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OUTROS PRODUTOS DO AEROLEVANTAMENTO 

1 - Imagem de radar* 

Faixas de aproximadamente 37 km de largura, na escala 
1 :400 000, com recobrimento lateral máximo de cerca de 
25% 

SEDE 

2 - Perfil altimétrico* 

Ao longo de cada linha de vôo, foram registrados graficamente 
perfis espaçados de cerca de 27 km, em escala horizontal apro
ximada, sendo uma parte deles em 1 :400 000 e outra em 
1:250 000. 

3 - Aerofotografias em infravermelho 

a) coloridas, na escala aproximada de 1:130.000, com recobri
mento longitudinal e lateral de 60% e 10% respectivamente, dis· 
cri minadas em foto índice, na escala 1 :500 000*. 

b) em preto e branco, na escala aproximada de 1 :75.000, tomada 
simultaneamente com a foto colorida. 

4 - Aerofotografias multiespectrais 

Fotos, na escala aproximada de 1 :70 000, em quatro canais (azul. 
verde, vermelho e infravermelho) colhidas simultaneamente com 
a foto em infravermelho, colorida. 

5 - Mosaicos semicontrolados de radar* 

a) mosaicos na escala 1 :250 000 com amplitude de 1 °de latitude 
por 1 °30' de longitude, compilados no Sistema de Projeção 
UTM 

b) mosaicos na escala 1:1.000 000 com amplitude de 4° de lati
tude por 6° de longitude, organizados com base na redução dos 
mosaicos na escala 1 :250 000 

6 - Carta planimétrica 

275 folhas de 1 o de latitude por 1 °30' de longitude, impressas na 
escala 1:250 000, no Sistema de Projeção UTM. 

7 - Carta-imagem de radar 

136 folhas de 1 o de latitude por 1 °30' de longitude, associando 
mosaicos de imagem de radar com elementos planimétricos ou 
planoaltimétricos, impressas na escla 1 :250 000, com base no 
Sistema de Projeção UTM 

* Abrange todo o território brasileiro 
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PREFÁCIO 

O volume referente às Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife expressa os resultados de 
uma metodologia sistemática desenvolvida pelas divisões técnicas do Projeto 
RADAMBRASIL, na prática do levantamento integrado dos recursos naturais renová
veis e não renováveis, fundamentadas principalmente na interpretação de imagens 
de radar e de outros sensores. A área dessas Folhas perfaz 285.400 km2 e está com
preendida entre os paralelos 8° e 12°S e os meridianos 34°30" e 42°00WGr 
Abrange integralmente os Estados de Alagoas e Sergipe e parte dos Estados da 
Bahia, Pernambuco, Piauí e Paraíba 

As conclusões dos trabalhos do levantamento dos recursos naturais procederam 
de equipes multidisciplinares que apresentaram, como produto final, mapas e rela
tórios cujos conteúdos encontram-se resumidos a seguir 

O mapeamento geológico permitiu caracterizar seqüências vulcanossedimenta
res muito similares a greenstone belts como os Complexos Barreiro e Serrinha e os 
Grupos Capim e Brejo Seco, passíveis de encerrarem depósitos minerais platinóides, 
auríferos, cromitíferos, ferrotitanados, plumb íferos, níquel íferos e cupríferos A Suíte 
Intrusiva Serra da Aldeia demonstrou afinidades texturais tipo rapaktvi. favoráveis a 
mineralizações em Sn, Nb, Ta e Mo Associações de rochas básico-ultrabásicas do 
Grupo lpirá mostraram possibilidades de conter minérios de cobre, zinco e co
balto 

O inventário do potencial hídrico superficial revelou para os anos de precipitação 
pluviométrica regular a existência de 14,2 bilhões de m3 de água, concentrada em 
um período de até 3 meses ao ano Somente 1 6% do disponível estão sendo explora
dos através de 3.846 açudes públicos e particulares, significando uma primeira 
parcela de seu aproveitamento Fato de significativa expressão é a quantidade do 
potencial hídrico subterrâneo desvelado: 60 bilhões de m3 de água 

A análise das feições geomorfológicas possibilitou o reconhecimento de 11 cate
gorias de avaliação do relevo, alertando para problemas de instabilidade acentuada 
de erosão, em decorrência da ocupação do espaço pelo homem, conforme regis
trado na bacia do rio ltapicuru, no Planalto da Borborema e nos Tabuleiros Costeiros. 
Discute ainda problemas de desertificação no Raso da Catarina, assoreamento de 
represas, a exemplo de Sobradinho, expansão dos sítios urbanos de Recife e Aracaju 
e construção de vias de acesso em áreas de mangues no complexo industrial do 
porto de Suape. 

Como resultado do Levantamento Exploratório de Solos, foram identificados 
13 399 600 h a de terras constituídas por solos de média a alta fertilidade, localiza
das principalmente na região de lrecê. na Bahia, e sertão do São Francisco, em Per
nambuco, das quais 30% possuem características físicas e topográficas favoráveis à 
implantação de uma agricultura intensiva e conduzida por um sistema de manejo 
adequado a fim de viabilizar o empreendimento Outros 1 O 502.500 ha são repre
sentados pelas chapadas e tabuleiros costeiros, onde predominam o relevo plano e 
solos com condições físicas para livre mecanização Há, ainda, cerca de 4.895 600 
ha de terras localizadas indistintamente na área de relevo plano ou suavemente 
ondulado com solos pobremente drenados e características solódicas ou sádicas, 
que limitam as alternativas de uso e a escolha de plantas cultivadas para a produção 
de alimentos, e que são utilizadas para pastagem em sistema extensivo 

O estudo dos gradientes ecológicos e florísticos permitiu classificar a vegetação 
em seis regiões fitoecológicas, refúgios ecológicos, áreas de tensão ecológica, de 
formações pioneiras e antrópicas 

Pela primeira vez foi observado no Estado da Bahia o Podocarpus selowu (pinheiro
bravo) nos Refúgios Monta nos do Planalto da Diamantina Existem ainda disjunções 
da Savana em meio a domínios climatobotânicos muito distanciados entre si, como a 
Estepe e a Floresta Ombrófila É enfatizado o intenso desmatamento das áreas flo
restais com grandes e irreversíveis alterações nos seus ecossistemas 

Em uso potencial da terra foram delimitadas áreas de características homogêneas 
resultantes da interação clima-relevo-solo definindo-se a capacidade de uso dos 
recursos naturais No estudo do uso atual foi feita uma apreciação sucinta da estru
tura de uso da terra visando aos requerimentos de mão-de-obra necessários ao 
desenvolvimento das atividades primárias A este é relacionado o uso potencial, 
estabelecendo-se, então, a capacidade econômica dos recursos naturais. 

Finalizando, são fornecidas as características climáticas da área abrangida por 
estas Folhas. 

Helion Franca Moreira 
Superintendente Téc.nico e Operacional 
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FOREWORD 

This volume, referring to the Sheets SC.24/25 Aracaju/Recife, presents the results of 
a systematic methodology developed by the technical divisions of Project RADAM
BRASIL, from an integrated survey of the renewable and non-renewable natural 
resoi.Jrces, based on the interpretation of radar images. 

The are a studied is 285.400 km2, between the parai leis 8° and 12°S and the meri
dians 34°30' and 42°WGr. lt covers the States of Alagoas and Sergipe, as well as part 
of the States of Bahia, Pernambuco, Piauí and Paraíba. 

The conclusions of the survey of natural resources, carried out by a multidiscipli
nary group of technicians. are presented in the final map and report, summarized 
bellow. 

The geological mapping characterized vulcano-sedimentary sequences very 
similar to greenstone belts, such as the Barreiro and ~errinha Complexes and the 
Capim and Brejo Seco Groups, liable to contain mineral deposits of platinoid
elements, gold, chromite, iron-titanium,lead. nickel and copper. The lntrusive Suíte 
Serra da Aldeia gave evidence of a textura! resemblance such as the rapakivi type, 
favorable to mineralizations in Sn, Nb, Ta and Mo The associations of basic or ultra
basic rocks of the lpirá Group showed a likehood of containing copper, zinc and 
cobalt minerais. 

The superficial hydric potential inventory indicated for the years of regular plu
viometric precipitation the existence o f 14,2 billions o f m3 ofwater, concentrated in a 
period o f up to 3 months per year Only 1 6% o f the available water are being utilized 
through 3.846 public and private dams, consisting of a initial phase of its utiliza
tion 

A significant factor is the discovery of a subterranean hydric potential of 60 billions 
m3 of water 

The analysis of the geomorphological features enabled the recognition of 11 
categorias of relief evaluation, bringing to light the problems of erosion instability, 
dueto space occupation by man, as registered in the basins of the ltapicuru river, in 
the Borborema Plateau and in the Coastal Tablelands lt also discusses the desertifi
cation problems in the Raso da Catarina, the silting up of dams, such as Sobradinho, 
the spread of urban areas in Recife and in Aracaju, as well as the construction of 
access ways in the swamp area of the Suape Port industrial complex 

As a result of the Soil Exploratory Survey, 13,399,600 hectares of land are identi
fied, consisting of medi um to highlyfertile soils, situated mainly in the lrecê region of 
Bahia, and in the São Francisco wilderness in Pernambuco. Thirty per cent of this 
are a h as physical a nd topographic c haracteristics favorable for the implantation of an 
intensive agricultura, under an adequate management system About 10,502,500 
hectares consists of plateau and coastal tablelands, where a flat relief and soils with 
physical conditions for mecanization are predominant. There is also about 4,895,600 
hectares of Jand situated indistinctively in areas of flat or lightly wavy reliefs, with 
poorly dra i ned soi ls and solodic o r sodic characteristics, diminish ing the alternatives 
of its usage and of cultivated plants for the food production, used for pasture in 
extensive system 

The study of the ecological and floristic gradients classified the vegetation in six 
phytoecological regions, ecological refuges and areas of ecological transition, of 
pioneer formations and antropic 

lt was observed. for the first time, in the State of Bahia, the Podocarpus se!owi1 
(pinheiro-bravo) in the Montanos Refuges ofthe Diamantina Plateau There are also 
Savanna disjunctions in distinét climato-botanic domains, as found in the Steppe 
and in the Ombrophile Forest lt is emphasized, as well, the intense deforestation of 
forest areas, causing Jarge and irreversible alterations in the ecossystems 

The potentialland use study delimitated areas of homogeneous characteristics, 
resultant from climate-relief-soil interaction, defining the capacity of the use of 
natural resources The actual use study appraised the structure of the land use to 
determine the necessary work force for the development of primary activities. The 
economic capacity of the natural resources is determined by the analysis of the rela
tionship between the actual and the potential use 

Finally, the climatic characteristics of the area studied are provided. 

Helion Franca Moreira 
Superintendente Téc.nico e Operacional 
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RESUMO 

Apre~e~tam·se neste relatório os resultados de mapeamento 
j:leolog1co e de recursos hídricos, calcados principalmente nas 
Interpretações das imagens de radar, auxiliados por outros sen· 
sares em áreas específicas, tais como imagens Landsat e aerofo· 
tografias multiespectrais (na escala 1 :70.000), com apoio de 
mtens1vos trabalhos de campo bem como ali cercado nos conhe· 
cimentos dos trabalhos prévios, referentes às Folhas SC.24/25 
Aracaju/Recife. Envolve uma área de cerca de 285.400 km2, 
encerrando grande fração da região nordestina, abrangendo os 
Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí e Sergipe. 

Limita-se entre os paralelos de 8° e 12°S, a partir do litoral, até 
o meridiano 42°WGr. 

Reconheceram-se cinco grandes províncias geológicas: a do 
São Francisco, representante da área cratônica, remobilizada no 
Ciclo Transamazônico; a da Borborema, que se configura como 
um megabloco cratônico estabilizado no Ciclo Brasiliano e afe· 
tado ulteriormente por reativação tectonomagmática; as Pro· 
víncias Sergipana e Riacho do Pontal, que são os representantes 
dos sistemas de dobramentos marginais da área cratônica, gran
demente afetadas por processos tectonotermais no Ciclo Brasi
liano, e finalmente a Província Costeira, que engloba as grandes 
bacias sedimentares da área: Recôncavo-Tucano-Jatobá-Arari
pe, Sergipe-Alagoas e toda a margem costeira. 

No que concerne à estratigrafia, os Complexos Caraíba
Paramirim e de Jequié são coevos, representando terrenos de 
alto a médio grau de metamorfismo, relacionados ao Pré
Cambriano Inferior e atingidos no Ciclo Transamazônico por 
mobt!e belts O Complexo Presidente Juscelino teve sua evolucão 
também iniciada no Pré-Cambriano Inferior e rejuvenescido com 
fenômenos tectonotermais no Ciclo Brasiliano. Posteriormente, 
estabeleceram-se as seqüências vulcanossedimentares de grau 
metamórfico baixo a anfibolito, representando as estruturas de 
greenstone belts, com os Grupos Capim e Brejo Seco e os Comple
xos Barreiro e Serrinha. Neste período, ocorreu também a deposi
ção em bacia intracratônica das rochas metabásicas e metaul
trabásicas do Complexo Campo Formoso. O Grupo lpirá e os 
Complexos Saúde e ltapicuru representam unidades parameta
mórficas do Craton do São Francisco no Pré-Cambriano Médio, 
onde se associam níveis básico-ultrabásicos. 

Ainda no Ciclo Transamazônico, a área foi palco de intrusões 
graníticas representadas pela Suíte Granitóide Cansancão-Tan
quinho e pelo Sienito ltiúba, este embutido em megafratura. 
Finalizando o complemento da deposição do nft de Jacobina, 
depositaram-se as rochas metassedimentares do grupo homô
nimo. Após a sedimentação dessa seqüência, novo desequilíbrio 
tectônico processou-se nesta área, culminando com a ascen
dência da Suíte Intrusiva Carnaíba. 

Durante o Proterozóico Médio, os megablocos cratônicos 
foram invadidos por um enxame de diques e derrames de exten-

são regional, representados pelos Vulcanismos Caratacá e Arauá. 
Ainda neste período depositaram-se as bacias intracratônicas 
dos Grupos Colomi, lbó, Complexo Entremontes e as bacias que 
deram origem aos sistemas de dobramento do Complexo Mon
teiro e do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, este já no limiar do Pro
terozóico Médio com o Superior. Teve início neste período a 
formação da Geossinclinal Sergipana, representada pelos Gru
pos Miaba, Vaza-Barris, Estância e Macururé. Nesta fase brasi
liana, associam-se as intrusões da granitogênese tipo Glória na 
geossinclinal e das Suítes Pedra-Mata Grande e Águas Belas na 
área cratonizada. Esta fase é concomitante com a deposicão do 
Grupo Garanhuns correlacionável com a fácies eugeossi~clinal 
da Faixa Sergipana. 

Ainda no Pré-Cambriano Superior, ocorreram períodos cícli
cos de sedimentação, responsáveis pela elaboração do Grupo 
Chapada Diamantina e Supergrupo São Francisco. 

Na etapa de 630 MA, o metamorfismo regional cessa, permi
tindo que, 100 MA após, fossem elaborados nfts intraconti
nentais com granitogênese e vulcanogênese (básica e ácida) e 
sedimentogênese similar a depósitos molassóides, representa
dos, respectivamente, pela Suíte Intrusiva Serra da Aldeia e Suíte 
Intrusiva Canindé e pelas Formações Palmares e Juá. A sedimen
tação fanerozóica está representada pelas bacias do Parnaíba, 
Araripe, Sergipe-Alagoas, Recôncavo-Tucano-Jatobá, reflexos 
da abertura do rift atlântico. Neste estágio originou-se a sedimen
tação do Grupo Pernambuco com vulcanismo associado. O regis
tro estratigráfico continua com os depósitos cenozóicos do 
Grupo Barreiras, acompanhado pelo desenvolvimento de exten
sas coberturas tabulares detríticas terciário-quaternárias, rela
cionadas aos níveis de aplainamento Sul-Americano, Velhas-Pa
raguaçu, complementados por depósitos da Formação Caatinga e 
por depósitos aluviais, continentais, marinhos e de dunas. 

