolito
nas cores que constituem a carta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na DSG-3a DL (material confidencial).

Produtos:
Folhas impressas a cores.

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

144

Projeto SINGRE

145

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

25.000

Conteúdo:
Zonas especiais de interesse social e de preservação do
patrimônio histórico. Áreas de programas habitacionais.
Aeroclube Encanta Moça, Rádio do Pina e Aeroporto
Internacional dos Guararapes.

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
P R OC EN G E/U R BANN ACQUA-PLAN.

Metodologia:
Ratificaçãoe registrodas áreas citadascomode
tratamentourbanísticoespecífico,a partirde
levantamentosnos segmentosde produçãoe organização
do espaçourbanodo Recife,tendo por base as Leis n°
14.511,14.947e 13.957do PoderMunicipal.
Abrangência:
1 carta abrangendotodo o Municípiodo Recife.

Atualização:
Sem atualização

AREALEVANTADA:.

Apresentação:
Originalem poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitaçãona Secretariade PlanejamentoUrbanoda
Prefeiturada Cidadedo Recife.

Cópia heliográfica opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:

Plano Diretor de Desenvolvimento

-

Original em excelente estado de conservação.

Recife PDCR/91.

147

da Cidade do

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

50.000

Conteúdo:
Zonas especiais de interesse social e de preservação do
patrimônio histórico. Areas de programas habitacionais.
Aerodube Encanta Moça, Rádio do Pina e Aeroporto
Internacional dos Guararapes.

Classificação:
Elemento de planejamento

urbano.

Executor:
P ROCEN G E/U R BANAl ACQ UA-PLAN.

Metodologia:
Ratificaçãoe registrodas áreas citadascomode
tratamentourbanísticoespecífico.a partírde
levantamentosnos segmentosde produçãoe organização
do espaçourbanodo Recife.tendo por base as leis n°
14.511,14.947e 13.957do PoderMunicipal.
Abrangência:
1 carta abrangendo

todo o Municipio do Recife.

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitação na Secretaria de Planejamento
Prefeitura da Cidade do Recife.

Urbano da

Cópia heliográfica opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:
Originalem excelenteestadode conservação.

Plano Diretor de Desenvolvimento
Recife - PDCR/91.

148

da Cidade do

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

25.000

Conteúdo:
Limite das unidades urbanas e das Unidades Espaciais de
Referência - UER's

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
P R OC E NGE/U R BANAl ACQ UA-PLAN.

Metodologia:
Traçado das UER's a partir de análises urbanísticas que
identificaram as menores articulações geográfica fisicas
da Cidade do Recife.

Abrangêncía:
1 carta abrangendotodo o Municípiodo Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitaçãona Secretariade PlanejamentoUrbanoda
Prefeiturada Cidadedo Recife.

Cópia heliográficaopaca.

Texto:

Reprodutibilidade:

Plano Diretor de Desenvolvimento

Original em excelente estado de conservação.

Recife

149

- PDCR/91.

da Cidade do

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

50.000

Conteúdo:
Limitedas unidadesurbanase das UnidadesEspaciaisde
Referência- UER's

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
P R OCEN G E/U RBANA/ ACQ UA-PLAN.

Metodologia:
Traçado das UER's a partir de análises urbanisticas que
identificaram as menores articulações geográfica físicas
da Cidade do Recife.

Abrangência:
1 carta abrangendo

todo o Municipio do Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitação na Secretaria de Planejamento
Prefeitura da Cidade do Recife.

Urbano da

Cópia heliográficaopaca.

Texto:

Reprodutibilidade:

PlanoDiretorde Desenvolvimentoda Cidadedo
Recife- PDCR/91.

Original em excelente estado de conservação.

150

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

25.000

Conteúdo:
Delimitação das áreas a serem preservadas. Traçado das
perimetrais a serem concluídas e das principais vias de
acesso.

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
P R OC EN G E/U RBANA/ AC QUA-PLAN.

Metodologia:
Estudo a partir do sistemaestruturalintegradoe
identificaçãodos corredoresde transportea serem
implantados prioritariamente.

Abrangência:
1 carta abrangendo todo o Município do Recife.

Atualização:

AREA LEVANTADA: íJrI

Sem atualização

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitaçãona Secretariade PlanejamentoUrbanoda
Prefeiturada Cidadedo Recife.

Cópiaheliográficaopaca.
Texto:
Reprodutibilidade:

PlanoDiretorde Desenvolvimentoda Cidadedo
Recife- PDCR/91.

Original em excelente estado de conservação.

1.'\1

ESCALA: 50.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

Conteúdo:
Delimitação das áreas a serem preservadas. Traçado das
perimetrais a serem concluidas e das principais vias de
acesso.

Classificação:
Elementode planejamentourbano.
Executor:
PROCE NG E/U R BANAl ACQUA-PLAN.

Metodologia:
Estudo a partir do sistema estrutural integrado e
identificação dos corredores de transporte a serem
implantados

prioritariamente.

Abrangência:
1 cana abrangendo todo o Município do Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

~

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitaçãona Secretariade PlanejamentoUrbanoda
Prefeiturada Cidadedo Recife.

Cópia heliográfica

opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:

Plano Diretor de Desenvolvimento
Recife - PDCR/91.

Original em excelente estado de conservação.

152

da Cidade do

ESCALA: 25.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

Conteúdo:
Limites das unidades de potencial urbanistico. de controle
urbanístico e de proteçao ambiental.

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
P R OCEN G E/U RBANA/ ACa UA-PLAN.

Metodologia:
Classificação das unidades urbanas definidas na Carta de
Divisão Territorial em Unidades de Proteçao Urbanistica e
de Proteção Ambiental a partir da análise de mapas-base
(1 :25.000) e das diretrizes de produçao e organização do
espaço urbano da Cidade do Recife.

Abrangência:
1 carta abrangendotodo o Municipiodo Recife.

Atualização:
Sem atualização

AREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitação na Secretaria de Planejamento Urbano da
Prefeitura da Cidade do Recife.

Cópia heliográficaopaca.

Texto:

Reprodutibilidade:

Plano Diretor de Desenvolvimento
Recife - PDCR/91.

Original em excelente estado de conservação.

1S3

da Cidade do

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

50.000

Conteúdo:
Limites das unidades de potencial urbanístico,
urbanlstico e de proteção ambiental.

de controle

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
P R OC ENG E/U RBANA/ ACQUA-PLAN.

Metodologia:
Classificaçãodas unidadesurbanasdefinidasna Cartade
DivisãoTerritorialem Unidadesde ProteçãoUrbanísticae
de ProteçãoAmbientala partir da análisede mapas-base
(1:25.000)e das diretrizesde produçãoe organizaçãodo
espaçourbanoda Cidadedo Recife.
Abrangência:
1 car1a abrangendo todo o Município do Recife.

Atualização:

ÁREALEVANTADA:.

Sem atualização

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitaçãona Secretariade PlanejamentoUrbanoda
Prefeiturada Cidadedo Recife.

Cópia heliográfica opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:

PlanoDiretorde Desenvolvimentoda Cidadedo
Recife - PDCR/91.

Original em excelente estado de conservação.

154

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

25.000

Conteúdo:
Limite das zonas de várzea, das zonas de proteção
ambiental, das zonas urbanas, das reservas ecológicas e
das áreas de reservas estuarinas.

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
PR aCE NGE/U R BANAl ACQUA-PLAN.