Alicerçado nas imagens de radar e informações obtidas no ter
reno, foi possível individualizar treze grandes domínios estru
turais e uma gama de estruturas regionais e locais, além de 
feições lineagênicas que são marcantes na área trabalhada. A 
análise tectonoevolutiva permitiu identificar três mobt!e belts, 
relacionados ao Ciclo Transamazônico, bem como núcleos anti
gos dos Complexos Caraíba-Paramirim e Presidente Juscelino. 
Por fim, postula-se uma colisão de placas no arcabouço evolutivo 
da Geossinclinal Sergipana. 

O potencial dos recursos hídricos apresenta regionalmente a 
distribuição espacial e temporal da água, em superfície e em 
subsuperfície, considerando o seu potencial de quantidade e de 
qualidade. Na área foram caracterizadas dezessete bacias hidro
gráficas, sendo a mais importante a do rio São Francisco, e 
podendo-se ressaltar, ainda, a do rio Capibaribe, a do rio ltapicuru 
e a do rio Vaza-Barris. 
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ABSTRACT 

This report presents the results obtained with geological mapping 
and the evaluation of hydric resources, mainly based on radar 
images interpretation, helped by other sensors in specific areas, 
such as Landsat images and multispectral aerial photos (1 :70,000 
scale), supported by intense field work, as well as the knowledge 
of preceding wÓrks and papers, referred to SC.24/25 Aracaju/ 
Recife Sheets. lt involves an area of 285,400 square kilometers, 
enclosing a big piece of northeastern region, that encircles the 
Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí and Sergipe States. lts limits 
are the parai leis ao and 12° south, and from the coast to the 42° 
WGr. meridian. 

Five big geological provinces were recognized: the São Fran
cisco one, that represents the cratonic area, remobilized in the 
Transamazonic Cycle; the Borborema one that shapes a cratonic 
megablock estabilized in Brasilian Cycle and further affected by 
tectonous-magmatic reactivation; the Sergipana and Riacho do 
Pontal provinces are representatives of marginal folding systems 
from cratonic area, strongly affected by tectonous-thermal pro
cesses during the Brasilian Cycle and, finally, the Coastal Pro
vince, that agglomerates the great sedimentary basins in the area: 
Recôncavo-Tucano-Jatobá-Araripe, Sergipe-Alagoas and the 
whole coastal margin. 

Related to the stratigraphy, the Caraíba-Paramirim and the 
Jequié Complexes are coeval. representing terrains of high to 
medium metamorphic grade, acquainted with Lower Precam
brian and attained by mobile belts during the Transamazonic 
Cycle The Presidente Juscelino Complex had its evolution also 
initiated in the Lower Precambrian and renewed by tectonous
thermal phenomena in Brasilian Cycle Afterward were esta
blished the volcano-sedimentar sequences with low to amphibo
litic grade of metamorphism, representing the greenstone belts 
structures, with Capim and Brejo Seco Groups and Barreiro and 
Serrinha Complexes In this period occurred as well the deposi
tion of metabasic and metaultrabasic rocks of the Campo For
moso Complex within an intracratonic basin. The lpirá Group, 
ltapicuru and Saúde Complexes represent parametamorphic 
units of the São Francisco Craton in Medium Precambrian, with 
their associated basic-ultrabasic leveis. 

Still in the Transamazonic Cycle the area was intruded by 
granitic bodies represented by Granitoid Suíte Cansanção
Tanquinho and ltiúba Syenite, this one insided in megafracture. 
Finishing the complement of Jacobina rift deposition, were 
deposited the metasedimentary rocks of the homonym group. 
After the sedimentation of this sequence a new tectonic un
balance was processed in this area, ending with the ascendence 
of Carnaíba lntrusive Suíte. 

During Medium Proterozoic, the cratonic megablocks were 
invaded by a swarm of dikes and sills with regional extension, 
represented by Caratacá and Arauá volcanisms. Still in this period 
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were deposited the intracratonic basins of Colomi and lbó Groups 
and Entremontes Complexas well as the basing which originated 
the folding systems of Monteiro Complex and Salgueiro
Cachoeirinha Group, this one in the limit from Medium to Upper 
Proterozoic lt was initiated in this period the formation of Sergi
pan Geossynclinal, represented by Miaba, Vaza-Barris, Estância 
and Macururé Groups.ln this brasilian phase were associated the 
granit granitogenesis intrusions of the Glória type in the geos
synclinal, and the Pedra-Mata Grande and Aguas Belas Suítes in 
the cratonized areas. 

This phase is concomitant with the deposition of Garanhuns 
Group, which is correlated with the eugeossynclinal facies ofthe 
Sergipana Band. Still in the Upper Precambrian occurred cyclic 
periods of sedimentation, responsible for the elaboration of Cha
pada Diamantina Group and the São Francisco Supergroup. 

In the 630 m.y stage the regional metamorphism ends, allow
ing that 100 m y. latter on were elaborated intracontinental rifts 
with granitogenesis and volcanogenesis (acid and basic), as well 
as sedimentogenesis similar to mollasoid deposits, represented 
respectively by Serra da Aldeia lntrusive Suítes and Canindé ln
trusive Suíte and by the Palmares and Juá Formations. The pha
nerozoic sedimentation is represented by Parnaíba, Araripe, 
Sergipe-Alagoas and Recôncavo-Tucano-Jatobá basins which 
are reflexes of the atlantic rift opening. In this phase were originat
ed the sedimentation of Pernambuco Group with associated vol
canism. The stratigraphic record continues with the cenozoic 
deposits of the Barreiras Group, accompanied by the develop
ment of extense tertiary-quaternary detritic tabulated covers, 
related to the Sul-Americano and Velhas-Paraguaçu flattening 
leveis, complemented by Caatinga Formation deposits and by 
alluvial deposits, continental deposits, marine deposits and 
dunes. 

Based upon radar images and information obtained on terra in, 
it was possible to individualize thirteen great structural domains 
and a range of regional and local structures, besides lineagenic 
features that are remarkable in the studied area. The tectonous
evolutive analysis allowed to identify three mobile belts, related 
to the Transamazonic Cycle, as well as ancient nucleus of the 
Caraíba-Paramirim and President Juscelino Complexes. 

Finishing, it is postulated a plate collision within the evolutive 
frameworked of the Sergipan Geossynclinal. 

The hyd~ic resource potential presents regionally the space 
and time distribution of water, at surface and under-surface, 
reflecting its potential of quantity and quality In the area were 
characterized seventeen hydrographical basins, being that one 
from São Francisco riverthe most important, but can be detached 
as well as the Capibaribe river, the ltapicuru river an the Vaza
Barris river basins. 



1.1 -MAPEAMENTO REGIONAL 

1.1.1 -INTRODUÇÃO 
1 . 1. 1 . 1 - Localização 
A área tratada neste relatório ocupa considerável fracão do Nor
deste brasileiro com 285.400 km2. Seus limites estão situados 
e~tre os paralelos de 8° e 12° s. e a partir do litoral, até o meri
diano ~de 42° WGr., que, pelo corte cartográfico internacional. 
compoem as Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, englobando total
mente tratos dos Estados de Alagoas e Sergipe e parcialmente os 
Estados da Bahia, Pernambuco e Piauí. 

As feições fisiográficas de maior configuração estão repre
sentadas por um conjunto de elevações, dentre as quais se desta
cam as serras de ltiúba e Jacobina, a região da Chapada 
Diamantina, além do bordo restrito da bacia do Parnaíba, entre 
outras. Apesar da região ser drenada por uma grande quantidade 
de rios e riachos, o de maior representatividade é o São Fran
cisco, que seciona a área nos sentidos E-0 e SE. 

Dentre os lagos e açudes que pontilham no domínio deste tra
balho, merecem destaque os lagos artificiais de Sobradinho e 
Paulo Afonso, além das lagoas de Mundaú e Mangaba (AL), 
enquanto que os açudes estão representados pelos de Cocorobó, 
Poço da Cruz e Poço Grande, secundados pelos acudes Pinhões e 
Saco 11. Essas massas de água ocupam cerca d~ 2 590 km2 da 
região. 

A densidade demográfica é a mais alta da região nordestina, 
com os centros populacionais espalhados. Assim, destacam-se 
as capitais Ar?caju, Maceió e Recife, e as cidades de Arapiraca 
Palmeira dos lndios e Santana do lpanema, em Alagoas; Senho~ 
do Bonfim, Juazeiro, Jacobina e Paulo Afonso, na Bahia· Paulis
tana, no Piauí; Petrolina, Caruaru, Salgueiro, Arcoverde 'e Gara
nhuns, em Pernambuco; e Itabaiana, Estância e Lagarto, em 
Serg1pe, como os centros mais populosos. 

Inúmeras rodovias cortam a região nos mais variados senti
dos, merecendo destaque as federais, BRs-1 01, 116, 232, 423, 
2~5. 122, 324, ~07. 11 O, 104, 428, 316, que promovem a liga
çao entre os ma1ores centros populacionais com o Sul do País 
Uma densa rede de estradas secundárias de primeira, segunda, 
terce1ra e quarta ordens assegura o acesso a todos os centros 
populacionais. 

1 .1 .1 2 - Objetivos 

A principal meta do Projeto RADAMBRASIL é a execucão do 
mapeamento e a avaliação dos recursos naturais, em 'escala 
regional, e a relativo curto prazo, a fim de que, alcancados estes 
objetivos, as áreas mais promissoras dentro de suas p~tencialida
des naturais sejam submetidas a estudos mais específicos Deste 
modo, com a apresentação dos Mapas Geológicos e Potencial 
dos Recursos Hídricos das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, que 
acompanham este relatório, mais uma vez tal meta foi alcan
çada 

Deixa-se aqui de apresentar a Geologia Econômica e suas 
possibilidades metalogenéticas, referentes a essas duas Folhas 
~m vista ?e estar em fase final de conclusão o Mapa Metalogené: 
t1co Prev1s1onal, com publicação prevista para breve. 

1.1.1.3- Método de trabalho 
A metodologia empregada durante a execução dos trabalhos de 
mapeament? .geológico das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife foi 
a mesma ut11iza~a na elaboração dos relatórios deste gênero, 
adotada pelo Projeto RADAMBRASIL. A riqueza em redes viárias 
permitiu atingir os alvos pretendidos, através de perfis geológi
cos terrestres. Neste sentido, foram empregadas as seguintes 
etapas: 
-consulta ao acervo bibliográfico, para análise e selecão da 
documentação geológica, não só atinentes a esta área como tam
bém das áreas limítrofes e correlatas; 
- interpretação preliminar, utilizando-se mosaicos semicontrola
dos de imagem de radar na escala 1 :250.000; imagens Landsat 

nas escalas 1:500.000 e 1:1.000.000 em preto e branco e infra
vermelho colorido e aerofotografias multiespectrais na escala 
1 :70.000, estas em áreas específicas; 
-confecção do mapa preliminar, baseado nos itens acima refe
renciados na escala 1 :1 000 000; 
-seleção de áreas para verificação em campo, compreendendo 
perfis geológicos de maior representatividade, observando-se o 
contraste imagem-terreno, além de confirmar os traços geológi
cos obtidos durante a fase da interpretação preliminar; 
-trabalhos de campo, utilizando-se viaturas terrestres, percor
rendo-se os principais eixos rodoviários e estradas secundárias, 
além de penetrações laterais em áreas de difícil acesso; 
- reinterpretação das áreas verificadas no campo; 
-confecção de relatórios de viagem e mapas geológicos e de 
amostragem na escala 1 :250.000; 
-análises petrográficas, químicas e geocronológicas; 
-interpretação final na escala 1:250.000 e reducão fotolítica 
para a escala ao milionésimo; e · 
- elaboração do Mapa Geológico sobre base cartográfica, ela
borada pelo Projeto RADAMBRASIL, e redação do relatório final. 

As determinações radiométricas Rb-Sr e K-Ar apresentadas 
são provenientes, em sua maioria, dos laboratórios do CPGeo/ 
IGUSP. Os dados analíticos completos das análises podem ser 
encontrados nas várias tabelas do texto (Fig. 1 .1 ). 

No CPGeo a dosagem dos elementos rubídio e estrôncio é efe
tuada por fluorescência de raios X, admitindo-se um erro médio 
de 2% nos valores entre 50 e 500 ppm. Amostras com teores de 
Rb e/ou Sr, fora deste intervalo, são dosadas por diluicão isotó
pica, segundo técnicas discutidas em Kawashita (1972Í As com
posições isotópicas de Sr são determinadas em espectrômetro 
de ~assa Vario Mat tipo TH-5, de fonte sólida, cuja descrição 
sucmta acha-se em Torquato (1974). A precisão dos resultados 
pode ser estimada em cerca de 3% para a razão Rb87 /Sr86 e cerca 
de 0,2% para a razão Sr87 /Srss. 

Os valores obtidos para a relação Sr87 /Sr86 foram normaliza
dos em relação à constante srss;srss = 0,1194. Os demais 
parâmetros utilizados nos cálculos de idade são: 
ÀRb = 1,42 x 10-11 anos·1 
Rb85jRb87 = 2,6076 ± 0,0480 
(Sr87 /Sr86) = 0.705 (para idades convencionais) 

As determinações K-Ar atualmente efetuadas no CPGeo 
~os~uem su~ metc:dologia descrita em Amaral et a/11 (1966), com 
l1ge1ras mod1f1caçoes. As dosagens de potássio são determina
das por fotometria de chama, com padrão interno de lítio. A 
espectrometria de massa é efetuada em aparelho Nuclide, tipo 
Rey~olds, de fonte gasosa. Admite-se um erro médio de 3% para 
o metodo K-Ar. As constantes utilizadas para os cálculos de idade 
foram: 
'K 40 -5 s1 1 o· 11 ·1 
" total - ' x anos 

40 
ÀK B = 4,962 X 1 o·1 o anos·1 

% K40 em K total = 0.01167% 
• Deve-se aqui mencionar que, em algumas áreas da Bahia (e.g. 
area de Sernnha-Jacobma), em face do escasso tempo, aliado ao 
grande acervo de conhecimento disponível, optou-se por um 
retrabalhamento e reavaliação das informações preexistentes; 
foram executados, no entanto, alguns perfis para reconheci
mento dessas áreas. 

Cumpre ressaltar serem o relatório e o mapa aqui apresenta
dos prod.utos de trabalho de equipe, sendo entretanto as princi
pais at1v1dades ·desenvolvidas por Gava na coordenacão e na 
interpretação da maior parte da área, com excecão d~s Bacias 
Tucan.o-Jatobá e Sergipe-Alagoas, executadas ·por Ghignone; 
na Fa1xa Serg1pana e Folha SC.24-Y-B, Senhor do Bonfim, por 
Nascimento; Gava na compilação do Mapa Geológico, em base 
cartográfica "efetuada pelo Projeto RADAMBRASI L, secundado 
por Santiago Filho; a maior parte da redação do relatório coube a 
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Fig. 1.1 - Esboce geológ>co das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife com a localizacão dos dados radiométncos. 



Gava e Nascimento, este redigiu todas as unidades que com
põem o sistema sergipano, secundados porVidal, Oliveira e San
tiago Filho, enquanto Ghignone redigiu a parte correspondente 
às bacias sedimentares; Teixeira na interpretação dos dados 
radiométricos e Oliveira nas descrições petrográficas. 

1.1.1.4- Províncias geológicas 

O conceito de província geológica adotado neste relatório é o 
mesmo que foi utilizado por Lima et ali i (1981) para a Folha SD.24 
Salvador, que por sua vez se ativeram a Gary, Macfee Jr. e Wolf 
(1972) que a caracterizaram como "An extensive region ali parts 
of which are characterized by similar geologic history o r by struc
tural, petrographic or physiographic features". 

Deste modo procurou-se separar, na área trabalhada, os gran
des conjuntos de rochas com tais características, levando-se em 
conta também feições metamórficas, magmáticas e estratigráfi
cas, intrinsecamente relacionadas, e guardando entre si uma 
certa independência e individualização. 

De certo modo este critério guarda certa semelhanca com 
aquele estabelecido e aplicado por Almeida et a/11 ( 1977) quando 
da caracterização e definição das Províncias Estruturais Brasilei
ras, as quais mantêm certa afinidade ou identidade de limites com 
as grandes entidades geotectônicas já conhecidas e indivi
dualizadas na plataforma brasileira, como por exemplo o Craton 
do São Francisco e as bacias sedimentares tanto paleozóicas 
como cretáceas. Entretanto, a ordem de grandeza adotada por 
Almeida et alii (op c1t) é muito mais ampla e abrangente que a 
aqui utilizada, pois abarca todo o território brasileiro. 

Assim sendo, no âmbito das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife 
foram individualizadas as Províncias do São Francisco, da Borba
rema, Sergipana, Riacho do Pontal, do Parnaíba e Costeira 
(Fig. 1.2). 

A) Província do São Francisco 

Corresponde nos domínios das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife 
ao que Almeida et alii (op c1t) denominaram de Província Estru
tural do São Francisco Apesar de conotações distantes, estas 
províncias guardam uma perfeita equivalência, tanto de limites 
como na caracterização geral fisiográfica e geológica. 

Constitui uma entidade geotectônica de consolidação pré
brasiliana, orlada a leste pela Província Costeira e ao norte pelas 
Províncias Sergipana e Riacho do Pontal, estas duas últimas re
presentadas pelas faixas de dobramentos marginais do Evento 
Brasiliano. com limites bastante precisos Com relação às pro
víncias adjacentes, da Borborema e do São Francisco, seus extre
mos são gradacionais e de difícil posicionamento 

Seu embasamento acha-se em parte recoberto por coberturas 
sedimentares plataformais de idades diversas, sendo que quando 
exposto observam-se seqüências de natureza granítico-gnáis
sica, geralmente muito migmatizadas, além de conjuntos vulca
nossedimentares muito similares aos terrenos gramte-green
stones, estes com fácies variando de xistos verdes a anfibolito. 

Os terrenos granito-gnáissicos estão representados na área 
aqui tratada pelo Complexo Caraíba-Paramirim que constitui uma 
seqüência de rochas de origem para e ortometamórfica, com 
evolução complexa e policíclica, penetradas por numerosas in
trusões sobretudo de natureza granitóide, mas também por ro
chas máficas e ultramáficas. As rochas granito-gnáissicas tiveram 
origem no Arqueano, fato este atestado por datacões radiométri
cas, que forneceram através de diagrama isocrÔnico idade por 
volta de 3,1 BA. 

Neste complexo foram ainda obtidas idades próximas de 2,6 
BA, que parecem corresponder à época de remobilização do 
e~basa.men_to, com extensivos fenômenos de granitização e 
m1gmat1zaçao. 

As seqüências vulcanossedimentares estão representadas 
pelos Complexos de Serrinha, Capim e Barreiro. Além destas, ou
tras seqüências vulcanossedimentares intrinsecamente associa
das ao embasamento da Província do São Francisco já foram 
incluídas com dúvidas como prováveis greenstone be/ts, desta
cando-se na área deste trabalho os Complexos lpirá e Brejo dos 
Pau los, de Couto et a/ii (1978), e o Grupo Jacobina, de Mascare
nhas (1973). 

As seqüências vulcanossedimentares estão constituídas por 
diversas litologias, com presença de espesso pacote de metavul
cânicas básicas e ácidas, às quais se associam metassedimentos 
químicos, pelíticos e psamíticos, finos. O Complexo Saúde que 
engloba o Complexo Brejo dos Pau los, de Couto et alii (op cit ), e 
parte do Grupo Jacobina Inferior, de Mascarenhas (op cit ), regis
trou idade de 2.380 MA, sendo que a idade de 2.080 ± 90 MA foi 
atingida pelos Complexos Serrinha e Capim. Tais valores radio
métricos devem representar, contudo, idades mínimas e referidas 
à época do metamorfismo. 

Os terrenos granulíticos estão bem caracterizados pelo 
Complexo de Jequié, unidade predominantemente da fácies 
granulítica e de provável origem vulcanoplutonossedimentar, 
conforme testemunharam estudos químicos, petrográficos e de 
campo, efetuados por Lima et a/li ( 1 981) na Folha SD.24 Salvador, 
e com idade arqueana, apresentando intensa remobilização no 
Ciclo Transamazônico. 

As coberturas dobradas da Província do São Francisco 
possuem restrita distribuição geográfica, ocorrendo no extremo 
oeste das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife. De idade mesoprote
rozóica, estão representadas pelos Grupos Chapada Diamantina, 
Bambuí e pela Formação Bebedouro, apresentando estilos estru
turais distintos 

Já as coberturas não dobradas, isentas de tectonismo e meta
morfismo, e de idade cenozóica, aparecem distribuídas, em 
grande parte desta província, de forma bastante regular, consti
tuindo feições tabulares bem típicas, principalmente ao longo da 
margem atlântica, aí representadas pelo Grupo Barreiras e 
interiormente pela Formação Caatinga e Coberturas Detríticas 
Terciário-Quaternárias. 

B) Províncias da Borborema 

Esta província, nos domínios das Folhas SC.24/25 Aracaju/ 
Recife, coincide em parte com o que Almeida eta/ii(1977) defini
ram como Província Borborema, bem como engloba o que Brito 
Neves (1975) definiu como Maciço Pernambuco-Alagoas e parte 
da Faixa de Dobramentos Pajeú-Paraíba. 

Consiste em uma área de consolidação no Ciclo Brasiliano, 
possuindo limites a leste e sul com as Províncias da Margem 
Costeira. Continental e Interiorana; ao sul com a Província Sergi
pana; a oeste-noroeste com a Província Riacho do Pontal. 
Mostra-se balizada a norte-noroeste pelo Lineamento Per
nambuco e a sudeste pela Província do São Francisco. 

Possui um formato triangular com maior alargamento na parte 
leste e estrangulamento na porção oeste, nas regiões de Uri
mamã e do Lineamento Pernambuco. 

Seu embasamento é polifásico, marcado por uma associacão 
litológica complexa, estilo estrutural próprio e marcante pad~ão 
geocronológico. Superpõem-se faixas de dobramentos mor
mente do Episódio Brasiliano, cujos limites são difíceis de preci
sar, exceto quando tectônicos, abrigando núcleos antigos 
intensamente remobilizados, respaldando-se em dados de 
análise estrutural, litológicos, quiçá tectônicos e geocronoló
gicos. 

A primeira entidade desta província configura-se por abrigar 
imensas áreas de terrenos gnáissico-migmatíticos, associados 
com rochas granitóides. Os terrenos granito-gnáissico-migmatí
ticos retratam-se na área trabalhada pelo Complexo Presidente 
Juscelino, o qual abrange um conjunto litológico da fácies anfi
bolito e localmente preservando núcleos da fácies granulito, cuja 
origem remonta ao Arqueano, ratificado por datação geocronoló
gica de até 3.118 MA, na parte oeste da província. Esta unidade 
caracteriza-se ainda por um acentuado grau de reomogeneização 
isotópica, tipificado por datações de até 560 MA. 

Os cinturões dobrados desta província estão representados 
pelos Complexos Monteiro, Entremontes e Surubim, além dos 
Grupos lbó e Garanhuns. Com exceção dos Grupos lbó e Gara
nhuns e do Complexo Surubim que são representantes de 
material clástico-pelítico, os demais representam seqüências de 
ambiência vulcanossedimentar, com corpos de caráter plutô
nico associados. 

O primeiro corresponde a uma faixa de dobramentos nordes
te-sudoeste, formando amplas estruturas antiformais e sin-
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formais abertas, regionais, que estão relacionadas à terceira fase 
de deformação e dobramento, imposta a esta unidade, bem como 
apresentando padrões de interferências dômicas localizadas. 
Essa seqüência de caráter supracrustal foi afetada pela remobili
zação reomórfica da infra-estrutura aparecendo no interior da 
região de dobramentos nos altos estruturais expostos nas zonas 
antiformais. Sua composição psamítico-pelítica, com níveis 
elásticos e afinidade vulcanogênica, distribui-se descontinua
mente para o norte, nas Folhas SB.24/25 Jaguaribe/Natal. Na sua 
porção leste é orlada por rochas máfico-ultramáficas, metamor
fizadas, granitizadas e migmatizadas, sendo que próximo ao con
tato com as rochas de infra-estrutura tornam-se de difícil reco
nhecimento 

O Complexo Entrementes configura uma expressiva manifes
tação magmática básica com rochas metassedimentares asso
ciadas, as quais estão injetadas e cortadas por material granítico 
em "escamas" 

O Grupo lbó parece corresponder a uma cobertura plataforma I 
constituída por rochas metassedimentares da fácies anfibolito e 
por rochas máfico-ultramáficas. 

O Complexo Surubim é o representante de uma seqüência 
metassedimentar, alojada em pequenos grabens sinclinoriais, 
possuindo fácies desde xisto verde até anfibolito médio 

O Grupo Garanhuns é a imagem nata de cobertura plataforma I, 
sendo uma extensão da Faixa de Dobramentos Sergipana. 

Áreas com grau de basicidade elevada, tipificadas por in
trusões máfico-ultramáficas mormente metamorfizadas e prova
velmente pertencentes ao Pré-Cambriano Médio, estão presen
tes nas áreas de Batalha e Jaramataia. 

O desencadeamento de uma profusão de fall:!as na região de 
Canindé do São Francisco-Entrementes e Pão de Acúcar, asso
ciadas a empurrões, permitiu o estabelecimento de "corpos plu
tônicos estratificados, que muito provavelmente se instalaram na 
zona de choque entre duas massas siálicas. 

Uma intensa atividade granitogênica brasiliana tipifica a área 
desta província sendo identificadas rochas graníticas pertencen
tes às fases sintectônica e tarditectônica em relacão ao Ciclo 
Brasiliano, ratificadas por dados de campo e geoc.ronológicos, 
que marcam uma atividade magmática policíclica em tempos do 
Evento Brasiliano 

Os dados geocronológicos disponíveis atestam que a área 
desta província teve o seu processo de cratonização em épocas 
do Evento Transamazônico e culminou sua estabilidade com a tec
tonogênese no Ciclo Brasiliano. 

Assinala-se a presença nas fases posteriores do envolvimento 
da província de uma variedade de intrusivas fissurais, pegmatitos, 
diques básicos, microgranitos etc. Remanescentes de coberturas 
fanerozóicas estão presentes em pequenas bacias tafrogênicas, 
geradas por antigas falhas São depósitos remanentes de cober
turas mais amplas, provavelmente ligados à primitiva extensão 
das Bacias do Parnaíba-Araripe e Tucano-Jatobá. 

Resta ainda mencionar, nesta província, coberturas tabulares 
de sedimentos detríticos relacionados ao nível de aplainamento 
Velhas e/ou Paraguaçu. 

C) Província Sergipana 

Esta província é equivalente à entidade geotectônica conhecida 
na literatura com as denominações Geossinclinal de Propriá, de 
Humphrey & Allard (1962); Geossinclinal Sergipana, de Silva 
Filho et a/ti (1979a); ou ainda Região ou Faixa de Dobramentos 
Sergipana, de Brito Neves (1975). 

Seus limites com a Província do São Francisco são muito bem 
nítidos e delineados, ao longo do contato entre as rochas do 
Complexo Caraíba-Paramirim e aquelas do Grupo Estância. Já ao 
norte, os limites com a Província da Borborema são difusos e ora 
fazem-se de modo gradacional ora porfalhamento, sendo de difí
cil caracterizacão. Entra em contato a leste com a Província 
Costeira, send~ que seu interior está secionado pela Bacia do 
Recôncavo-Tucano que a divide em duas frações, que guardam 
porém as mesmas características fisiográficas e geológicas. 

Nesta província pode-se notar uma presença marcante da 
forma e da distribuição do padrão estrutural, que condiciona a 
existência de uma feição geomorfológica de cristas estrutural-

mente orientadas nas faixas dobradas e de planaltos nas partes 
pouco deformadas. 

Apresenta um sistema de organização e compartímentação 
deposicional onde se chama atenção para os gradientes e sua 
distribuicão em termos de fácies sedimentares. Os Grupos 
Miaba, Vaza-Barris e Estância mostram fácies plataforma!, 
enquanto o Grupo Macururé apresenta fácies marinha pro
funda. 

Com relacão à tectônica, mostra ser uma zona pouco defor
mada, com a~ticlinais e sinclinais, rasas, de grande comprimento 
de onda, do tipo idiomórfica, além de tectônica germanotipa com 
blocos falhados, afetando o Grupo Estância e as Formações Pal
mares e Juá. As rochas dos Grupos Miaba e Vaza-Barris mostram
se estruturadas em dobras similares, contínuas, com grande 
comprimento de onda e pequena amplitude e superfícies axiais 
mergulhando fortemente para nordeste, tipificando o estilo holo
mórfico. Associam-se-lhe empurrões no flanco invertido, que 
vem deste modo caracterizar uma tectônica do tipo alpino. O 
Grupo Macururé apresenta-se com estas mesmas características 
estruturais, porém mostra superfícies axiais com mergulhos fra
cos, em dobras quase deitadas. Merece destaque a grande 
quantidade de granitóides, de dimensões batolíticas, emersos 
nos metassedimentos que compõem este grupo. 

O metamorfismo desta província aumenta progressivamente 
de sul para norte, desde a fácies xisto verde a anfibolito, 
destacando-se no sul a presença de rochas anquimetamórficas 
relacionadas ao Grupo Estância e Formação Palmares 

Encerra rochas do Proterozóico Médio a Superior, tentativa
mente caracterizadas como remanescentes típicos de natureza 
geossinclinal. reconhecendo-se aí zoneamentos paleogeográfi
cos e polaridades metamórficas, magmáticas e tectônicas bem 
nítidas, próximas daquelas apresentadas pelas geossinclinais 
fanerozóicas. Como contraparte deste modelo, Brito Neves, Si ai e 
Albuquerque ( 1977) advogaram um regime de placas litosféricas 
rígidas, uma correspondendo ao Craton do São Francisco e a outra 
ao Maciço Pernambuco-Alagoas, para a evolução do Sistema de 
Dobramentos Sergipano. Para Silva Filho et a/ti (1977) a evolução 
desta faixa dobrada se enquadraria no modelo de tectônica de 
placas, tendo em mente uma evolução da sedimentação que lem
braria o das margens continentais do tipo atlântico, idéia esta 
também compartilhada por Siqueira (1978). 

D) Província Riacho do Pontal 

Encerra o que Brito Neves (1975) definiu geotectonicamente 
como Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal. a qual lhe em
presta o nome, e corresponde, em parte, ao que Almeida et a/11 
(1977) denominaram Província Borborema, distribuindo-se na 
porção noroeste das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife. 

Sua infra-estrutura acha-se representada por um substrato 
ensiálico, denominado neste relatório de Complexo Caraíba
Parami rim, exposto no interior da faixa dobrada, nas zonas a nticl i
noriais e no alto estrutural do Grupo Brejo Seco, o qual 
corresponde a uma seqüência de ambiência vulcanossedimentar, 
com características similares a greenstone belt. 

Na sua porção leste, esta província sobrepõe-se às rochas per
tencentes ao Complexo Presidente Juscelino, que têm sua forma
ção coeva com o Complexo Caraíba-Paramirim, já que o primeiro 
nada mais é do que uma parte fragmentada, muito remobilizada e 
retrabalhada, da segunda unidade. Em ambos os complexos, 
associam-se granitóides com idades transamazônicas e brasilia
nas. A fácies metamórfica neste domínio, exibida pelos referidos 
complexos, é essencialmente anfibolítica. Um plutonismo tran
samazônico marcante na faixa de dobramentos está repre
sentado, na área desta província, por um corpo granitóide que 
ocorre a leste de Paulistana e que foi batizado como Granitóide de 
Santa Filomena, incluído neste relatório na Suíte Granitóide Tipo 
Cansanção-Tanquinho, o qual é o delegado da granitogênese 
transamazônica do Craton do São Francisco. 