Metodologia:

A partir de estudos de uso e ocupação do solo e do meio
ambiente, foram registradas as áreas de proteção
ambiental tendo como referência estudos setoriais
anteriormente elaborados pela FIDEM e de acordo com a
lei n° 14.511.

Abrangência:
1 cana abrangendotodo o Municípiodo Recife

Atualização:

ÁREALEVANTADA:
.

Sem atualização

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitaçãona Secretariade PlanejamentoUrbanoda
Prefeiturada Cidadedo Recife.

Cópia heliográfica opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:

Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do
Recife - PDCR/1991.

Original em excelente estado de conservação.

155

ESCALA:

50.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

Conteúdo:
Limite das zonas de várzea, das zonas de proteção
ambiental, das zonas urbanas, das reservas ecológicas e

das áreas de reservas estuarinas.

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
PR OCENG E/U R BANAl ACQUA-PLAN.

Metodologia:
A partirde estudosde uso e ocupaçãodo solo e do meio
ambiente,foram registradasas áreas de proteção
ambientartendo como referênciaestudossetoriais
anteriormenteelaboradospela FIDEMe de acordocom a
Lei n° 14.511.
Abrangência:
1 carta abrangendo todo o Município do Recife.

Atualização:

ÁREALEVANTADA:
.

Sem atualização

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:
Solicitação na Secretaria de Planejamento
Prefeitura da Cidade do Recife.

Produtos:

Urbano da

Cópia heliográfica opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:

PlanoDiretorde Desenvolvimentoda Cidadedo
Recife- PDCR/1991.

Original em excelente estado de conservação.

15&

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

25.000

Conteúdo:
Projeto de revitalização do centro histórico, renovação do
centro espandido, estruturação e consolidação
habitacional. Projeto de estruturação econômica e
reestruturação do centro histórico de Afogados. Projetos
de faixa litorânea e Bacia do Pina.

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
P R OCEN G E/U RBANA/ ACQUA-PLAN

Metodologia:
Identificação das unidades urbanas onde serão
desenvolvidos projetos urbanisticos que induzirão ao
crescimento urbano, segundo as diretrizes de produção e
organização do espaço urbano da Cidade do Recife.

Abrangência:
1 carta abrangendotodo o Municípiodo Recife.

Atualização:

ÁREALEVANTADA:
.

Sem atualização

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitaçãona Secretariade PlanejamentoUrbanoda
Prefeiturada Cidadedo Recife.

Cópia heliográfica opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:

Plano Diretor de Desenvolvimento
Recife - PDCR/91.

Original em excelente estado de conservação.

151!

da Cidade do

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

50.000

Conteúdo:
Projetode revitalizaçãodo centro histórico.renovaçãodo
centroespandido.estruturaçãoe consolidação
habitacional.Projetode estruturaçãoeconõmicae
reestruturaçãodo centro históricode Afogados.Projetos
de faixa litorâneae Baciado Pina.

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
P R aGE N G E/U RBANA/ ACQUA-PlAN.

Metodologia:
Identificação das unidades urbanas onde serão
desenvolvidos projetos urbanísticos que induzirão ao
crescimento urbano, segundo as diretrizes de produção e
organização do espaço urbano da Cidade do Recife.

Abrangência:
1 carta abrangendo todo o Municipio do Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitação na Secretaria de Planejamento
Prefeitura da Cidade do Recife.

Urbano da

Cópia heliográfica opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:

PlanoDiretorde Desenvolvimentoda Cidadedo
Recife- PDCR/91.

Original em excelente estado de conservação.

158

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

10.000

Conteúdo:
Limite das Unidades Espaciais de Modelo e suas
codificações.

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Transferência, através de cópia"direta sobre mesa de luz,
do zoneamento das UEM's que compõem a totalidade da
Região Metropolitana do Recife.

Abrangência:
117 cartas abrangendo toda a Região Metropolitana do

Recife.
Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Originaisem poliésterpodendoser superpostosa
ortofotocartaou cartas altimétricas.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas

opacas.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatório contendo metodologia adotada.

Originais em excelente estado de conservação.

159

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

25.000

Conteúdo:
Sistema estrutural integrado de transportes urbanos.
Sistema complementar de transportes urbanos. Pontos de
transbordo.

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
P R OC ENG E/U R BANAl ACQUA-PLAN.

Metodologia:
Transcrição dos principais corredores de transporte
definidos no sistema estrutural integrado da Região
Metropolitana do Recife, relativo à Cidade do Recife.

Abrangêncía:
1 carta abrangendo todo o Município do Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREALEVANTADA:.

Apresentação:
Originais em poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitação na Secretaria de Planejamento
Prefeitura da Cidade do Recife.

Urbano da

Cópia heliográfica opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:

PlanoDiretorde Desenvolvimentoda Cidadedo
Recife- PDCR/1991.

Original em excelente estado de conservação.

160

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

50.000

Conteúdo:
Sistema estrutural integrado de transportes urbanos.
Sistema complementar de transportes urbanos. Pontos de
transbordo.

Classificação:
Elemento de planejamento urbano.

Executor:
P R aCE N G E/U R BANAl ACQUA-PLAN.

Metodologia:
Transcrição dos principais corredores de transporte
definidos no sistema estrutural integrado da Região
Metropolitana do Recife, relativo à Cidade do Recife.

Abrangência:
1 carta abrangendo todo o Município do Recife.

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Obtenção de cópias:

Originais em poliéster.

Solicitação na Secretaria de Planejamento
Prefeitura da Cidade do Recife.

Produtos:

Urbano da

Cópia heliográfica opaca.
Texto:

Reprodutibilidade:
Originalem excelenteestadode conservação.

Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do
Recife - PDCR/1991.

161

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1992/1993

ESCALA: 50.000
Conteúdo:
Areas de intervenções do planejamento do uso e
ocupação da Região Metropolitana do Recife.

35000'

35°15'

7°45'

8°00'

Classificação:
Elemento do cadastro urbano.

Executor:
8°15'

FIDEM.
Metodologia:
Reduçãodas informaçõesem ortofotocartasna escala
1:10.000para 1:50.000.

oI

10
I

aI

~km
I

Região Metropolitana do Recife
Abrangência:
2 cartascobrindotoda a RegiaoMetropolitanado Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualizaçao

Apresentação:
ObtençAode cópias:

Originais em poliéster. processo overlay.

Solicitaçãona FIDEM.
Produtos:
Cópias heliográficas

em papel

opaco.
Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório.

Originais em excelente estado de conservação.

162

Projeto SINGRE

163

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1994

25.000

Conteúdo:
Localizaçãodas frentes de lavra,ativasou nao,
ídentificadaspor sigla, porte,status(situaçãoatual),bem
mineral,equipamentosde lavra e elementosfisiográficos.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM

- SINGRE.

Metodologia:
Localização dos pontos cadastrados em cartas
planialtimétricas (1 :25.000). Caracterização da atividade
extrativa mineral. Criação de banco de dados. Análise,
integração e consolidação de dados.

Abrangência:
Municipio de Jaboatão dos Guararapes.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitaçãona FIDEMe CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Relatório impresso. cópia heliográfica
dados em meio magnético.

opaca e banco de

Texto:
Reprodutibilidade:
Original apresentando

Relatório impresso contendo metodologia

problemas de distorção.

resultadosobtidos.

165

e

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1994

ESCALA: 100.000
Conteúdo:
Localizaçãodas frentesde lavra, ativasou não,
identificadaspor sigla, porte. starus(situaçãoatual),bem
mineral,equipamentosde lavra e elementosfisiográficos.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE.

Metodologia:
Localizaçãodos pontoscadastradosem cartas
planialtimétricas(1:25.000).Caracterizaçãoda atividade
extrativamineral.Criaçãode bancode dados.Análise, '
integraçãoe consolidaçãode dados.

Abrangência:
Toda a Região Metropolitana do Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM e CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Relatório impresso. cópia heliográfica opaca e banco de
dados em meio magnético.
Texto:
Reprodutibilidade:

Relatório impresso contendo metodologia e
resultados obtidos.

Original apresentando problemas de distorção.

166

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1994

25.000

Conteúdo:
Cartografiageológica.Areas desfavoráveis,áreassujeitas
a estudoscomplementarese áreasfavoráveisà
disposiçãode resíduossólidosurbanos.Lixõesativadose
desativados,piezometria,rede hidrográfica,rede viária e
poçostubulares.

Classificação:
Elemento do meio físico.
Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE.

Metodologia:
Determinação do risco de contaminação dos aqüiferos a
partir da análise da vulnerabilidade natural e da carga
contaminante que poderá atuar nas áreas indicadas para
instalação dos aterros sanitários.

Abrangência:
Parte dos municípios de Itamaracá, Itapissuma, Igarassu,
Abreu e Lima, Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos
Guararapes e Cabo.
Atualização:
Sem atualização

AREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originaisem papelvegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM e CPRMISUREG-RE

Produtos:
Relatório impresso e cópia heliográfica opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:
Relatório impresso contendo metodologia
resultados.

Originais apresentando problemas de distorção.

161

e

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1987

100.000

Conteúdo:
Mapeamentogeológico.caracterizaçaolitológica,
tectônicae sedimentológicada FormaçãoCabo.Faciese
sistemasdeposicionais.Consideraçõesestratigráficas.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
Margareth Mascarenhas

Alheiros.

Metodologia:
Levantamento bibliográfico, compilação de mapas
geológicos, trabalho de campo, estudos de laboratório
(análises morfológicas e petrográficas). Dlfratometria de
raio-X.

Abrangencia:
1 mapa abrangendo parte dos municipios
dos Guararapes, Moreno e Cabo.

de Jaboatão

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em poliéster.

Obtenção de cópias:

-

Solicitação na Biblioteca da UFPE Departamento de
Produtos:

Geologia.

Cópia heliográfica do mapa geológico.

Texto:

ReprodutibiJidade:
Originalem excelenteestadode conservação.

Relatóriocontendometodologiae considerações
técnicas.

168

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1987

ESCALA: 20.000
Conteúdo:
Limitedas áreas de proteçãoambiental,das áreasde
proteçãode mananciais,das reservasflorestaise das
reservasbiológicas.Baciase sub-baciashidrográficas.
Áreas urbanizáveis.Pontosde captaçãoexistentese
previstos.

Classificação:
Elemento do meio fisico.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Delimitação das áreas de proteção dos mananciais de
interesse da Região Metropolitana do Recife, para
subsidiar a lei n° 9860186. com vista ao estabelecimento
das condições de preservação dos recursos hidricos
superficiais.

Abrangência:
74 cartas abrangendo todas as áreas de proteção de
mananciais.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Originais em poliéster.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas opacas.

Texto:

Reprodutibilidade:

Publicaçãocontendoas condiçõesde abastecimento,
legislaçãoe representaçãocartográficadas áreasde
proteçãode mananciais.

Originais em excelente estado de conservação.

169

~

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1978

10.000

Conteúdo:
Declividades inferiores a 15%, declividades entre 15 e
30%, e declividades superiores a 30%. Altimetria com
equidistãncia

de 5 metros.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Determinaçãodas classesde declividadea par1irda
interpretaçãode car1asaltimétricas(1:10.000)e
fotografiasaéreas(1:30.000).

Abrangência:
57 cartas em áreas urbanizadas e em processo de
urbanização

na Região Metropolitana

do Recife.

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentaçlo:
Originaisem poliéster.Cartasheliográficaslançadas
sobreortofotocartas.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas

opacas. Atlas em material opaco (só

para consulta).

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.

170

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1978

10.000

Conteúdo:
Rede hidrográfica (drenagem, drenos, açudes e lagoas).
Diversos divisores das bacias hidrográficas. Altimetria
com equidistância de 5 metros. Areas alagadas
permanentemente e temporariamente. Pontos cotados.
Referências de nível.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Fotointerpretaçáo utilizando aerofotos (1:6.(xx)e
1:30.000) obtidas em 1974/1975.

Abrangência:
117 cartasabrangendotoda a RegiãoMetropolitanado
Recife.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em poliéster. Cópia heliográfica lançada sobre
ortofotocarta.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas opacas. Atlas em material opaco (só
para consulta).
Texto:
Reprodutibilidade:

Relatório contendo a metodologia e aplicações
potenciais.

Originais em perfeito estado de conservação.

111

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1978

25.000

Conteúdo:
Rede hidrográfica (drenagem, drenos. açudes e lagoas).
Diversos divisores das bacias hidrográficas. Altimetria
com equidistância de 5 metros. Áreas alagadas
permanentemente e temporariamente. Pontos cotados.
Referências de nivelo

Classificação:
Elemento do meio fisico.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Fotointerpretaçãoutilizandoaerofotos(1:6.000e
1:30.000)obtidasem 1974/1975.

Abrangência:
9 cartasabrangendocada um dos municípiosda Região
Metropolitanado Recife.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Originiais em poliéster.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas

opacas.

Texto:

Reprodutibilidade:
Originaisem excelenteestadode conservação.

Relatório por município contendo a metodologia e
aplicações potenciais.

172

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1992

25.000

Conteúdo:
Mapeamento geológico das unidades geomorfol6gicas:
praia, banco de areia, mangue, recifes, depósito de
encosta, planlcie fluvial, planicie flúvio-lagunar, terraço
marinho; relevo colinoso: cristas alongadas, superflcies
alongadas; relevo de morros e aterros e feição
geomorfológica: borda de terraço.

Classificação:
Elemento do meio fisico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE.

Metodologia:
Análise geomorfol6gica. através da interpretação
fotografias aéreas na escala 1 :30.000.

de

Abrangência:
Pane dos municlpios de Recife, Jaboatão dos Guararapes

e Cabo.
Atualização:
Sem atualização

ÁREALEVANTADA:.

Apresentação:
Original em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópia helíográfica opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:
Originais apresentando

Relatóriocontendometodologiae resultados.

problemas de distorção.

173

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1992

25.000

Conteúdo:
Mapeamanto das feições geomorfológicas representadas
pelo relevo de agradaçao. degradação. relevo
subordinado. relevo de origem antrópica (formas de
ablaçao e acumulação) e formas resultantes dos
processos morfogenéticos. Redes de drenagem e
rodoviária.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE.

Metodologia:
Carta elaborada a partir da análise geomorfológica
através da interpretação de fotografias aéreas na escala
1:30.000.

Abrangência:
Pane dos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes

e Cabo.
Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE

Produtos:
Cópia heliográfica opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:
Originais apresentando

Relatório contendo metodologia

problemas de distorção.

17C

e resultados.

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

25.000

Conteúdo:
Areas com capeamentoentre 15 e 20 metros,com
capeamentoentre 20 e 25 metrose com capeamento
superiora 25 metros.Areas mineralizadas.Areascom
erosãopré e pós barreiras.Mangues.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
GEOTÉCNICA S/A.