Maiores informações geocronológicas fazem-se ainda neces
sárias para as rochas do Grupo Brejo Seco, para que se possa ou 
não confirmar idade arqueana para as mesmas. Esta unidade pÓs
sui similaridade com o Grupo Michipicoten (Condie, 1981) que é 
representante dos greenstone belts no Canadá. Apresenta-se com 
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estruturacão leste-oeste afetada por três fases de deforma cão e 
com fáci~s xisto verde, mostrando-se intrudida em sua p~rção 
basal por corpos plutônicos estratiformes, datados em 2.165 ± 
300 MA. A seqüência tardia deste grupo seria representada pelos 
corpos graníticos da Suíte Intrusiva Serra da Aldeia, caracteriza
dos como desenvolvidos a partir de uma zona de rift, com 
caráter potássico. 

Nesta província os terrenos grantte-greenstones estão repre
sentados pelo Complexo Caraíba-Paramirim. 

A supra-estrutura aqui denominada de Grupo Salgueiro
Cachoeirinha consiste em uma seqüência metassedimentar com 
contribuição de material sinvulcânico e representa uma faixa 
dobrada de direção nordeste, depositada no Pré-Cambriano 
Médio, e retrabalhada no Ciclo Brasiliano, enquadrando-se den
tro dos conceitos de Anhaeusser ( 1976) como uma faixa móvel A 
sua composição litológica, associada ao estilo estrutural, muito 
diverge da sua infra-estrutura, apesar de que em determinados 
setores da faixa as foliações exibidas pelos xistos e gnaisses são 
herdadas do embasamento Sua idade, até então especulativa e 
baseada somente em dados geocronológicos, após a visualiza
ção da flagrante discordância angular-erosional, observada com 
a Formação Tombador, do Grupo Chapada Diamantina, não deixa 
mais dúvidas quanto à sua formação em épocas transamazônicas 
Este fato, já reconhecido por alguns autores (p ex Jardim de Sá & 
Hackspacher. 1980), pode ser observado em corte da rodovia BA-
21 O, que liga Juazeiro a Sento Sé, cerca de 23 km a leste do 
povoado de Piçarrão (BA), onde ocorre excelente exposiÇão de 
quartzitos suborizontalizados, exibindo estratificação paralela, 
sobrepostos a biotita-clorita xistos granatíferos, do Grupo Sal
gueiro-Cachoeirinha (Est 1 .IX A) Este grupo consiste litologica
mente de uma seqüência clástico-carbonatada na base, repre
sentada por quartzitos, calcários metamórficos dobrados e 
biotita-gnaisses, e por uma seqüência pelítico-psamítica, no 
topo, onde alojam-se biotita e/ou muscovita xistos, às vezes 
granatíferos, filitos e níveis de metassiltitos A porção basal deste 
grupo está afetada por injeções de material granítico, com 
feldspatização e migmatização, e cujo grau metamórfico au
menta de oeste para leste e de sul para norte. 

lnvoluções estruturais são marcantes no limite norte da faixa, 
onde aparecem grandes falhas inversas e de empurrão com ver
gência em direção ao Craton do São Francisco. 

Corpos granitóides sin a pós-tectônicos em relação ao Ciclo 
Brasiliano ocorrem esparsamente distribuídos no contexto desta 
província. Os primeiros aparecem envolvendo a região de Afrânio 
(PE) e Paulistana (PI), onde acompanham as foliações dos 
metassedimentos, dos quais eles provêm, sendo caracterizados 
como granitóides a duas micas e biotita granitóide Os outros 
ocorrem num cinturão nordeste-sudoeste nas regiões da Fa
zenda Tigre e nas localidades de Salgueiro, Terra Nova e Sussua
rana, sendo representantes de um evento vulcanoplutônico 
marcante, denominado neste trabalho de Suíte Intrusiva Serra da 
Aldeia, com afinidades texturais rapakivi. 

Intrusivas filonianas básicas marcam o magmatismo final. 
ligadas à tectônica tafrogênica wealdeniana, representadas 
principalmente por diques de diabásio presentes em pontos des
contínuos nesta província e melhor observados na região de 
Cacimba da Areia. 

As coberturas não dobradas compõem-se, como nas Pro
víncias da Borborema e do São Francisco, de sedimentos detríti
cos tabulares de idade terciário-quaternária, relacionadas aos 
níveis de aplainamentos dos Ciclos Velhas e/ou Paraguaçu e Sul
Americano 

E) Província do Parnaíba 

Esta província, cuja denominação é derivada da bacia sedimentar 
de mesmo nome, será aqui descrita de maneira sucinta, em 
virtude de ocupar área bastante restrita nas Folhas SC.24/25 
Aracaju/Recife 

Encerra uma feição fisiográfica sem precedentes, apresen
tando drenagem dendrítica típica, relevo tabular e altitudes que 
raramente ultrapassam os 600 m. 
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Em termos tectônicos, as designações anfíclise e sinéclise 
têm sido utilizadas para caracterizá-la, sendo aqui adotada a 
segunda denominação em vista de sua dessemelhança com a 
Bacia de Tunguska (Muratov, 1974) 

Sua subsidência parece ter tido início em tempos pré
silurianos, a partir daí processando-se sedimentação lenta e gra
dual. correspondendo quiçá ao estágio de estabilização da 
plataforma brasileira. 

Nos domínios das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife estão pre
sentes apenas os seus sedimentos basais, geralmente de origem 
litorânea e nerítica, pertencentes à Formação Serra Grande e re
presentados por arenitos com intercalações conglomeráticas, 
encimadas por arenitos finos e siltitos. Ainda na seção basal 
desta bacia, a transgressão devoniana depositou folhelhos com 
intercalações de arenitos e siltitos que gradam para o topo a 
arenitos feldspáticos, todas estas litologias sendo referidas às 
Formações Pimenteiras e Cabeças. 

Lembra-se aqui que, em condições similares e com as mes
mas características fisiográficas das Províncias do Parnaíba e 
Costeira, ocorrem ainda pequenas bacias isoladas, possivel
mente representantes da extensão dos mares silurianos, por 
sobre a plataforma, e apresentando-se hoje como testemunhos, a 
exemplo dos sedimentos da região de Mirandiba, Carnaubeira, 
norte de Betânia, todos situados na Folha SC.24-X-A. referidos 
aqui à Formação Cariri. 

Integrantes ainda desta província são incluídos os sedimerrtos 
da Chapada do Araripe, por apresentar-se com drenagem dendrí
tica e relevo tabular, apesar de mostrar apenas pequena exposi
cão no extremo norte das Folhas SC.24-V-A, V-B e X-A e 
ádentrando para as Folhas SB.24/25 Jaguaribe/Natal, onde 
então tem sua maior representatividade. 

F) Província Costeira 

O uso e emprego desta nomenclatura correspondem em parte à 
mesma que foi utilizada por Almeida et alu (1977) para definir e 
caracterizar uma das províncias estruturais brasileiras assim por 
eles individualizada e batizada com a designação de Província 
Costeira e Margem Continental 

Neste relatório procurou-se manter essa terminologia conser
vando apenas o primeiro nome e eliminando o seu complemento 
(Margem Continental) devido este último caracterizar e represen
tar as áreas e bacias submersas ao oceano Atlântico e, portanto, 
não tendo sido mapeadas neste trabalho 

Além deste fato, a Província Geológica Costeira aqui definida 
diverge em dimensões de área recoberta com relação àquela 
definida por Almeida et alu (1977) Apresenta-se portanto com 
sentido bem mais restrito devido à mudança de grandeza na 
escala ora empregada. Neste sentido as diferenças e conotações 
geológicas são marcantes, com relação àquelas apresentadas 
pelos autores acima mencionados que foram compatíveis com as 
dimensões da área estudada, abrangendo toda a costa atlântica 
do Brasil, incluindo sua extensão a margem continental sub
mersa. 

Sendo assim, a Província Costeira ora descrita passa a carac
terizar apenas com exclusividade as bacias sedimentares costei
ras, com maior referência principalmente para a Bacia de 
Sergipe-Alagoas, por estar ela inteiramente representada em 
toda sua extensão dentro da província. Segue-se, em proporções 
menores, uma pequena porção da bacia do Recôncavo com 
pouca espessura aflorante acima do paralelo 12°, adentrando nas 
Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, e a Bacia Pernambuco-Paraíba 
não mapeável neste trabalho. Incorpora ainda toda a área reco
berta e delimitada por sedimentos que vão desde o Paleozóico ao 
Mesozóico, além das coberturas de elásticos do Terciário, que se 
estendem para o interior do continente preenchendo as fossas de 
Tucano e Jatobá. Inclui também a seqüência vulcanossedimentar 
representada pelo Grupo Pernambuco. 

As principais características de destaque, a pnori, destas 
bacias sedimentares são indiscutivelmente a presença marcante 
de suas feições fisiográficas. Estas são produzidas em conjunto 
pelo entalhe da rede de drenagem e pelo tipo uniforme de relevo 
que se apresenta de forma tabular. Este quadro geomorfológico 



se completa com um outro elemento que são as planícies costei
ras que se estendem nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife desde 
o norte do paralelo 8° até o sul do paralelo 12°. 

Esta província geológica apresenta-se com um padrão princi
pal de drenagem predominantemente do tipo dendrítico com 
variações do tipo paralela e subparalela Ocorre localmente 
padrão do tipo circular concêntrico muito comum em áreas dômi
cas como a da região de Igreja Nova. Esta drenagem entalha 
sobre extensos tabuleiros formados principalmente pelos sedi
mentos do Grupo Barreiras na faixa costeira, bacia do Recôncavo 
e pelos da Formação Marizal na faixa interiorana nas bacias de 
Tucano e Jatobá. Compõe uma superfície plana elevada entre 1 O 
e 280 m de altitude, pouco dissecada, que contrasta com as 
feições apresentadas pela planície costeira Esta é composta por 
várzeas alagadiças e com altitudes praticamente ao nível do mar, 
margeada por cordões de dunas com altitudes variando entre 1 O 
e 30m. 

Em termos geotectônicos, as bacias marginais de Sergipe
Alagoas e do Recôncavo-Tucano-Jatobá apresentam uma ori
gem em comum tendo se formado a partir de um rifteamento que 
desenvolveu as fossas da margem atlântica nordestina, sendo 
visualizadas e classificadas como integrantes de um sistema de 
rifts valley. 

Segundo Ponte (1969), de modo muito esquemático, a Bacia 
de Sergipe-Alagoas pode ser descrita como um flanco emerso de 
um graben ou semigraben alongado na direção nordeste, mergu
lhando para sudeste, sob o oceano Atlântico Na formação do 
arcabouço estrutural da bacia predominaram forças tensionais, 
dando origem a estruturas de gravidade horst e grabens e blocos 
escalonados limitados por falhamentos normais. Em pequena 
proporção, estruturas dobradas acham-se expostas nos bordos 
da bacia 

A coluna estratigráfica da Bacia Sergipe-Alagoas inicia-se 
com uma sedimentação de conglomerados e arenitos, siltitos e 
folhelhos de idade neocarbonífera da Formação Batinga. Seguem 
carbonatos e siltitos calcíferos e betuminosos da Formacão Ara
caré passando a arenitos róseo-vermelhos com níveis de.conglo
merados da Formação Candeeiro, indo para o topo, já no 
Jurássico, passando a folhelhos, argilitos e siltitos vermelhos da 
Formação Bananeiras, culminando com os arenitos e conglo
merados de topo da Formação Serraria do Cretáceo Inferior. Todo 
este pacote com espessura em torno de 700 m pertence ao Sub
grupo Igreja Nova. Sobreposto a esse conjunto de rochas ocorre o 
Subgrupo Coruripe, que reúne as seguintes formações da base 
para o topo: Barra de ltiúba, Penedo, Rio Pitanga, Morro do Cha
ves, Coqueiro Seco e Ponta Verde. Esta sequência completa-se 
com os sedimentos sobrepostos da Formação Muribeca segui
dos dos do Grupo Sergipe que se inicia na base com as For
mações Riachuelo e Cotinguiba, culminando no topo já no final 
do Cretáceo com a Formação Piaçabuçu. Todo esse pacote de 
rochas acha-se capeado por coberturas de elásticos do Ceno
zóico pertencentes ao Grupo Barreiras. 

Para a bacia do Recôncavo e de sua extensão Tucano e Jatobá, 
encontram-se feições geomorfológicas bem como uma equi
valência na sedimentação muito similar àquela que ocorre na 
Bacia de Sergipe-Alagoas Aí nesta última a seção basal inicia-se 
com sedimentos da Formação Batinga, tidos como correlatos da 
Formação Curituba, conforme está descrito no item próprio deste 
relatório referente ao Subgrupo Igreja Nova 

A Fossa Tucano-Jatobá apresenta uma extensão aproximada 
de 470 km e uma largura média de 70 km com um preenchimento 
de sedimentos podendo chegar a uma profundidade média de 
3 000 m com a máxima podendo ultrapassar os 6.000 m. 

As fossas do Recôncavo de Tucano e Jatobá configuram 
bacias lineares do tipo graben com disposição assimétrica na 
direção geral norte e sul, infletindo para nordeste na altura do rio 
São Francisco. Essa conotação estrutural recebe outras desig
nações de acordo com a classificação geotectônica a ela apli
cada, como sendo tafrogeossinclíneo, aulacógeno e nft con
tinental. 

1.1.2- ESTRATIGRAFIA 

1 1 2 1 - Generalidades 

As Folhas ora apresentadas são privilegiadas em mapeamentos 
na escala regional, contando também com trabalhos em áreas 
localizadas, na escala de detalhe e semidetalhe. Poucas áreas, no 
entanto, permaneciam virgens nestas escalas. 

Os trabalhos preexistentes forneceram pontos de vista dife
rentes em relação à litoestratigrafia, dificultando o empilhamento 
das diversas seqüências da área trabalhada. Na análise desses 
trabalhos, notou-se a criação de novas unidades geológicas, que 
muitas vezes não respeitavam os preceitos do Código de 
Nomenclatura Estratigráfica. 

Para a elaboração da coluna litocronoestratigráfica, adotaram
se, aqui, os parâmetros litológicos, químicos, metamórficos, 
petrográficos, geocronológicos e evolutivos, obtidos neste tra
balho, bem como em trabalhos preexistentes (Fig. 1.3) 

Para a divisão do tempo geológico, seguiu-se o sugerido por 
Almeida (1978), ou seja, Arqueano, mais de 2,6 BA; Proterozóico 
entre 2,6 BA e 570 MA Os valores 1,8 BA e 1 ,OBA são utilizados 
como limites para as subdivisões do Pré-Cambriano Inferior a 
Médio e 1 ,O BA até 570 MA para o Pré-Cambriano Superior 

Devido à sistemática de trabalho adotada pelo Projeto 
RADAMBRASIL, o Sistema Jacobina, Grupo Colomi, Complexos 
Barreiro e Serrinha e Grupo Capim, bem como a Faixa de Dobra
mentos Sergipana, em sua maior parte, que dispõem de mapea
mentos em escala regional e em alguns locais de detalhe e 
semidetalhe, foram somente reavaliados 

1 1 2.2 - Descrição das unidades 

1 1 2 2 1 -Complexo de Jequié 

1.1 2 2 1 1 -Generalidades 

As primeiras observações efetuadas no embasamento meta
mórfico do Estado da Bahia devem-se a Spix & Martius (1938) 
que verificaram, nos idos de 1817 e 1820, a presença de granitos 
e gnaisses com intercalações de xistos, aflorando nas vizinhan
ças de Salvador e Cachoeira. Em 1 867, Hartt (1941) descreveu, 
em Salvador, rochas gnáissicas compactas gradando a diorito 

Todavia, foram Humphrey &AIIard (1962 e 1969) os pioneiros 
em identificar rochas da fácies granulito, juntamente com migma
titos, compondo o embasamento da bacia do Recôncavo Pos
teriormente, Allard (1963) mencionou a presença de rochas 
granulíticas na região de Ilhéus, comparando-as com aquelas 
presentes em Salvador 

Em 1973, Cordani definiu, no Estado da Bahia, uma associa
ção de rochas de alto grau de metamorfismo entre Feira de San
tana e Rio Pardo, a qual denominou de Complexo Granulítico de 
Jequié Estas rochas foram genericamente denominadas de 
granulitos, sendo tipos petrográficos mais comuns os granulitos 
quartzo-feldspáticos e os básicos, ambos freqüentemente inter
calados Este mesmo autor agrupou as rochas granulíticas aflo
rantes em Salvador como "Granulitos de Salvador" e as corre
lacionou em termos geocronológicos àquelas jacentes entre 
Cachoeira e ltabuna como tendo-se formado no Ciclo Orogênio 
Transamazônico, em oposição a rochas semelhantes do planalto 
de Jequié, geradas no Ciclo Orogênico Jequié Um núcleo mais 
antigo, de idade guriense, foi localizado por Cordani ( 1973) nas 
vizinhanças de Mutuípe. 