Metodologia:
Não consta no texto do relatório.

Abrangência:
1 carta cobrindoparte dos municlpiosde Olinda,Paulista,
Abreu e Lima e Igarassu.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Obtenção de cópias:

Original em fotolito.

Solicitação na FIDEM.
Produtos:
Cópias heliográficas

opacas.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatóriocontendoa caracterizaçãodo setor primário
da RegiAoMetropolitanado Recife.

Originais em excelente estado de conservação.

175

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

100.000

Conteúdo:

.

Areas com predominância da plataforma continental.
Planlcie do Recife. Bacia sedimentar
PemambucolParaíba.
Bacia vulcano sedimentar do Cabo.
Embasamento cristalino coberto ou não pelo Grupo
Barreiras.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
GEOTÉCNICA S/A
Metodologia:
Não consta no texto do relatório.

Abrangência:
1 carta abrangendo toda a Região Metropolitana do Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA

Sem atualização

Apresentação:
Original em fotolito.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópia heliográfica

opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatório contendo a caracterização do setorprim
da Regiao Metropolitana do Recife.

Originais em excelente estado de conservação.

176

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

100.000

Conteúdo:
Rochas sedimentares (aluviões, Formação Barreiras,
Formação Gramame, Formaçao Beberibe etc.). Rochas
19neas e metamórficas. Dobras, falhas e lineamentos
estruturais. Perímetro urbano.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
GEOTÉCNICA S/A.
Metodologia:
Não consta no texto do relatório.

Abrangência:
1 carta abrangendo toda a Região Metropolitana do Recife.

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em fotolito.

Obtenção de cópias:
Solicitaçao na FIDEM.

Produtos:
Cópia heliográfica opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:

Cinco relatórios contendo caracterização do setor
primário da RegiAo Metropolitana do Recife.

Originais em excelente estado de conservação.

177

ESCALA:

ANO DE PUBLlCAÇAo:

100.000

1979

Conteúdo:
Areas prioritárias para exploração de fosfato. Areas
prioritárias para pesquisa de argila para cerâmica branca
e fins refratários. Zonas urbanas.

Classificação:
Elementodo meiofísico.
Executor:
GEOTÉCNICA S/A.
Metodologia:
Não consta no texto do relatório.

Abrangência:
1 carta abrangendo toda a Regiao Metropolitana do Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentaçio:
Original em fotolito.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópiaheliográficaopaca.
Texto:

Reprodutibilidade:

Relatóriocontendoa caracterizaçãodo setor primário
da RegiãoMetropolitanado Recife.

Originais em excelente estado de conservação.

178

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

100.000

Conteúdo:
Areas potenciaisde desenvolvimentoacqüicolaimediato,
conveniente,urbanoou desportivo.Localizaçãode
açudese zoneamentourbano.

Classificação:
Elemento do meio

físico.

Executor:
GEOTECNICA S/A.

Metodologia:
Não consta no texto do relatório.

Abrangêncla:
1 carta abrangendotoda a RegiãoMetropolitanado Recife.

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em fotolito.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópia heliográficaopaca.
Texto:
Reprodutibilidade:

Relatóriocontendoa caracterizaçãoprimáriada
RegiãoMetropolitanado Recife.

Originais em excelente estado de conservação.

179

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

100.000

Conteúdo:
Areas de potencial de desenvolvimento agrícola imediato,
futuro ou limitado. Areas sem qualquer potencial agrícola.
Areas de preservação ecológica. Zonas urbanas.

Classificação:
Elemento do meio flsico.

Executor:
GEOT~CNICA S/A.

Metodologia:
Não consta no texto do relatório.

Abrangência:
1 carta abrangendotoda a RegiãoMetropolitanado Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em fotolito.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópia heliográfica opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatóriocontendoa caracterizaçãoprimáriada
RegiãoMetropolitanado Recife.

Originais em excelente estado de conservação.

180

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

100.000

Conteúdo:
Areas com potencial de mineração. Areas com agricultura
com ou sem restrições tecnológicas. Areas para
atividades silvicolas e preservação ecológica. Áreas de
usos múltiplos excludentes ou nao.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
GEOTÉCNICA S/A.
Metodologia:
Não consta no texto do relatório.

Abrangência:
1 mapa abrangendo toda a Região Metropolitana do
Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em papel acetato.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópia helíográfica opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatóriocontendoa caracterizaçãodo setor primário
da RegiãoMetropolitanado Recife.

Original em excelente estado de conservação.

18t

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1979

100.000

Conteúdo:
Calcáriono continentecom prioridadesI e II (problemas
urbanos).Calcáriomarinhocom prioridadesI (isóbarasde
20 a 30 metros)e II (ísóbarasentre 30 e 90 metros).
Afloramentosde calcáriono continentecom prioridadesI e
11.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
GEOTÉCNICA S/A.
Metodologia:
Não consta no texto do relatório.

AbrangAncia:
1 carta abrangendo

toda a Região Metropolitana

do Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em fotolito.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:

Cópiaheliográficaopaca.
Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório contendo a caracterização do setor primário
da Região Metropolitana do Recife.

Originais em excelente estado de conservação.

182

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1994

100.000

Conteúdo:
Sintese da geologia dos depósitos de fosfato na Região
Metropolitana do Recife e resumo histórico das
experiêndas de mineração da Fosfato Olinda S.A.; mapa
de distribuiçao dos depósitos, com monitoramento da

exploração urbana sobre o jazimento fosfático.

Classificação:
Elemento do meio

físico.

Executor:
CPRM/FIDEM

- SINGRE.

Metodologia:
Pesquisabibliográficae adaptaçãode mapasbase nas
escalas 1:25.000e 1:100.000.

Abrangência:
Parte dos municípios de Olinda, Paulista, Abreu e Uma e
Igarassu.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originais em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM e CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Relatório impresso e cópia heliográfica opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:
Originais apresentando

Relatórioimpressocontendometodologiae
resultados.

problemas de distorção.

183

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1977

10.000

Conteúdo:
Individualizaçãoe caracterizaçãodas unidades
estratigráficas.Cartografiados elementosestruturais.
Altimetriacom equidistânciade 5 metros.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Mapafotogeológicoelaboradoa partir da interpretaçãode
aerofotos(1:30.000).complementadacom consulta
bibliográfica.

Abrangência:
24 cartasabrangendotoda a faixa costeirada Região
Metropolitanado Recife.
Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Originais em poliéster.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópiasheliográficas.
Texto:

Reprodutibilidade:

Relatóriocontendoa metodologiaadotada.

Originais em excelente estado de conservação.

184

ESCALA: 20.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1986

Conteúdo:
Lei estadualn° 9.860/86.Delimitaçãodas áreasde
proteçaodos mananciaisde interesseda Regiao
Metropolitanado Recifee condiçõespara a preservação
de recursoshídricossuperficiais.Altimetriacom
equidistânciade 5 metros.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
FIDEM.
Metodologia:
Delimitaçao dos limites das áreas de proteçao dos
mananciais a partir de levantamento e análise dos
recursos hidricos superficiais da Regiao Metropolitana
Recife.

do

Abrangência:
76 cartas abrangendo toda a Região Metropolitana do
Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Cartas impressas.

Obtençio de cópias:
Solicitaçao na FIDEM.

Produtos:
Texto (s6 para consulta)
Texto:

Reprodutibilidade:

Texto impressocontendoinformaçOese
caracteristicasflsicas das áreasde proteçãodos
mananciais.

Originais em excelente estado de conservaçao.

185

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1994

100.000

Conteúdo:
Linhas isogálicas, feições com expressões de baixos
gravimétricos, feições estruturais (falhas. lineamento.
altos, baixos etc) e linha de contorno do embasamento.
Redes hidrográfica e viária.

35°00'

35°15'

I~u~a
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Il/imari~
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Igatassu
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8000'
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Classificação:

I""~('

Elemento do meio físico.

t.b'e
"-..j'

Executor:
CPRM/FIDEM
- SINGRE

'

8°15'

Ca~

Metodologia:
Obtenção.análisee interpretaçãode dados gravimétricos
medidosem 515 estaçõesdistribuidasem 730 km
quadrados.

o

10

20

3Okm

Região Metropolitana do Recife
Abrangência:
Parte dos municipios de Igarassu. Abreu e Lima. Paulista,
Olinda, Recife. Camaragibe.
Guararapes e Cabo.

S. L. da Mata, Jaboatão dos

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Originais em papel poliéster.

Obtenção de cópias:
Solicitaçãona CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Relatório impresso e cópias heliográficas

opacas.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório contendo metodologia e resultados.

Originais em perfeito estado de conservação.

186

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1994

25.000

Conteúdo:
Rede de saneamento, malha urbana, reservas ecológicas,
áreas de proteção de mananciais, barragens superficiais.
poços tubulares, cemitérios e lixões. Redes hidrográfica e
viária.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE.

Metodologia:
Compilação

bibliográfica.

Abrangência:
Município de Jaboatão dos Guararapes.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em papel vegetal

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópia heliográfica opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:
Original apresentando

Relatório contendo metodologia e resultados.

problemas de distorção.

187

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1988

ESCALA: 100.000
Conteúdo:
Evoluçãosedimentarda FormaçãoBarreiras.
Detalhamentodas fades e sistemasdeposicionais:facies
de lequesaluviais.fluvial intercaladae fluvilacustre.

Classificaçlo:
Elemento do meio físico

Executor:
Margareth Mascarenhas

Alheiros

Metodologia:
Compilaçaode mapa base (1:100.000),verificaçaode
campona faixa costeiraRecife/JoAoPessoa.estudode
afloramentospara delimitaçãodos sistemasdeposicionais
e estudosde laboratório.

Abrangêncla:
1 mapaabrangendoparte dos municipiode Jaboatãodos
Guararapese Cabo.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentaçlo:
Mapa de trabalho a ser desenhado.

Obtençlo de cópias:
Solicitação na Biblioteca da UFPE - Departamentode

Produtos:

Geologia.

Cópiado trabalhoapresentadono XXXV Congresso
Brasileirode Geologia.

Texto:

Reprodutibilidade:
Originalapresentandoproblemasde distorçao.

Relatório contendo metodologia e resultados obtidos.

188

ESCALA

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1988

250.000

Conteúdo:
Evoluçãosedimentarda FormaçãoBarreiras.
Detalhamentodas facies e sistemasdeposicionais:fades
de lequesaluviais,fluvial intercaladae fluvilacustre.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
Margareth Mascarenhas

Alheiros.

Metodologia:
Compilaçãode mapa base (1:100.000),verificaçaode
campona faixa costeiraRecife/JoãoPessoa,estudode
afloramentospara delimitaçãodos sistemasdeposicionais
e estudosde laboratório.

Abrangência:
1 mapaabrangendoparte dos municipiode Jaboatãodos
Guararapese Cabo.
Atualização:

ÁREALEVANTADA:.

Sem atualização

Apresentação:
Mapa de trabalho a ser desenhado.

Obtençlo de cópias:
Solicitação na Biblioteca da UFPE - Departamento de

Produtos:

Geologia.

Cópia do trabalho apresentado
Brasileiro de Geologia.

no XXXV Congresso

Texto:
Reprodutibilldade:
Original apresentando

Relatório contendo metodologia e resultados obtidos.

problemas de distorção.

189

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1994

25.000

Conteúdo:
Mapeamentoda coberturavegetal(floresta,capoeira
densa,capoeirarala, vegetaçãoarbustiva,vegetaçao
higrófila,manguezal,canavial,coqueirale sem
vegetação).Redesrodoviária,hidroviáriae mancha
urbana.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM

- SINGRE.

Metodologia:
Mapa executadoa partirde compilaçãode trabalhos
anteriores.

Abrangência:
Muníclpío de Jaboatão dos Guararapes.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originalem papelvegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópia heliográfica

opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:
Originalapresentandoproblemasde distorção.

Relatório contendo metodologia e resultados.

190

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: Inédito

50.000

Conteúdo:
Area legalizadas (concessões.
pesquisa). Areas clandestinas.

alvarás e pedidos de

Classificação:
Elementodo meiofisico.
Executor:
DNPM.
Metodologia:
Levantamento em overlays das novas situações de
pesquisa e licenclamento contidos nos pedidos de
pesquisa.

Abrangência:
1 mapa abrangendo toda a Região Metropolitana do
Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVÀNTADA:

Apresentação:
Mapa a ser apresentado como parte integrante do Plano
Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife.

Obtenção de cópias:
Solicitação no DNPM de Brasilia.

Produtos:
Mapa contendo

as informações

levantadas.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatóriocontendoos títulos mineráriosda Região
Metropolitanado Recife.

Original em excelente estado de conservação.

101

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: Inédito

100.000

Conteúdo:
Area legalizadas (concessões.
pesquisa). Areas clandestinas.

alvarás e pedidos de

Classificação:
Elemento do meio fisico.

Executor:
DNPM.
Metodologia:
Levantamento em overlays das novas situações de
pesquisa e licenciamento contidos nos pedidos de
pesquisa.

Abrangência:
1 mapa abrangendo toda a Regiâo Metropolitana do
Recife.

Atualização:
Sematualização

AREA LEVANTADA:

Apresentação:
Mapa a ser apresentado como parte integrante do Plano
Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife.

Obtenção de cópias:
Solicitação no DNPM de Brasília.

Produtos:
Mapa contendo as informações

levantadas.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatório contendo os títulos minerários da Região
Metropolitana do Recife.

Original em excelente estado de conservação.

192

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1978

ESCALA: 10.000
Conteúdo:
Perímetro das jazidas e minas. Classificação dos bens
minerais de acordo com o Código de Mineração.Altimetria
com equidistância de 5 metros.

Classificação:
Elemento do meio flsico.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Ampliação dos mapas de minas e jazidas do DNPM
(1 :25.000), utilizando-se compasso de redução e
pantógrafo AOTT.

Abrangência:
118 cartascobrindograndeparteda RegiãoMetropolitana
do Recife.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Cópias helíográficas

opacas das ortofotocartas.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Atlas em material opaco (só para consulta)
Texto:

Reprodutibilidade:
Originais em excelente estado de conservação
serem elaborados em papel estável.

Relatório contendo a metodologia adotada e a
classificação do DNPM para os depósitos minerais.

apesar de

193

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: Inédito

20.000

Conteúdo:
Cabeceiras de drenagens, topos planos da Formação
Barreiras, microbacias hidrográficas, linhas de talvegue,
fontes ressurgentes ou nível do lençol freáticb aflorante,
escorregamentos, erosões e assoreamentos. Encostas
com declividades inferiores e superiores a 60%.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
Margareth Mascarenhas

Alheiros.