Mascarenhas (1973) e Mascarenhaseta/11(1976), levando em 
consideração dados geocronológicos e informações de campo 
dos Projetos Bahia, Bahia li e Sul da Bahia, separaram o Complexo 
Granulítico de Jequié, de Cordani (op ctt ), em duas grandes 
associações litológicas, tendo por referência a Falha da Escarpa 
do Planalto A primeira, a ocidente desta, composta de charnocki
tos, piroxênio-granulitos, gnaisses e granulitos indiferenciados, 
foi denominada de Complexo Granulítico de Jequié e posicio
nada no Pré-Cambriano D; a segunda, oriental (faixa costeira), 
composta de piroxênio-granulitos e granulitos migmatizados, foi 
colocada no Pré-Cambriano C e designada como Cinturão Móvel 
Mesma orientação de mapeamento foi adotada por Pedreira et a/ti 
(1976) na elaboração da Carta Geológica ao Milionésimo da 
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Fig 1 3 -Sumário da estratigrafia das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife 

Folha SD.24 Salvador e por Inda & Barbosa (1978) na confecção 
do Mapa Geológico do Estado da Bahia. Pedreira et ali/ (1976) 
agruparam, ainda, as rochas granulíticas a oeste e leste da Falha 
da Escarpa do Planalto, respectivamente, nos Blocos Tectônicos 
de Jequié e ltabuna, incluindo neste último os granulitos de 
Salvador. 

Posteriormente, Pedreira & Marinho (informação escrita, 
1981 ), em um documento sintético sobre a evolução pré-
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cambriana da porção oriental do Estado da Bahia, referiram-se ao 
Bloco de ltabuna como cinturão do leste-noroeste, o qual na 
altura do paralelo de Salvador se desmembra em duas partes 
assumindo a forma de um Y. 

Lima eta/11 (1981) e Oliveira eta/ti(1982) reuniram sob a deno
minação geral de Complexo de Jequié as rochas granulíticas das 
subdivisões de Cordani (1973), Mascarenhas et a/11 (1976) e 
Pedreira et a/11 (1976), argumentando que os granulitos da faixa 
costeira, embora com idades mais novas que aqueles da região 
interiorana, constituem tectonofácies destes últimos. 

Do ponto de vista petrológico, vários autores dedicaram aten
ção às rochas granulíticas, especialmente àquelas jacentes na 
região de Salvador. Assim é que Allard & Fujimori (1966) destaca
ram a presença de safirina na bacia das Moças; Fujimori (1968) 
estudou os granulitos do Farol da Barra, propondo uma origem 
sedimentar para os mesmos e sugerindo ainda dois estágios de 
metamorfismo na fácies granulito, com uma fase intermediária 
retrógrada; Castro &Sial (1971) descreveram rochas charnockíti
cas em Salvador; Sighinolfi & Fujimori (1972) apresentaram 
dados sobre a composição química de biotitas e granadas de 
khondalitos do Farol da Barra; e finalmente Stormer Jr. (1973) 
estimou temperaturas da ordem de 1 ooooc e pressões de 5 a 8 
kbarias com base nos teores de alumínio nos ortopiroxênios 
associados à safirina 

Mesquita (1980) estudou detalhadamente a química e a petro
grafia de rochas granulíticas da região de Tanquinho, reunindo 
informações convincentes a favor de uma evolução polimeta
mórfica acompanhada de forte ação metassomática e posterior 
retrometamorfismo em condições de fácies anfibolito 

Trabalhos petrológicos de cunho regional foram realizados 
por Sighinolfi & Fujimori (1974) e Sighinolfi (1974) em rochas 
calcossilicáticas associadas aos terrenos granulíticos Sighinolfi 
(1970 e 1971) efetuou diversas análises químicas em rochas 
granulíticas da região cacaueira do sul da Bahia, concluindo que o 
caráter químico intermediário dessas rochas e as paragêneses 
minerais encontradas indicam que os terrenos granulíticos são 
de pressão média a alta Sighinolfi et a/ti {1981) e Figueiredo 
(1982) observaram enriquecimento anômalo de elementos pro
dutores de calor em rochas do Complexo de Jequié e levantaram 
dúvidas sobre a distribuição geral até então aceita para rochas 
submetidas a metamorfismo de fácies granulito. Oliveira et a/11 
(1982) e Oliveira & Lima (1982) estimaram as condições físicas 
do metamorfismo na fácies granulito para o Complexo de Jequié 
em 6 a 9 kbarias de pressão e 750 a 840°C de temperatura e 
ressaltaram que as assembléias minerais observadas caracteri
zam metamorfismo de média pressão 

Nos domínios das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, Seixas et 
a/11 { 1975) e Silva Filho et a/11 ( 1977) agruparam as rochas granulí
ticas sob a designação genérica de Complexo Granulítico, com
posto de charnockitos, granulitos, diatexitos, além de gnaisses e 
gnaisses migmáticos. Bruni et alii (1976), na elaboração do 
esquema tectônico da Folha SC 24 Aracaju, endossaram a pro
posta de Pedreira et a/11 {1976) e agruparam no Bloco Tectônico 
de ltabuna as rochas granulíticas ao norte de Salvador e das vizi
nhanças de Riachão do Jacuípe. Posteriormente, Bartels, Tor
quato e Oliveira (1977) confirmaram as idades transamazônicas 
nesta última região obtendo isócronas Rb-Srvariando de 1.655 ± 
44 MA a 2.129 ± 26 MA. 

Almeida, Hasui e Brito Neves (1976) e Jardim de Sá et a/11 
( 1976b) estabeleceram relações estruturais e geocronológicas 
entre os Complexos de Jequié {Cordani, 1973) e Caraíba (Bar
bosa, 1970), indicando a existência de uma gradação entre 
ambos na região de Itaberaba e Mundo Novo Nas proximidades 
de Serrinha e Valente, Seixas et a/ti (1975) também notaram 
passagem gradativa entre essas duas unidades 

Nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, a definição adotada para 
o Complexo de Jequié é a de Cordani { 1973) com as modificações 
introduzidas por Lima et a/11 (1981 ), englobando as rochas 
granulíticas de Salvador e suas extensões para norte 

1.1.2 2.1 ,2 - Posição estratigráfica 

O Complexo de Jequié juntamente com os Complexos Caraíba
Paramirim e Serrinha compõem parte do que a CPRM/PROSPEC/ 



DNPM (1974) e Mascarenhas (1979) denominaram de Pré-Espi
nhaço. 

As relações entre os dois primeiros são pouco precisas em 
vista da complexidade litológica e estrutural pertinente à evolu
ção policíclica regional. Seixas et a!ii (1975), Almeida, Hasui e 
Brito Neves (1976) e Jardim de Sá et a!it (1976b) observaram con
tatos gradacionais entre essas unidades. O Complexo de Jequié 
não está em contato direto com o Complexo de Serrinha, porém a 
presença de rochas migmatíticas, pertencentes ao Complexo 
Caraíba-Paramirim, separando os dois complexos, sugere uma 
possível evolução coeva para todas essas unidades. 

Nas circunvizinhanças de Riachão do Jacuípe, o Complexo de 
Jequié está cortado por granitóides de idade transamazônica 
(Bartels; Torquato; Oliveira, 1977) e por diques básicos, os quais 
estão possivelmente relacionados à reativação tectônica que afe
tou principalmente o Bloco de ltabuna tanto na Folha SD.24 
Salvador quanto na que trata este relatório. 

Nas áreas de exposição do Complexo deJequié, na região lito
rânea ao norte de Salvador, esta unidade apresenta contatos difu
sos ou gradacionais com o Complexo Caraíba-Paramirim e est<Í 
cortada por um feixe de diques de rochas ácidas a intermediárias 
pertencentes ao Vulcanismo de Arauá, com idade Rb-Sr duvidosa 
de 1 .823 ± 333 MA (Silva Filho et a/11, 1977 e 1979a). Diques de 
diabásio e basalto, com cerca de 1.300 a 1 600 MA (Cordani, 
1973), podem intrudir o Complexo de Jequié em alguns locais, 
sobretudo no extremo sudeste das Folhas SC.24/25 Aracaju/ 
Recife Sedimentos do Proterozóico Superior e do Mesozóico, 
respectivamente, do Sistema de Dobramento Sergipano e da 
Bacia Tucano-Jatobá, estão em contato por falha com as rochas 
granulíticas do Complexo de Jequié ou o sobre jazem discordan
temente. Por fim, os sedimentos terciário-quaternários do Grupo 
Barreiras sobrepõem-se ao Complexo de Jequié em discordância 
erosional 

1.1 2.2 1 3 - Distribuição na área 

As rochas do Complexo de Jequié ocorrem em maior expressão 
no extremo centro-sul das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, aflo
rando continuamente em uma faixa com cerca de 140 km de 
extensão e 30 a 40 km de largura, desde as vizinhanças de Riacho 
da Onça e Gavião, a norte, até aproximadamente Santo Agos
tinho, Candeal e Santa Bárbara, a sul Nesta região, o Complexo 
de Jequié apresenta contatos gradacionais ou difusos com as 
rochas do Complexo Caraíba-Paramirim e está representado 
principalmente por gnaisses charnockíticos e charnoenderbíti
cos e suas variedades isotrópicas, com feições migmatíticas ou 
não. Em menor proporção, estão presentes faixas ou núcleos de 
piriclasitos, intimamente associados aos tipos mais ácidos A 
orientação estrutural predominante é para NO-SE/subvertical, 
com inflexões para leste-oeste no limite com a Folha ao sul 
Injeções graníticas a tonalíticas e de diques de anfibolito são 
comuns na área em apreço. O primeiro grupo de rochas magmáti
cas será abordado na Unidade Suíte Granitóide Tipo Cansanção
Tanquinho enquanto os diques básicos serão tratados junta
mente com as litologias do Complexo de Jequié, visto ser 
impossível a sua individualização em mapa, na escala adotada 

Exposições descontínuas de rochas atribuídas ao Complexo 
de Jequié também foram delimitadas nas cercanias de Riachão 
do Dantas, Buquim e Arauá, bem como em pontos isolados próxi
mos ao litoral, a sudoeste da cidade de Aracaju Os contatos com 
rochas do Complexo Caraíba-Paramirim são gradacionais ou não 
distinguíveis, enquanto com as coberturas proterozóicas ou 
mesozóicas são discordantes e por falhas. Nesta porção das Fo
lhas SC.24/25 Aracaju/Recife as poucas exposições do Comple
xo de Jequié, preservadas do intenso intemperismo caracte
rístico das regiões litorâneas, possibilitaram a individualizacão 
principalmente de gnaisses charnockíticos e enderbíticos, c'om 
ou sem quartzo discóide e feições migmatíticas e de termos a lu
minosos do grupo dos khondalitos. Alguns tipos básicos, como 
piriclasitos e piroxênio anfibolitos, podem ser observados em 
associação íntima com os gnaisses charnockíticos. Os trends 
estruturais predominantes são para N-NE com mergulhos fracos 
tanto para leste quanto para oeste. Nas vizinhanças de Arauá e 

Buquim as foliações regionais podem ser NO-SE, as quais ficam 
bem acentuadas em imagens de radar devido aos falhamentos 
mais recentes, ao longo dos quais injetaram-se inúmeros diques 
de rochas ácidas a intermediárias do Vulcanismo Arauá. Entre
tanto, as principais características das rochas gyanulíticas desta 
porção do Complexo de Jequié, que as distinguem daquelas aflo
rantes nas proximidades de Riachão do Jacuípe, são o aspecto 
bandeado, os baixos ângulos de mergulho, o fácil desplacamento 
ao longo dos planos de foliação e a presença frequente de quartzo 
discóide e de algumas lentes de quartzito. 

Determinadas exposições exibem injeções de neossomas 
graníticos róseos em quantidades significativas, justificando 
deste modo sua individualização como rochas granulíticas 
migmatizadas. Estas rochas são mais freqüentes na região 
costeira, porém também podem ser encontradas nas circunvizi
nhancas de Riachão do Jacuípe, onde todavia não foram carta
grafadas separadamente, em face da forte transposição aí 
presente (Est. 1 .I A). 

1 1.2.2 1.4- Geocronologia 

As exposições típicas do Complexo de Jequié foram caracteriza
das pelo RADAMBRASIL inicialmente na Folha adjacente, a sul 
(SD.24 Salvador), ocorrendo nas Folhas SC 24/25 Aracaju/ 
Recife apenas como prolongamentos setentrionais respectiva
mente na faixa litorânea (imediações de Cristinápolis-Buquim) e 
mais a oeste, entre Gavião e Riachão do Jacuípe. Sedimentos 
cretáceos da Bacia do Recôncavo-Tucano ocorrendo interme
diariamente às duas áreas provavelmente recobrem significativa 
porção do Complexo de Jequié. 

Lima et a/ti ( 1981 ), comentando a geocronologia da unidade, 
na Folha SD.24 Salvador, apresentaram isócrona Rb-Sr de refe
rência com idade de 2 100 MA (R =O, 704), interpretando-a como 
importante fase de homogeneização isotópica de Sr ocorrida em 
granulitos e gnaisses do Complexo de Jequié. Alguns migmatitos 
que afloram a sudeste de Gavião também foram incluídos na isó
crona mencionada. Além disso foi abordada a possibilidade da 
existência de rochas mais antigas preservadas à geodinâmica do 
Ciclo Transamazônico com base numa determinação Rb-Sr, em 
rocha das imediações de Bravo (BA), que indicou uma idade 
arqueana O padrão radiométrico K-Ar obtido pelo autor confir
mou o estágio de resfriamento regional das estruturas no Evento 
Transamazônico Resultados pouco mais jovens no tempo foram 
amostrados por Cordani (1973), em diques básicos intrusivos em 
rochas granulíticas próximas a Salvador; mas idades aparentes 
variam entre 1 700 e 1 300 MA 

Nas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, o comportamento geo
cronológico das rochas deste complexo (Tabs 1 I e 1 li) asseme
lha-se àquele constatado para a região limítrofe, a sul, com os três 
diagramas isocrônicos Rb-Sr constituídos e idades aparentes 
K-Ar fornecendo notadamente idades transamazônicas 

A isócrona verdadeira Rb-Sr em rocha total obtida para os 
migmatitos a sudeste de Gavião (Fig 1 .4) indica idade de 1 .930 ± 
65 MA para R= 0.7049 ± 0,005 sendo aqui interpretada como 
importante época de migmatização ocorrida no Complexo de 
Jequié. Outra isócrona Rb-Sr disponível (Fig 1 5) para granulitos 
da área de Tanquinho apresentou resultado interessante. Trata
se de isócrona verdadeira com 11 pontos originalmente 

A análise Rb-Sr, quando colocada tentativamente no dia
grama isocrônico da Figura 1.4, demonstra pertencer ao Ciclo 
Transamazônico, dada a posição coerente do ponto analítico na 
isócrona constituída De outra parte, a análise K-Ar obtida em 
rocha total para a mesma amostra datada pelo método Rb-Sr indi
cou idade aparente de 930 MA, revelando perdas significantes de 
argônio por dispersão, não tendo a idade necessariamente vali
dade geológica. 