Metodologia:
Levantamento básico em áreas de atuaçao de
planejamentoa e obras de urbanização. Fotointerpretação
integrada a dados de campo associando elementos
geomorfológicos, geológicos e pedogenéticos.

Abrangência:
1 carta abrangendo

todo o Município do Recife.

AtuallzaçAo:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Mapa de serviço faltando o desenho final.

Obtenção de cópias:
Solicitaçãona Bibliotecada UFPE- Departamento
de Geologia.

Produtos:
Mapa de serviço.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório detalhado datilografado.

Original copiado em papel vegetal.

194

ESCALA: 25.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1992

Conteúdo:
Cal1ografia das unidades geológicas e das feições
estruturais.

Redes hidrográfica

e viária.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE.

Metodologia:
Fotointerpretação

a partir de aerofotos na escala 1:25.000.

Abrangência:
Partedos municípios de Jaboatão dos Guararapes

e Cabo.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópia heliográfica

opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:
Original apresentando

Relatóriocontendometodologiae resultados.

problemas de distorção.

195

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1993

ESCALA: 25.000
Conteúdo:
Cartografiado relevode agradaçãorepresentadapor
depressãointerfluvial,relevode degradaçao,relevo
subordinado,cumes,relevode origemantrópicae relevo
com processosmorfogenéticos.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM- SINGRE.
Metodologia:
Fotointerpretação

a partir de fotografias

aéreas (1 :30.000).

Abrangência:
Partedos municípiosde S. L. da Mata, Recife,Morenoe
Jaboatãodos Guararapes.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:

Cópiaheliográficaopaca.
Texto:
Reprodutibilidade:
Original apresentando

Relatório contendo metodologia

problemas de distorção.

196

e resultados.

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1992

25.000

Conteúdo:
Cartografia geológica. elementos estruturais, rede
hidrográfica e rodoviária.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE.

Metodologia:
Coleta e análise bibliográfica. Cartografia das feições
estruturais e unidades geológicas.

Abrangência:
Partedos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes
e Cabo.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópia heliográfica

opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:
Originais apresentando

Relatóriocontendometodologiae resultados.

problemas de distorção.

1Q7

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

100.000

Conteúdo;
Mapeamento das unidades geológicas (coberturas
recentes, Grupo Paraiba, Grupo Pernambuco e complexo
metavulcanossedimentar).
Arrecife. Redes hidrográfica,
ferroviária e rodoviária.

.

35000'

35015'

]846'

8°00'

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
8°15'

CPRM/FIDEM - SINGRE.

Metodologia:
Compilação a partir de trabalhos de mapeamento
geológico já existentes, em diversas escalas,
transportados para a escala adotada.

o

10

20

3Okm

Região Metropolitana do Recife

Abrangência:
Toda a Região Metropolitana

do Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em papel poliéster.

Obtenção de cópias:

Produtos:

Solicitaçao na Biblioteca da CPRM Superintendência Regional de Recife.

Cópia heliográfica opaca.
Texto:

Reprodutibilidade:

Texto explicativo em fase de elaboração.

Original em excelente estado de conservação.

198

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1992

25.000

Conteúdo:
Cartografiadas unidadesgeológicase das feições
estruturais.Redeshidrográficae viária.

Classificação:
Elemento do meio fisico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE.

Metodologia:
Compilação bibliográfica

dos trabalhos executados em

escalas 1:25.000e 1:100.000.

Abrangência:
Parte dos municipios de Jaboatão dos Guararapes e Cabo.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE

Produtos:
Cópia heliográfica opaca.
Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório contendo metodologia e resultados.

Original apresentando problemas de distorção.

199

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1993

25.000

Conteúdo:
Cartografiadas unidadesgeológicase das feições
estruturais.Redeshidrográficae viária.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE.

Metodologia:
Compilação da bibliografia geológica de trabalhos prévios
realizados nas escalas 1:25.000 e 1:100.000.

Abrangência:
Metade leste do Municipio do Cabo.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópia heliográfica

opaca.

Texto:

ReprodutJbilidade:

Relatório contendo metodologia

Originais apresentando problemas de distorçao.

200

e resultados.

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1993

25.000

Conteúdo:
Cartografiadas unidadesgeológicase das feições
estruturais.Redeshidrográficae viária.

Classificação:
Elemento do meio flsico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE

Metodologia:
Compilação da bibliografia geológica de trabalhos prévios
realizados nas escalas 1 :25.000 e 1:100.000.

Abrangêncla:
Metade oeste do Munlclpio

do Cabo.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA

LEVANTADA:
.

Apresentação:
Obtenção de cópias:

Original em papel vegetal.

Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópiaheliográficaopaca
Texto:
Reprodutibilidade:
Originais apresentando

Relatório contendo metodologia
problemas de distorção.

201

e resultados.

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

ESCALA: 25.000
Conteúdo:
Rede hidrográficae viária.Traçosestruturaise cartografia
geológica.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
Virgilio Henrique de M. L. Neumann.

Metodologia:
Levantamentobibliográfico.Fotointerpretaçaoem
aerofotos(1:30.000).Estudosem mapastopográficos
(1:25.000).Trabalhosde campo.Estudosde laboratório.
Integraçãoe elaboraçãode relatório.

Abrangência:
1 mapa abrangendo

parte do Município do Cabo.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualizaçao

Apresentação:
Original em cópia heliográfica.

Obtenção de cópias:
Solicitação na Biblioteca da UFPE - Departamento de

Produtos:

Geologia.

Cópia heliográfica opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:

Dissertaçãode mestradosobregeomorfologiae
sedimentologiaquatemáriada área de Suape.

Original apresentando problemas de distorçao.

202

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1990

20.000

Conteúdo:
Limite das unidades de relevo versus ocupação urbana.
Principais linhas estruturais. Limite faciológico e de leque
aluvial da Formação Barreiras. Traçado hidrográfico.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
Margareth Mascarenhas

Alheiros.

Metodologia:
Planejamento e revisão bibliográfica. Fotogeologia em
aerofotos (1 :60.000). Trabalhos de campo. Estudos
laboratoriais (análises petrográficas e difratométricas).

Elaboração de mapas e relatório.

Abrangência:
1 mapa abrangendo todo o Municipio do Recife.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Mapa inédito copiado em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na Biblioteca da UFPE - Departamento de
Geologia.

Produtos:
Cópia heliográfica do mapa geológico.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatório contendo a metodologia e trabalhos
realizados.

Original apresentando problemas de distorção.

203

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

ESCALA: 25.000
Conteúdo:
Redehidrográfica.Rederodoviária.Cartografiageológica.

Classificação:
Elemento do meio fisico.

Executor:
Alberto Bezerra de Medeiros.

Metodologia:
Levantamento bibliográfico. Fotointerpretação a partir de
fotografias aéreas (1 :30.000). Trabalho de campo.
Análises em laboratório. Mapeamento geológico.

Abrangêncía:
1 mapa abrangendo

parte do Município do Cabo.

Atualização:

ÁREALEVANTADA:.

Sem atualização

Apresentação:
Mapageológicocopiadoem papelvegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na Biblioteca da UFPE - Departamento de
Geologia.

Produtos:
Cópia heliográfica do mapa geológico.

Texto:
Reprodutibilidade:
Original apresentando

Relatóriofinal de trabalhode graduaçãodo curso de
Geologia.

problemas de distorção.

204

ESCALA 100.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

Conteúdo:
Rede hidrográfica e rodoviária. Cartografia geológica,
informações estruturais, afloramentos, minas e
oco~ncias
minerais.

Classificaçlo:
Elemento do meio físico

Executor:
CPRM

- Superintend~ncia

Regional de Recife

Metodologia:
Coleta e análise bibliográfica. Interpretaçao de aerofotos,
imagens de radar e satélite. Reconhecimento e
mapeamento geológico. Levantamento geoquimico e
geofisico. cadastramento mineral e integraçao de dados.

Abrangêncla:
2 cal1asabrangendopal1edos municípiosde Igarassu,
Abreue Lima, Paulista,Recife,Camaragíbee S. L. da
Mata.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Cartasgeológicae metalogenéticoprevisionalimpressas
a cores.
Produtos:

Obtenção de cópias:
Solicitação na Biblioteca da CPRM Superintend6ncia Regional de Recife.

Texto impressocom cartas em anexo.
Texto:
Reprodutibilidade:

PublicaçAocontendometodologia e resultados

Originais em excelente estado de conservação

obtidos.

205

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

100.000

Conteúdo:
Rede hidrográfica e rodoviária. Cartografia geológica,
informações estruturais, afloramentos, minas e
ocorrências minerais.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM

- Superintendência

Regional de Recife.

Metodologia:
Coletae análisebibliográfica.Interpretaçãode aerofotos,
imagensde radar e satélite.Reconhecimentoe
mapeamentogeológico.Levantamentogeoquimicoe
geofisico, cadastramento mineral e integração de dados.

Abrangência:
2 cartasabrangendoparte dos municipiosde Recife, S. L.
da Mata,Jaboatãodos Guararapes,Camaragibe,Caboe
Moreno.
Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentaç,ão:
Cartasgeológicae metalogenéticoprevisionalimpressas
a cores.
Produtos:

Obtenção de cópias: .
Solicitaçãona Bibliotecada CPRMSuperintendênciaRegionalde Recife.

Texto impresso com cartas em anexo.

Texto:

Reprodutibilidade:

Publicaçãocontendometodologiae resultados
obtidos.

Originais em excelente estado de conservação.

206

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1966

50.000

Conteúdo:
Rede hidrográfica. Rede rodoviária e telegráfica.
Localização de pedreiras e fomos de cal. Cartografia
geológica.

Classificação:
Elemento do meio fisico.

Executor:
João Cavalcante de Oliveira.

Metodologia:
Levantamentobibliográfico.Fotointerpretaçãogeológica.
Trabalhosde campo.Análisessedimentológicas.quimicas
e petrográficas.Elaboraçãode relatóriofinal.

Abrangência:
Mapaabrangendoparte dos municlpiosde Olinda.
Paulista,Recife,Abreu e Lima e Igarassu.
Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Mapa geológico copiado em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na Biblioteca da UFPE - Departamento de

Produtos:

Geologia.

Cópia heliográfica opaca do mapa geológico.

Texto:

Reprodutibilidade:

Relatório final de graduação do curso de Geologia.

Original apresentando problemas de distorção.

207

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1993

ESCALA: 25.000
Conteúdo:
Cartografiadas unidadesgeológicase feiçõesestruturais.
Redeshidrográficae viária.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM

- SINGRE.

Metodologia:
Fotointerpretaçâo

a partir de aerofotos na escala 1 :30.000.

Abrangencia:
Municípiodo Cabo.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópiaheliográficaopaca.
Texto:
Reprodutibilidade:
Original apresentando

Relatóriocontendometodologiae resultados.

problemas de distorção.

208

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

25.000

Conteúdo:
Redehidrográficae rodoviária.Cal1ografiageológica.
Informaçõesestruturaise estratigráficas.

Classificação:
Elemento do meio fisico.

Executor:
Adriana da Silva Sampaio.

Metodologia:
Levantamentobibliográficoe fotointerpretaçãoa partir de
fotos aéreas(1:100.000).Trabalhosde campo,
mapeamentogeológicoe análiseslaboratoriais.

Abrangência:
1 mapaabrangendoparte dos municípiosde Recife.
Jaboatãodos Guararapese Cabo.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em papel vegetal

Obtenção de cópias:
Solicitação na Biblioteca da UFPE - Departamento de
Geologia.

Produtos:
Cópia heliográfica opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:
Original apresentando

Relatóriofinal de trabalhode graduaçãodo curso de
Geologia.

problemas de distorçao.

209

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1993

25.000

Conteúdo:
Cartografiageológicae feiçõesestruturais.Redes
hidrográficae viária.

Classificaçlo:
Elemento do meio

físico.

Executor:
CPRM/FIDEM

- SINGRE.

Metodologia:
Obtenção e análise bibliográfica. Fotointerpretação e
reconhecimento de campo. Integração e consolidação de
dados.

Abrangência:
Município de Jaboatão dos Guararapes.

Atualização:
Sem atualizaçao

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originalem papelvegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitaçãona CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópia heliográfica opaca.
Texto:
Reprodutibilidade:

Relatório contendo metodologia e resultados.

Original apresentando problemas de distorção.

210

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1978

ESCALA: 25.000
Conteúdo:
Rede hidrográfica e rodoviária. Mapa geológico dos
sedimentos recentes (praias, recifes e mangues). Feições

e compartimentaçao geomorfológicas.

Classificação:
Elemento do meio

físico.

Executor:
Rizelda Regadas de Carvalho.

Metodologia:
Levantamento bibliográfico. interpretação fotogeológica
em aerofotos (1 :30. OOO}, amostragens de campo e
análises sedimentológicas.
Mapeamento geológico e
geomorlológico.

Abrangência:
1 mapaabrangendoparte dos municipiosde Recife,
Jaboatãodos Guararapese Cabo.

Atualização:
Sem atualizaçao

AREA LEVANTADA:

Apresentaçlo:
Originalem papelvegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitaçãona Bibliotecada UFPE Departamentode

-

Geologia.

Produtos:
Cópia heliográfica opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:

Publicaçãoapresentadano IX Simp6siode Geologia

Original apresentando problemas de distorção.

do Nordeste.

211

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1993

25.000

Conteúdo:
Cartografiadas feiçõesde relevode agradação,relevode
degradação.processosmorfogenéticos,forma de encosta
e elementosestruturais.Redeshidrográficae viária.

Claaaificaçio:
Elemento do meio flsico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE

Metodologia:
Fotointerpretação a partir de aerofotos na escala 1:30.000.

Abrangência:
Parte dos munlclpios de Jaboatao dos Guararapes e Cabo

Atualização:

ÁREALEVANTADA:.

Sem atualização

Apresentaçlo:
Original em papel vegetal

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópiaheliográficaopaca
Texto:

Reprodutibllldade:

Relatório contendo metodologia e resultados

Original apresentando problemas de distorçao

212

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1993

ESCALA: 25.000
Conteúdo:
Cartografia das feições de relevo de agradação. relevo de
degradação. processos morfogenéticos, forma de encosta
e elementos estruturais. Redes hidrográfica e viária.

Classificação:
Elemento do meio fisico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE.

Metodologia:
Fotointerpretação

a partir de aerofotos na escala 1 :30.000.

Abrangência:
Município do Cabo.