A Figura 1 .6 apresenta a isócrona Rb-Sr de referência para ro
chas do Complexo de Jequié, na porção sudeste das Folhas 
SC.24/25 Aracaju/Recife. A idade de 1 970 MA (R= O, 705) con
firma novamente a existência de rochas geradas durante o 
período transamazônico no domínio em pauta. Digna de nota é a 
posição do ponto analítico MS-475 (kinzigito) claramente acima 
da isócrona traçada Em que pese a falta de outras amostras com 
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TABELA 1 I 
Dados analíticos Rb-Sr em rocha total para rochas do Complexo de Jequié 

N~ de ordem N~ de lab N~ de campo Rocha Rb Sr Rb87 tsr'36 s,S7 /Srss Idade Rei • 
(ppm) (ppm) (MA) 

1 3 212 BA-23A Migmatito 121,6 819,8 0,43 ±0,01 0.7165±0,0012 - 186 
1 3 213 BA-238 Migmatito 130,0 784,1 0,48 ±0,01 0.7179±0,0006 - 186 
1 3 214 BA-23C Migmatito 117,7 629,3 0,54 ±0,01 0,7191±0,0015 - 186 
1 3 215 8A-23D Migmatito 46,4 662,8 0,20 ±0,00 0,7114±0,0017 - 186 
1 3 216 BA-23E Migmatito 130,6 380,3 1,00 ±0,02 o, 7324±0,001 o - 186 
2 1 540 P1 (D1) Flog (veio) 469,4 16,1 112,8 ±1,7 4,37 ±0,0019 2 271 ±76 204 
2 1 549 p Flog (veio) 469,4 11,1 180,9 ±2,4 5,56 ±0,0009 1 862±66 204 
3 2 430 1183LF476A Granulito 84,1 687,3 0,355±0,01 o O, 7143±0,0012 - X 
4 3 793=2 429 1183MS475 Kinzigito 65,0 103.7 1,83 ±0,04 o, 7749±0,0013 - X 

5 3 788=2 387 1183MS264 Gnaisse 474,3 63,8 22,90 ±0,43 1 ,3544±0,001 2 1 969±57 X 

6 2 436 1183LF2078 Granulito 102.4 360,0 0,825±0,b23 0,7280±0,0016 - X 
7 2 426 1183LF451 B*' Vulcânica 94.7 272,0 1,011 ±0,029 O, 7324±0,0014 - X 
8 2 446 T8-1 Granulito 85,0 417,0 0,59 ±O,Ql o. 7220±0,0011 - + 
8 2 447 TB-2 Granulito 104,0 346,0 0,87 ±0,02 o. 7282±0,001 3 - + 
8 2 448 TB-3 Granulito 76,0 514,0 0.43 ±0,01 0,7168±0,0007 - + 
8 2 449 TB-4 Granulito 65,0 1 871,0 0,10 ±0,00 O, 7094±0,0007 - + 
8 2 450 TB-5 Granulito 172,0 382,0 1,31 +0,03 o. 7391 ±0,0016 - + 
8 2 451 TB-6 Granulito 95,0 417,0 0,66 ±0,01 o. 7228±0,0005 - + 
8 2 452 TB-7 Granulito 121,0 639,0 0,55 +0,01 o. 7209±0,0007 - + 
8 2 453 TB-8 Granulito 94,0 453,0 0,60 ±0,01 0,7208±0,0013 - + 
8 2 454 TB-11 Granulito 44,0 455,0 0,28 ±0,01 O, 71 33±0,001 O - + 
8 2 455 TB-12 Granulito 134,0 629,0 0,62 ±0,01 O, 7222±0,0020 - + 
8 2 464 TB-13 Granulito 103,0 984,0 0,30 ±0,01 0.7137±0,0020 - + 
8 2 465 TB-15 Granulito 72,0 253,0 0,83 ±0,02 o. 7300±0,001 o - + 
8 2 468 TB-16 Gn granit 106,0 202,0 1,53 ±0,03 o. 7528±0,0005 - + 

*Os números da referência correspondem aos da bibliografia x-Dados CPGeo/CPRM-IGUSP, inéditos +-Dados CPGeo/J Torquato, méd1tos 
**Vulcanismo Arauá 

TABELA 1 11 
Dados analíticos K-Ar para rochas do Complexo de Jequié 

N~ de ordem N~ de lab N? de campo Rocha Material %K Ar40 X 1 o-6 (cSTP) %Ar40 Idade Ref • 
rad 9 atm (MA) 

7 3 657 1183451 s•• Vulcânica RT 1,8510 88,9 2,95 934±41 X 
2 - C1 Veio Carb apatita Biotita 8,7840 1199,0 99,2 1 952±80 204 
2 - C1 Veio Carb apatita Flog 8,8160 1 239,0 98,6 1 984±80 204 
2 - C1-Encaix Gnaisse Hornb 0,2370 339,0 97,0 2 006±80 204 
8 3 616 TB-14 Pegmatito Hornb 1,3018 17,63 1,52 1 942±43 + 

*Os números da referência correspondem aos da Bibliografia x-Dados CPGeo/CPRM-IGUSP, inéditos +-Dados CPGeo/J Torquato, inéditos 
**Vulcanismo Arauá 
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Fig 1 4- Diagrama isocrônico de referência para rochas migmatíticas da região de 
Riachão do Jacuipe (Complexo de Jequié) 
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Fig 1 6 - Diagrama isocrônico de referência na região de Arauá (Complexo de 
Jequié) 

comportamento isotópico semelhante, aventa-se aqui a exis
tência de frações arqueanas do Complexo de Jequié. 

1 1 2 2 1 5 - Petrografia 

Nas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, o Complexo de Jequié está 
composto principalmente por rochas da fácies granulito e, em 
menor quantidade, por anfibolitos, quartzitos, migmatitos, khon
dalitos e gnaisses diversos. 

As rochas granulíticas estão representadas por piriclasitos e 
gnaisses charnockíticos, charnoenderbíticos e enderbíticos, com 
suas variedades isotrópicas Podem apresentar estruturas mig
matíticas diversas como schl1eren, nebulítica, scho!len e es
tromática, sendo descritas, no campo, ora como migmatitos 
granulitizados, ora como rochas granulíticas migmatizadas a 
depender da presença ou não de assembléias minerais da fácies 
granulito nas partes mais claras dessas rochas e das relações de 
contato com as porções mais escuras Os piriclasitos (Berthelsen, 
1960) correspondem ao que se conhece na literatura como 
granulito básico ou piroxênio-granulito. 

Objetivando um melhor entendimento sobre a evolução do 
Complexo de Jequié, as rochas granulíticas expostas nas vizi
nhanças de Riachão do Jacuípe são descritas separadamente 
daquelas aflorantes na faixa costeira, a sudoeste de Aracaju Os 
aspectos estruturais e os agrupamentos litológicos distintos, 
além do distanciamento geográfico, justificam esta conduta 

A) Região de Riachão do Jacuípe 

I Rochas charnockíticas a enderbíticas 

São os tipos litológicos majoritários na área em questão, ocor
rendo continuamente desde as vizinhanças de Santa Bárbara até 
Riachão do Jacuípe, Vila de Fátima e Gavião. Boas exposições 
podem ser observadas em lajedos isolados na superfície arrasada 
da região ou em cortes de estradas. 

Apresentam-se bem orientados para NO-SE e ostentam colo
ração cinza-claro a cinza-escuro, granulação média e freqüentes 
estruturas migmatíticas Quando alteradas, a orientação é real
çada pela presença de quartzo alongado. Variedades isotrópicas 
com estruturas diatexíticas, denominadas por Seixas et ali i ( 1975) 
de diatexitos a piroxênio, assim como biotita gnaisses, podem 
aparecer associadas a essas rochas. 

Entre Riachão do Jacuípe e Tanquinho estão severamente 
falhadas e fraturadas segundo NE-SO e E-0 com o aparecimento 
frequente de pseudotaquilitos nos planos de fraqueza 

Batólitos de granitos potássicos da Suíte Granitóide Tipo 
Cansanção-Tanquinho cortam as rochas charnockíticas, sobres
saindo-se como mselbergs na topografia regional. 

Ao microscópio, apresentam textura granoblástica amebóide 
a interlobada em conformidade com o esquema proposto por 
Moere (1970). 

Na composição mineralógica dessas rochas observam-se 
quartzo, feldspatos e hiperstênio como constituintes principais. 
Opacos, hornblenda, biotita, piroxênio cálcico, apatita e zircão 
podem ocorrer em quantidades variadas, assim como os minerais 
secundários ou de alteração 

O quartzo apresenta forma alongada ou xenomórfica No 
primeiro caso, a orientação pode ter sido adquirida durante o 
metamorfismo e deformação na fácies granulito ou, posterior
mente, como efeito da transposição relacionada a eventos de rea
tivacão Quartzo injetado por cataclase também é frequente, 
sendo difícil a distinção dos diversos tipos no campo. Em 
qualquer um dos casos, o quartzo geralmente exibe extinção 
ondulante. 

Os feldspatos observados são o plagioclásio (oligoclásio), a 
mesopertita e a microclina, que ocorrem em proporções variadas 
de acordo com o tipo de rocha Nos gnaisses charnockíticos, pre
dominam os feldspatos alcalinos ou mesopertíticos, e nos 
enderbíticos, o plagioclásio. Esses minerais normalmente estão 
bem a mal geminados e podem ostentar intercrescimentos mir
mequíticos nos seus bordos. Em geral, quando a mirmequitização 
é mais abundante, os bordos dos minerais são amebóides ou difu
sos e a microclina aumenta em quantidade. Esses aspectos tex
turais geralmente são conseqüência de migmatização seguida de 
transposição e reequilíbrio metamórfico em grau mais baixo (Oli
veira & Lima, 1 982). 

Os piroxênios observados são o hiperstênio e o diopsídio 
augítico, este às vezes ausente O hiperstênio apresenta forma 
irregular e fraco pleocroísmo. Pode aparecer corroído por inter
crescimento de biotita +quartzo ou substituído parçialmente por 
hornblenda verde, bastita, clorita ou óxido de ferro. As vezes, está 
totalmente pseudomorfizado por um ou mais destes três mine
rais. 

Entre os minerais minoritários, a hornblenda, a biotita e os 
opacos são os mais frequentes. 

O anfibólio é granular e apresenta cor verde a marrom
esverdeada Entretanto, quando ocorre ao redor do piroxênio a 
sua coloracão é verde-clara 

A biotita é um constituinte onipresente nesta porção do 
Complexo de Jequié Aparece isolada, com alguma orientação, 
ou em intercrescimento simplectítico com quartzo digerindo o 
hiperstênio. Este ultimo modo de ocorrência caracteriza ajuste 
metamórfico à fácies anfibolito, podendo ser representado pela 
reação abaixo, proposta por Schreyer & Abrahan (1978) para 
assinalar o início da fácies granulito: 
biotita +quartzo= hiperstênio + K-feldspato + H20 
(fácies anfibolito) (fácies granulito) 

Em algumas rochas estudadas, observam-se sinais de defor
mação rígida, como por exemplo estrutura kmk-band na biotita e 
extinção ondulante forte e lamelas de geminação deformadas 
nos minerais félsicos, indicando que após a deformação e o meta
morfismo regressivo em condições de fácies anfibolito as rochas 
granulíticas foram submetidas a outro evento de deformação, 
neste caso, rígido, o qual provavelmente se deu em regimes de 
fácies xisto verde, como sugerido pela completa substituição do 
ortopiroxênio por clorita ou bastita. 

11 Piriclasitos e anfibolitos 

São as rochas mais básicas encontradas nesta área de exposição 
do Complexo de Jequié. Ocorrem associadas aos termos ácidos, 
na forma de faixas de possança variada ou como fragmentos irre
gulares, estes últimos constituindo possíveis xenólitos ou resti
tos. Aparecem em maior quantidade nas vizinhanças de Santa 
Bárbara e Tanquinho. Diques de anfibolito, transpostos ou não, 
ocorrem nas proximidades do Complexo Caraíba-Paramirim 

São rochas cinza-escuro, de granulação fina a média e pouco 
orientadas Estão constituídas principalmente de plagioclásio, 
piroxênios e hornblenda. Os piriclasitos podem ou não encerrar 
anfibólio em sua composição mineralógica, enquanto os anfiboli
tos quase sempre contêm piroxênio cálcico. Os minerais aces
sórios mais freqüentes são a biotita e os opacos, sendo o primeiro 
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normalmente de formação posterior aos demais constituintes, 
visto que os envolve ou intercepta 

A hornblenda, nos anfibolitos, é ÇJranular e apresenta pleo
croísmo variando de •. marrom-amarelado a verde-escuro. Nos 
piriclasitos, por outro lado, pode ser marrom-esverdeado a mar
rom-amarelado. Quando ocorre ao redor dos piroxênios, seu 
pleocroísmo varia em tons de verde. 

Os piroxênios são granulares e podem apresentarfraco pleo
croísmo, sobretudo o hiperstênio. O piroxênio cálcico, mais 
frequente nos anfibolitos, é verde-claro a incolor. 

Entre os minerais félsicos o plagioclásio é de longe o mais 
abundante, seguido de pequenas quantidades de quartzo ou de 
mirmequita. A composição do feldspato varia de andesina a 
oi igoclásio. 

111. Rochas granulíticas migmatizadas 

Ocorrem intercaladas com as rochas granulíticas do Complexo de 
Jequié e são mais frequentes nas vizinhanças de corpos graníti
cos róseos da Suíte Granitóide Cansanção-Tanquinho 

No campo, essas rochas apresentam estrutura bandeada a 
oftalmítica, com o neossoma róseo a cinza-claro e o paleossoma 
granulítico mostrando efeitos de transposição, como adelgaça
mento e rompimento de leitos, e feições disruptas. Em estágios 
mais avançados de transposição, as duas partes se confundem, 
só se percebendo manchas róseas do neossoma, misturadas com 
o paleossoma geralmente de cor cinza. 

O exame das diversas partes dessas rochas ao microscópio 
mostra que o neossoma róseo tem composição granítica, com 
quartzo, microclina e alguma biotita como principais constituin
tes, e o paleossoma pode ou não reter assembléia da fácies 
granulito As transformações mineralógicas observadas nos 
paleossomas são idênticas àquelas descritas no item referente 
aos gnaisses charnockíticos e enderbíticos, como por exemplo o 
aumento da quantidade de mirmequita e da triclinicidade do 
feldspato potássico ou mesopertítico, bem como a substituição 
do hiperstênio por biotita +quartzo ou por bastita, clorita e opa
cos Esses aspectos paragenéticos e texturais permitem concluir 
que as rochas granulíticas do Complexo de Jequié, expostas no 
Cinturão Móvel de Mascarenhas (1973) ou Bloco de ltabuna 
(Pedreira et a/11, 1976) ou mesmo Cinturão do Leste e do Noroeste 
de Pedreira & Marinho (informação escrita, 1981 ), se formaram 
em tempos anteriores ao Ciclo Transamazônico e, durante este, 
foram intensamente retrabalhadas, sofrendo deformacão, anate
xia, homogeneização isotópica e parcial reajuste met.amórfico à 
fácies anfibolito 

8) Faixa Costeira 

Nesta região pode-se encontrar gnaisses charnockíticos a 
enderbíticos e piriclasitos, migmatizados ou não, além de 
khondalitos, quartzitos e gnaisses diversos Silva Filho et alit 
(1979a) mencionaram ainda ocorrências esporádicas de rochas 
calcossilicáticas a nordeste de Arauá. 

I Gnaisses charnockíticos a enderbíticos e piriclasitos 

Ocorrem principalmente nas vizinhanças de Riachão do Dantas, 
Buquim e Arauá. Os tipos migmatizados têm maior incidência na 
região litorânea, onde são encontrados principalmente nos vales 
dos rios ou em cortes de estrada, porém em ambos os casos estão 
bastante alterados Em alguns locais, só se distingue o neossoma 
cortando irregularmente o material intemperizado. 

Os gnaisses charnockíticos a enderbíticos e os piriclasitos 
caracterizam-se pela coloração cinza a cinza-escuro, granulação 
média e a boa orientação planar Em geral, estão intercalados em 
faixas e apresentam mergulhos fracos para noroeste, sudeste e 
mais raramente para nordeste. A presença de quartzo discóide e a 
fácil desagregação em placas centimétricas são outras caracte
rísticas marcantes dessas rochas. 

Ao microscópio apresentam textura cataclástica e estão 
constituídos principalmente de feldspatos, piroxênios e quartzo. 
Nos piriclasitos, o quartzo pode estar ausente ou sua quantidade 
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é pequena. Biotita, opacos, hornblenda e minerais secundários 
ocorrem em quantidades variadas. Os feldspatos são o plagioclá
sio e o ortoclásio com elevada triclinicidade. Nos seus bordos 
pode-se observar intercrescimentos mirmequíticos. Os piro
xênios são o hiperstênio e a augita diopsídica, este último às 
vezes está ausente. O hiperstênio acha-se parcialmente substi
tuído por bastita e clorita, por anfibólio verde ou mesmo por inter
crescimento de biotita +quartzo, feições essas indicadoras de 
retrometamorfismo como já mencionado nas rochas da região de 
Riachão do Jacuípe. Em um piriclasito, portador de granada. com 
inclusões de piroxênio cálcico, notaram-se simplectitos de 
hiperstênio + plagioclásio corroendo os poiquiloblastos de 
granada. Este aspecto textura! pode ser representado pela rea
ção: hiperstênio + plagioclásio =granada + piroxênio cálcico, 
onde os reagentes e produtos constituem assembléias tipomórfi
cas de rochas básicas metamorfizadas, respectivamente nas 
subfácies de pressões intermediária e alta da fácies granulito 
(Waard, 1965) Como neste caso o hiperstênio e o plagioclásio 
foram os últimos minerais a se formar, as rochas que os contêm 
conseqüentemente sofreram alívio de pressão 

11. Khondalitos, quartzitos e gnaisses diversos 

Os khondalitos afloram no leito dos rios Piauí a Arauá, a leste de 
Buquim e Arauá Apresentam estrutura gnáissica, granulação 
média e textura cataclástica. Estão constituídos principalmente 
de quartzo, plagioclásio, feldspato potássico, granada e silli
manita Alguns tipos podem conter cordierita e biotita, sendo 
genericamente designados como kinzigitos Rutilo e grafite são 
constituintes minoritários frequentemente encontrados nessas 
rochas 

Os quartzitos afloram nas vizinhanças de Riachão do Dantas e 
a sul desta cidade Formam corpos alongados, dobrados e de 
possança variada Ostentam granulação média, coloração cinza
claro e textura cataclástica Na composição mineralógica dessas 
rochas observam-se granada e especularita, além de quartzo 

Gnaisses com anfibólio e/ou biotita podem ser encontrados 
em associação com as r.ochas granulíticas Normalmente consti
tuem faixas estreitas, de coloração cinza e granulação média A 
textura invariavelmente é cataclástica, com porfiroclastos visí
veis a olho nu As rochas deste grupo, embora não contenham o 
hiperstênio como mineral diagnóstico da fácies granulito, são 
tipos litológicos comuns no Complexo de Jequié, podendo 
constituir tanto produtos de retrometamorfismo quanto assem
bléias estáveis na fácies granulito, sobretudo as portadoras de 
biotita 

1 2 2.2- Complexo Caraíba-Paramirim 

1.2 2 2 1 -Generalidades 

Muitos são os trabalhos existentes no domínio desta unidade, 
representante do Craton do São Francisco. Contudo, a maior parte 
deles focalizou o vale do Curaçá, por sua grande potencialidade 
cuprífera, tendo sido alvo de trabalhos nos fins da década de 60 e 
mais intensamente na década de 70. 

As regiões do Uauá, vale do Curaçá, Andorinhas, rio ltapicuru 
são os sítios geológicos, de idade pré-cambriana, mais intensa
mente investigados na área correspondente ao Complexo Caraí
ba-Paramirim. Mapeamentos nas diversas escalas recobrem a 
área de exposição desta unidade, quais sejam nas escalas 
1 :250.000, 1 :50 000, 1 :5.000 e 1 :200 000. Tal intensidade de 
investigações deve-se a importantes minas como Caraíba, 
Medrado, Laje Nova etc., além de diversas ocorrências minerais 
dentre as quais destacam-se os de prospecto de ouro, cobre e 
cromo em estágio de avaliação. 

As mineralizacões existentes no vale do rio Cura cá são conhe
cidas há mais de.1 00 anos, mas somente a partir d.e 1946 é que 
com Mello Junior e Pouchain (apud Figueiredo, 1981) começa
ram a aparecer dados sobre tonelagens e teor de minério do 
depósito de Caraíba. 

Segundo Lindenmayer (1981 ), Leinz em 1948 realizou os 
primeiros estudos concernentes à gênese do depósito de cobre 
de Caraíba, sugerindo uma origem magmática, enquanto Schnei-



der em 1 951 e 1957 postulou que eles teriam sofrido remobili
zações. Kegel (1959b e 1963) designou os gnaisses e biotita 
xistos do leste da Bahia, mais ou menos na altura de Salvador, 
como gnaisse Itaberaba e entre a bacia do rio Salitre e a serra de 
Jacobina, descreveu o gnaisse de Catuaba, cuja continuação para 
o norte deveria constituir os gnaisses e migmatitos de Juazeiro 
(Kegel, 1965). 

Toniatti (1963 apud Inda & Barbosa, 1978) propôs o termo 
"Série Uauá" para caracterizar gnaisses migmatíticos e ectinitos 
na área da mina de Caraíba, que foram posicionados na base 
da coluna 

Barbosa (1970) definiu provisoriamente o Grupo Caraíba 
como constituído por um conjunto de rochas migmatíticas com 
paleossoma anfibolítico, leptinitos, calcários, granitos róseos, 
granodioritos e tonalitos, referindo-se ainda às rochas hospedei
ras do sulfeto de cobre como sendo de origem ígnea intrusiva e ao 
minério de cobre associado aos piroxenitos como magmático. 
Individualizaram ainda um conjunto de ectinitos, da fácies anfi
bolito e transicional para xisto verde-anfibolito, que ocorre na 
parte leste do Maciço Sienítico ltiúba-Poço de Fora, estendendo
se segundo um ramo noroeste desde Uauá até os arredores da 
vila de Patamuté Utilizaram a denominação de Grupo Uauá, apro
veitando o termo "Série Uauá" de Toniatti (op ctt ), identificando 
uma composição litológica variada tais como biotita-paragnais
ses, biotita-xistos algo feldspáticos, metagrauvacas, muscovita
xistos, muscovita-gnaisses, quartzitos, quartzo-itabiritos e inter
calações de anfibolitos Nessas rochas ocorrem encaixados mafi
tos e ultramafitos diversos e maciços circunscritos de granito, 
exibindo ainda a unidade fenômenos de migmatização nas áreas 
mais intensamente deformadas O Grupo Caraíba foi considerado 
como sobreposto pelos Grupos Uauá e Macururé Suas expo
sições encerravam imensas regiões, de Uauá na Bahia a Floresta 
em Pernambuco, conferindo uma expressão regional significante 
para a unidade 

Não obstante o uso temporário na definição do Grupo Caraíba, 
alguns trabalhos que se seguiram tentaram dar-lhe uma distribui
ção mais ampla. Deste modo, Barbosa (1965) reconheceu o 
Grupo Caraíba na região de Remanso-Sento Sé. 

No ano de 1966, novas investidas de caráter geoquímico 
foram executadas por Lewis Jr & Santos (apudFigueiredo, 1 982), 
no vale do rio Curaçá 

Mais tarde, o Grupo Caraíba foi estudado em diversas regiões 
mantendo a concepção estratigráfica de Barbosa (Brito Neves & 
Leal, 1968) 

Ladeira & Brockes Jr. (1969) elevaram o Grupo Caraíba para a 
categoria supergrupo, dividido em dois grupos: Rio Cura cá, basal. 
e Tanque Novo, superior Deste modo, o Grupo Rio CuraÇá englo
baria gnaisses charnockíticos e granulitos, calcossilicato-gnais
ses, quartzo-feldspato-gnaisses com intercalações de anfibolito, 
gabro e piroxenito migmatizados, enquanto o Grupo Tanque 
Novo ser ia formado por gnaisses kinzigíticos máficos e félsicos, 
além de gnaisses listrados com bandas de anfibolitos e quartzitos 
intercalados, quartzitos e gnaisses quartzo-feldspáticos. 

Beurlen (1970) reconheceu nos migmatitos da Fazenda 
Rodeador, município de Uauá (BA), três fases de migmatização, 
acompanhadas respectivamente por três fases de deformacões 
orogenéticas A primeira com eixos próximos a E-0, a seg~nda 
N-S e a terceira com eixos NO-SE Duas dessas fases correspon
deriam, segundo o autor, à "Série" Caraíba e a outra à "Série" 
Capim, de Andritzky (1968) 

Em 1970, Silva (apud Bruni et a/11, 1976) no trabalho efetuado 
na área de Uauá, Estado da Bahia, concluiu pela impossibilidade 
de se individualizar, nessa região, o Grupo Uauá, tal como fez Bar
bosa (1970) Reconheceu apenas o Grupo Caraíba que conside
rou como a unidade mais inferior do norte baiano. 

Ladeira & Brockes Jr (1969) consideraram os Grupos Caraíba 
e Uauá como equivalentes, reconhecendo apenas o Grupo 
Caraíba 

Mascarenhas et alii (1971) ampliaram a área de ocorrência do 
Grupo Caraíba para a Folha SC.24-Y-B, Senhor do Bonfim, e mos
traram a possibilidade de sua extensão para áreas mais ao sul. 
Nesta fase do trabalho, comentaram que os trabalhos dos proje
tos Bahia e Bahia li em andamento mostraram que a unidade se 

estende desde o vale do Paramirim pela r!lgião de Brumado, pelo 
gnaisse de Catuaba e Itaberaba de Kegel (1959b) 

Brito Neves ( 1972) no Mapa Hidrogeológico (Folha n~ 24 Ara
caju SO), na escala 1 :500 000, utilizou a denominação de Jaco
bina inferior para a faixa de rochas situada a leste da serra de 
Jacobina, propondo existir uma discordância erosiva e talvez 
angular com o Grupo Caraíba Interpretou como pertencente ao 
Grupo Caraíba as rochas migmatíticas e matamórficas de alto 
grau da Folha de Serrinha No canto nordeste da Folha SC.24-Y-B, 
descreveu o Grupo Cabrobó, constituído por uma seqüência de 
gnaisses e tectonitos com intercalações de rochas básicas, que 
se prolongam para o norte na área de Uauá 

Suszczynsky (1972) propôs uma origem sedimentar-meta
mórfica estratiforme para a mineralização de cobre do vale do 
Curacá Esta afirmativa foi baseada na associacão de rochas 
porta'doras de cobre com sedimentos carbonáti~os pelíticos e 
formações fen íferas, afirmando na época que nenhuma rocha 
metaígnea estaria presente 

Em 1973, foram publicados os mapas geológicos das regiões 
de Barro Vermelho-Patamuté (1 :100 000), Uauá-Bendengó 
(1: 100 000) e Curaçá-Uauá (1 :250 000) resultados da integra
ção de diversos mapas executados pela SUDENE e Missão 
Geológica Alemão no Brasil. 

Nunes, Barros Filho e Lima (1973), no mapeamento executado 
para o Projeto RADAM, na Folha SC 23 Rio São Francisco e parte 
da Folha SC.24 Aracaju, conceberam o Grupo Caraíba como a uni
dade pré-cambriana mais antiga da região, estribados em inter
pretação de imagens de radar e dados de campo. 

Dentro de um modelo geotectônico, Mascarenhas (1973) 
postulou que as rochas do Grupo Caraíba e, portanto, a região em 
torno do vale do Curaçá, representariam um mobt!e belt (idade de 
cerca de 2.700 MA- Ciclo Guriense) que se estenderia da região 
sul da Bahia para norte até o rio São Francisco, não precisando, 
contudo, o limite do cinturão móvel com relação às zonas cratôni
cas mais antigas, a oeste e a leste contendo ogreenstone. Masca
renhas (op cit) e geólogos da Missão Geológica Alemã no Brasil 
consideraram a área de Uauá como constituída por rochas do 
Grupo Caraíba. 

Delgado & Souza (1975), no Projeto Cobre-Curaçá, DNPM/ 
CPRM, retornaram à denominação anterior do Grupo Caraíba 
substituindo as designações do Grupo Rio Curaçá e Grupo Tan
que Novo por seqüências que foram divididas respectivamente 
em 4 e 5 unidades de caráter puramente litológico, sem levar em 
conta conotações litoestratigráficas Assim a Seqüência Rio 
Curaçá compreenderia gnaisses charnockíticos e granulitos 
associados, onde intercalam anfibolitos, biotita-gnaisses mig
matíticos listrados, quartzo-feldspato-gnaisses e migmatitos 
variados. Por outro lado, a Seqüência Tanque Novo englobaria 
gnaisses de composições variadas, calcossilicáticas, quartzitos, 
anfibolitos, quartzitos ferríferos, granulitos migmatizados e 
migmatitos diversos Esses autores separaram ainda no Projeto 
Cobre um conjunto de rochas granitóides, migmatitos e diaftori
tos associados, subdivididos em sete tipos litológicos 

No reconhecimento geológico efetuado pelo RADAM no 
Estado da Bahia em convênio com o Governo do Estado da Bahia, 
Nunes et a/11 (1975) nomearam de Complexo Caraíba a unidade 
basal da área, por acharem o vocábulo grupo, utilizado por Bar
bosa (1970), em desacordo com o Código de Nomenclatura 
Estratigráfica. 

A primeira proposição de mapeamento sistemático na área, 
Folhas SC.24-Y-B, SC 24-Y-D, foi feita pelos Projetos Bahia 
(Mascarenhas et a/11, 1975) e Bahia li (Seixas et a/ti, 1975) que 
seguiram o resultado da reunião conjunta CPRM/PROSPEC/ 
DNPM, abandonando a conceituação estratigráfica do Grupo 
Caraíba, de Barbosa (op ctt ), optando pelo uso da nomenclatura 
de complexo, o qual se denominou de Metamórfico-Migrnatítico, 
em face dos problemas de ordem litocronoestratigráfica. Inda et 
a/11 ( 1976), no Projeto Rochas Básico-Ultra básicas de Euclides da 
Cunha, apresentaram uma revisão da coluna proposta por Bar
bosa (op ctt) Assim, o Grupo Caraíba foi elevado à categoria de 
supergrupo, dividido nos Grupos Pedra Vermelha (diatexitos, 
metatexitos e granitóides) e Uauá (seqüências vulcanossedimen
tares principalmente) 
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Figueiredo (1981) investigou a geoqU1m1ca das rochas do 
Grupo Caraíba na região de Poço de Fora, estabelecendo uma ori
gem sedimentar de ambiente plataforma!, arqueana Propôs um á 
origem vulcânica para as rochas máfico-ultramáficas mineraliza
das a cobre e considerou que a migmatização se processou antes 
da granulitização da área. 

Delgado & Souza (1975) propuseram um controle regional 
subestratigráfico para as rochas máfico-ultramáficas minerali
zadas. 