Atualização:
Sem atualização

AREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópia heliográfica opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:
Original apresentando

Relatóriocontendometodologiae resultados.

problemas de distorção.

213

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1993

25.000

Conteúdo:
Cartografiados domíniosgeomorfológicos.formas
poligenéticas.formas marinhas.formasfluviais.formasde
transição.formasgravitacionaise formasanlrópicas.
Redeshidrográficase viárias.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE

Metodologia:
Fotointerpretação a partir de fotografias aéreas (1 :30.000).

Abrangência:
Municipio de Jaboatao dos Guararapes.

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação;
Originalem papelvegetal.

Obtençlo de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópia heliográfica opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatóriocontendometodologiae resultados.

Original apresentando problemas de distorção.

214

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1993

25.000

Conteúdo:
Redehidrográfica,cartografiageológica,indicaçãoda
exploraçãodas águas subterrãneas,potencialde risco de
contaminaçãode aqüíferose qualidadequímicadas
águassubterrãneas.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM

- SINGRE.

Metodologia:
Pesquisabibliográficano ãmbitogeológico,
hidrogeológico,climatol6gico,exploratórioe de uso das
águas subterrâneas.Levantamentode campo,
cadastramentode poços,amostragens,análisefisicoquimica,interpretaçãoe sintesedos dadoscoligidos.
Abrangência:
Partedo Municlpiode Recife.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Original em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópia heliográfica

opaca.

Texto:

Reprodutibilidade:
Original apresentando

Relatório contendo metodologia

problemas de distorçao.

215

e resultados obtidos.

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: Inédito

20.000

Conteúdo:
Fenômenos de degradação do relevo, escorregamentos e
principais zonas de deposição em materiais
transportados. Localização de materiais para construção
civil e cartografia das unidades geológicas.

Classificação:
Elemento do meio flsico.

Executor:
Margareth Mascarenhas

Alheiros.

Metodologia:
Levantamento básico das áreas de atuação de
planejamento e obras de urbanização. Levantamento,
identificação e cadastramento dos problemas geotécnicos.
Fotointerpretaçao integrada aos trabalhos de campo.

Abrangência:
1 mapaabrangendotodo o Municlpiode Recife.

Atualização:
Sem atualização

AREA LEVANTADA:

Apresentação:
Mapa de serviço contendo o desenho final.

Obtenção de cópias:
Solicitaçãona Bibliotecada UFPE- Departamentode

Produtos:

Geologia.

Mapa de serviço em papel vegetal.

Texto:
Reprodutibilidade:
Original apresentando problemas de distorção.

Relatório detalhado integral.
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ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

25.000

Conteúdo:
Rede hidrográfica e rodoviária. Cartografia geológica.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
Renildo Calheiros.

Metodologia:
Levantamento bibliográficoa e cartográfico. Fotogeologia
com aerofotos (1 :30.000). Trabalhos de campo,
mapeamento geológico e análises petrográficas.

Abrangência:
1 mapaabrangendoparte dos municípiosde Recife,
Paulista,Abreu e Lima e Paulista.
Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Original copiado em papel vegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na Biblioteca da UFPE - Departamento de

Produtos:

Geologia.

Cópiaheliográficaopaca.
Texto:

Reprodutibilidade:
Original apresentando

Relatóriofinal de graduaçãocontendometodologia
adotada.

problemas de distorção.
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ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1978

10.000

Conteúdo:
Princípiosbásicosda preservação,revitalização,
recuperaçãoe restauraçãodos sitios históricosda Região
Metropolitanado Recife.Requisitospara a preservação
rigorosae perimetrode preservaçãoambiental.

Classificação:
Elemento do meio fisico.

Executor:
FIDEM.

Metodologia:
Pesquisabibliográfica,identificação,classificação,
seleção.levantamentocadastral,mapeamentode campo,
análise,delimitação,hierarquizaçãoe priorizaçãodos
sitios históricosda RegiãoMetropolitanado Recife.

Abrangência:
Toda a região Metropolitana do Recife.

Atualizaçlo:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Cópias heliográficas.

Obtenção

de cópias:

Solicitação na FIDEM.
Produtos:
Cópias heliográficas

opacas.

Texto:

Reprodutibilidade:

Impresso contendo os principias de preservação
sitias históricos.

Originais em excelente estado de conservação.
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dos

ESCALA:

ANO DE PUBLICAÇÃO: Inédito

100.000

Conteúdo:
Mapeamentogeológicointegradoe rede hidrográfica.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
UFPE(PADCT).
Metodologia:
Compilação bibliográfica dos relatórios de graduação do
curso de Geologia da UFPE.

Abrangência:
Faixa norte-sul,abrangendoa quasetotalidadeda Região
Metropolitanado Recife.
Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Cópia heliográfica.

Obtenção de cópias:
Solicitação na Biblioteca da UFPE - Departamento de

Produtos:

Geologia.

Cópia heliográfica opaca.

Texto:
Reprodutibilidade:
Originais apresentando

Semtexto.

problemas de distorção.
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ESCALA:

10.000

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1991

Conteúdo:
Traçado da linha de cheia de 28 a 29 de julho de 1990.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
FIDEM/SEHAB.

Metodologia:
Traçado sobre ortofotocartas a partir de croquis das áreas
de cheia com levantamento de campo.

Abrangência:
Areas alagadas dos municipios de Recife, Olinda,
Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes.

Atualização:
ÁREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
6 originais em papel poliéster.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM.

Produtos:
Cópias heliográficas.

Texto:

Reprodutibilidade:

Semtexto.

Originais em excelente estado de conservação.
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ANO DE PUBLICAÇÃO: 1994

ESCALA: O
Conteúdo:
Históriageológicada RegiãoMetropolitanado Recife
destacandopontose roteirosde interesseturístico
geocientlfico.

Classificação:
Elemento do meio fisico.

Executor:
CPRM/FIDEM - SINGRE.

Metodologia:
Definiçãoe descriçaogeológicados principaispontosde
interesseturísticogeocientifico.

Abrangência:
Toda a RegiãoMetropolitanado Recife.

Atualização:
AREA LEVANTADA:

Sem atualização

Apresentação:
Fotografias e figuras coloridas.

Obtenção de cópias:
Solicitação na FIDEM e CPRM/SUREG-RE

Produtos:
Relatório impresso a cores.

Texto:
Reprodutibilidade:

Relatórioimpressocontendometodologiae
resultados.

221

ANO DE PUBLICAÇÃO: 1993

ESCALA: 25.000
Conteúdo:
Car1ografiada vulnerabilidadedos aqOlferos,potencialde
cargacontaminantee risco de contaminaçãodas águas
subterrâneas.Car1ografiageológicae hidrogeolágica.
Redehidrográficae viária.

Classificação:
Elemento do meio físico.

Executor:
CPRM/FIDEM

- SINGRE.

Metodologia:
Levantamentobibliográficoda literaturageológicae
hidrogeológica.Coletae análiselaboratorialde amostras
d'água.Interpretaçãoe integraçãodos resultados.

Abrangência:
Municípío de Jaboatão dos Guararapes.

Atualização:
Sem atualização

ÁREA LEVANTADA:

Apresentação:
Originalem papelvegetal.

Obtenção de cópias:
Solicitação na CPRM/SUREG-RE.

Produtos:
Cópiaheliográficaopaca.

Texto:

Reprodutibllldade:
Original apresentando

Relatório contendo metodologia e resultados.

problemas de distorçáo.
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