No Mapa de Síntese Regional ao milionésimo, SC 24 Aracaju, 
Bruni et a/11 (1976) utilizaram a denominação de Pré-Cambriano 
lndiferenciado às rochas do embasamento da área, representa
das por metatexitos, biotita e hornblenda-gnaisse com dife
renciações diatexíticas e intercalações de níveis de anfibolitos, 
calcossilicáticas, quartzitos, calcários e localmente granulitos. 
Na região de Juazeiro para leste, separaram uma grande faixa per
tencente ao Grupo Jacobina, incluindo migmatitos, gnaisses, 
quartzitos, micaxistos e rochas calcossilicáticas. 

Moraes & Pereira (1977, apudMoraes &Silva, 1978), na inter
pretação de furos profundos executados no vale do rio Curacá, 
estabeleceram uma correlação entre os furos e elaboraram uma 
sucessão estratigráfica simplificada para o distrito Cuprífero do 
rio Curaçá, denominando as seguintes unidades litoestratigráfi
cas do topo para base: A, B. C e D. A Unidade A é constituída por 
rochas ferruginosas bandeadas e rochas calcossilicáticas, en
quanto que a Unidade B estaria representada por rochas cloríticas 
com intercalações de dioritos, sienodioritos, piroxenitos clori
tizados e na parte mais superior metadioritos grosseiros com 
intercalações de metaquartzo-dioritos leptinitos e granulitos áci
dos. As Unidades C e D acham-se constituídas por granulitos 
intermediários de composição quartzo-diorítica, granodiorítica a 
quartzo-monzonítica, com intercalações de meta básicas granatí
feras e grafitosas, granulitos básicos e ácidos além de metaquart
zo diorito, rochas calcossilicáticas e metapiroxenitos 

Silva Filho et a/11 (1977), no Projeto Baixo São Francisco-Vaza
Barris, denominaram de Complexo Metamórfico-M igmatítico da 
mesma maneira como definido na reunião CPRM/PROSPEC/ 
DNPM. Neste complexo incluíram metatexitos, sienito gnaisse, 
diatexitos, granitóides, além de lentes de anfibolito O Complexo 
Metamórfico-Migmatítico desses autores está representado na 
Folha SC.24-Z-C e na Folha SC.24-Z-B, nesta última ocupando o 
Domo de Itabaiana Sobre o sienito-gnaisse diferenciado, Folha 
SC.24-Z-C, fizeram uma similaridade com os que ocorrem na 
serra de ltiúba e na região de Camacã, sul da Bahia. 

Inda & Barbosa (·1978), no mapa geológico do Estado da 
Bahia, diferenciaram rochas arqueanas e do Proterozóico Inferior, 
dentro da área das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, ocupada 
pelo Craton do São Francisco Para a unidade do Proterozóico 
Inferior, englobaram parte do Grupo Uauá, de Barbosa (1970), e o 
Grupo Uauá superior, de Inda et a/11 ( 1976). Ocorrem em duas fai
xas paralelas, uma delas junto à borda leste da serra de ltiúba, 
enquanto a outra posiciona-se partindo da serra do Quijingue até 
as imediações de Patamuté. Litologicamente, estas faixas com
preendem gnaisses claros a microclina, com níveis de hornblen
da-gnaisses e zonas de plagioclásio grosseiro, sendo frequentes 
as lentes de anfibolitos, metagabros, rochas calcossilicáticas, 
quartzitos fuchsíticos e cherts As rochas arqueanas foram separa
das nos lados leste-oeste da serra de ltiúba, compreendendo 
augen gnaisses e migmatitos heterogêneos e homogêneos. 

Moraes & Silva (1978) definiram para o norte do rio Curaçá 
uma estratigrafia representada por dois compartimentos granulí
ticos, separados por um termo estratigráfico híbrido (granulito
migmatitos) Segundo os autores, na zona de interfácies entre os 
compartimentos granulíticos e a unidade hibrída ocorrem litolo
gias cloritizadas, muito deformadas, de derrames vulcanogêni
cos de composição básica à intermediária 

Souza eta/11 (1979) denominaram no Projeto Colomi, na Folha 
SC 24-V-C, o Complexo Metamórfico-Migmatítico onde foi agru
pada uma variedade litológica muito ampla, reunindo supra
crustais e infracrustais, representadas por metatexitos, diatexi
tos, granitos, gnaisses, granulitos, xistos e arteritos, os quais 
apresentam-se com intercalações de quartzitos, calcossilicáti
cas, mármores, formações ferríferas, anfibolito, talco-xisto etc 
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Winge & Danni (1980) efetuaram uma compartimentação 
geotectônica pré-brasiliana no município de Uauá (BA), reconhe
cendo uma associação de terrenos granito-gnáissicos; as se
qüências vulcanossedimentares metamorfizadas principalmente 
na fácies dos xistos verdes e cinturões metamórficos de ro
chas granulíticas 

Lindenmayer (1981) apresentou tese de mestrado no vale do 
Curaçá, dissertando sobre sua evolução geológica e os corpos 
máfico-ultramáficos mineralizados a cobre A autora mencionou 
que a região do vale do alto Curaçá consistiria de um embasa
mento gnáissico, de composição granodiorítica a quartzo diorí
tica (predominantemente tonalítica) com intercalações gábricas, 
sotoposto a uma seqüência supracrustal formada por sedimentos 
elásticos finos na base e químicos no topo, semelhante aos sedi
mentos de caráter plataforma! arqueanos 

Lima et a/11 (1981) propuseram a denominação de Complexo 
Caraíba-Paramirim a um conjunto de rochas para a ortometa
mórficas, predominantemente da fácies almandina-anfibolito, 
com núcleos de fácies granulito e xistos verdes, sendo afetadas 
por processos de anatexia parcial e total e metassomatismo 
essencialmente potássico Segundo esses autores, a denomina
ção emprestada corresponde grosso modo à junção do Complexo 
Paramirim, de Jardim de Sá eta/11 (1976b), e Grupo, Complexo e 
Supergrupo Caraíba de diversos autores, em vista da impossibili
dade da separação dos mesmos. 

Neste trabalho, mantém-se a denominação de Complexo 
Caraíba-Paramirim de Lima et a/ti (op ctt) para representar um 
conjunto de rochas plurimetamórficas e polifásicas, do Pré
Cambriano Inferior e que faz parte da área cratônica do São Fran
cisco A denominação aqui utilizada está, grosso modo, adequa
da com os conhecimentos da área, e seu prolongamento para o 
sul, no Estado da Bahia, foi anteriormente reportado por alguns 
autores (Mascarenhas et a/11, 1971, Nunes et a/11, 1975 e 
outros) 

Esta unidade reúne um conjunto litológico diversificado, onde 
se destacam rochas migmatíticas de estilos variados, gnaisses de 
composições diversas, ocorrências descontínuas de granulitos, 
leptinitos, kinzigitos, além de uma série de lentes de caráter con
cordante onde se destacam rochas quartzíticas, quartzitos ferrífe
ros, calcossilicáticas, anfibolitos, metabasitos, litologias que 
denunciam, para este complexo, uma fácies metamórfica predo
minantemente anfibolito, seguido localmente pela fácies granuli
to e que por retrometamorfismo chega em alguns pontos à fácies 
xisto verde As rochas que constituem o Complexo Caraíba
Paramirim mostram sinais de processos generalizados de graniti
zacão, dificultando o melhor entendimento estratigráfico, além 
de. encerrar restos de seqüências caracteristicamente supra
crustais, migmatizadas e granitizadas, bem como a constante 
presença de mobilizados geralmente pegmatóides e granitóides 
(granito roxo, cinza etc) 

As litologias que compõem o Complexo Caraíba-Paramirim 
espelham uma grande semelhança com os terrenos gnáissico
granulíticos característicos do Arqueano ou segundo Windley 
(1977) e Sutton (1977) a terrenos arqueanos de alto grau. 

1 1 .2 2 2 2 - Posição estratigráfica 

Os estudos petrográficos e principalmente geocronológicos bem 
como os aspectos geotectônicos evidenciam para o Complexo 
Caraíba-Paramirim um desenvolvimento crustal que remonta ao 
Pré-Cambriano Inferior, sendo progressivamente retrabalhado no 
Pré-Cambriano Médio, principalmente por fenômenos de graniti
zação. No entanto, em algumas áreas a unidade é tipicamente de 
terrenos arqueanos, se comparada com outras plagas Assim, por 
exemplo, na área de Uauá, ocorrem gnaisses bandeados e alguns 
gnaisses sádicos que se apresentam cortados por granitos 
potássicos mais jovens, semelhantes às áreas descritas por Bar
ker & Peterman (1974). Segundo esses autores, os gnaisses 
quartzo-feldspáticos (sádicos) formam o embasamento de cin
turões greenstones do Pré-Cambriano Inferior. 

O Complexo Caraíba-Paramirim, neste sentido, representa o 
embasamento mais antigo da área, possuindo contatos dos mais 
variados tipos com as unidades que lhe são limítrofes. Na parte 



ocidental, faz contato do tipo discordante com o Grupo Chapada 
Diamantina, enquanto que ao norte limita-se difusa mente com a 
seqüência supracrustal Salgueiro-Cachoeirinha e em contato 
tectônico com o Complexo Presidente Juscelino, o qual é uma 
parte fragmentária do Craton do São Francisco retrabalhado e 
remobilizado. 

Na porção oriental, a unidade está encoberta pelas Bacias do 
Recôncavo-Tucano. A norte-nordeste de Quijingui, acha-se 
colocado em discordância angular com o Grupo Vaza-Barris e, 
mais a norte, está em contato por falha com o Grupo Traipu
Jaramataia Em sua área de distribuição, na parte sul, Folha 
SC.24-Y-D, os contatos com o Complexo de Jequié são gra
dativos 

Dentro do Complexo Caraíba-Paramirim, ocorrem "restos" de 
rochas supracrustais que, na escala deste trabalho, não foram 
possíveis de serem separados em unidades litoestratigráficas. 

Fenômenos de intrusões graníticas e tectonismo em fase 
rígida ocorreram durante o Evento Transamazônico. Faixas com 
múltiplas fases de deformação conduziram a um alto estágio 
metamórfico na fácies granulítica. 

1 1 2 2.2 3 - Distribuição na área 

O Complexo Caraíba-Paramirim apresenta-se com uma área de 
exposição muito ampla, expondo-se de maneira contínua na dire
ção norte-sul-noroeste até desaparecer sob as fai)(aS supra
crustais dobradas Nesta fai)(a alongada e contínua, a unidade 
abriga cinturões de rochas verdes, greenstone belts, bem como 
corpos máfico-ultramáficos, stocks e batólitos de granitóides. De 
Mundo Novo para norte este complexo está representado por 
uma pequena faixa longitudinal, onde desaparece sob as cobertu
ras do Grupo Bambuí. instalando-se neste segmento a zona de nft 
do Sistema Jacobina. Exposições descontínuas estão presentes 
em Lagoa do Alegre (Folha SC 24-V-C), enquanto que no Anticli
nório Ponta da Serra (Caldasso et alii, 1973) aparece nos altos 
estruturais, nas áreas ocupadas pelo Grupo Salgueiro
Cachoeirinha 

Na porção litorânea da Folha SC.24-Z-C, a unidade ocorre 
numa faixa com direção nordeste, possuindo não mais do que 
20 km de largura, estando em grande parte recoberta pelos sedi
mentos fanerozóicos. Neste segmento encontram-se principal
mente as cidades de Rio Real, ltamira e ltabaianinha 

A paisagem morfológica deste complexo revela aspectos 
comuns de terrenos cambrianos antigos, com um relevo extrema
mente arrasado, às vezes recoberto por material arenoso, como 
constatado em Capim Grosso e arredores, e por toda a parte 
envolvente do lago de Sobradinho Comumente na área litorânea 
seus afloramentos são raros, aparecendo geralmente nos vales, 
mostrando grau de intemperismo acentuado 

As melhores exposições do Complexo Caraíba-Paramirim 
estão no perfil Mundo Novo-Baixa Grande na BA-052; ao longo 
da BR-235 que liga Uauá-Juazeiro e Remanso; Santa Luz
Queimadas-Monte Santo-Uauá na BA-120 e Tanquinho, na BR-
324 

Na parte centro-norte da unidade, diversas litologias estão 
presentes, incluindo as fácies granulíticas, anfibolíticas até atingir 
a fácies xisto verde, por metamorfismo retrógrado 

Através de metamorfismo regressivo nos biotita-gnaisses, 
aparecem pequenas faixas de biotita-xistos, que se apresentam 
em afloramentos rasteiros, muito alterados, sendo observados na 
BR-235 a 25,5 km a leste de Juazeiro Mais ao norte, ocorrem 
anfibólio-gnaisses diaftoréticos, pertencentes à fácies transi
cional xisto verde anfibolito, com intensa epidotização e colora
ção verde pistache. 

Fenômenos de migmatização são observados amplamente 
neste complexo, procedendo-se muitas vezes de forma primária 
através de filonetes e veios neossômicos quartzo-feldspáticos, 
de material pegmatóide a granitos róseos e cinza, ou ainda de 
modo intenso propiciando o aparecimento de notáveis estruturas 
migmatíticas. Os afloramentos onde se vislumbram estes aspec
tos são abundantes na porção leste da serra de Jacobina, entre 
Monte Santo-Uauá, da fazenda Tigre para Lagoa do Alegre e na 
Folha SC.24-Y-D Associada a esta fase migmatizante, é notório 

encontrar-se nos gnaisses uma fase generalizada de granitiza
cão, que se processa através de veios e corpos de rochas graníti· 
éas a adamelitos róseos a cinza de caráter anatético. 

Na parte oeste da Folha SC.24-Y·D, a unidade constitui uma 
faixa parcialmente recoberta por sedimentos arenosos, esten
dendo-se desde Caldeirão Grande e Caém, alargando-se para sul. 
atingindo as localidades de Mundo Novo e Baixa Grande. Outra 
exposição ocorre em contato com o granito de Campo Formoso, 
representando uma janela tectônica. 

Na área de Baixa Grande-Mairi, ocorreu uma manifestação 
tectonomagmática que é ressaltada pelo trend N-S de máfico
ultramáficas, de postura meridiana que se prolonga para sul de 
maneira descontínua até Itaberaba onde estão relatadas ocor
rências similares, por Sabaté, Línhares & Barbosa (1980). 

Melhores observacões ocorrem na região compreendida 
entre Aroeira, Ma i ri e São José do Jacuípe, onde afloram rochas 
básicas sob a forma de diques de possança variada Possuem 
composição mineralógica correspondente a metagabronoritos, 
anfibolitos e metabasitos, encaixados em migmatitos e granitói
des róseos, com forte orientação para norte-sul Essas rochas 
aparecem com direção concordante a discordante da foliação das 
encaixantes. Em geral os metagabronoritos ocorrem mais a leste 
que os outros litótipos, podendo tal fato significar que houve 
maior percolação de fluido aquoso em direção a Mairi, onde são 
encontrados muitos corpos graníticos pertencentes à Suíte 
Granitóide Cansanção-Tanquinho Os anfibolitos desta área 
ocorrem como diques metamorfizados, aparecendo nos cortes da 
estrada, onde estão bastante intemperizados, podendo erronea
mente ser mapeados como paleossoma dos metatexitos. As bási
cas metamorfizadas afloram exclusivamente em diques estreitos 
e subparalelos. 

Na faixa entre Juazeiro e a serra de ltiúba, englobando uma 
parcela do vale do rio Curaçá, onde se concentram rochas máfico
ultramáficas portadoras de mineralizações de cobre, ocorrem 
biotita-gnaisses, kinzigitos, biotita-xistos, rochas migmatíticas e 
rochas da fácies granulítica, além de lentes de rochas calcossili
cáticas e quartzitos ferríferos. Exibem uma morfologia arrasada 
onde sobressaem inselbergs de rocha granítica. Essas rochas 
mostram aspectos estruturais diversos e acham-se recortadas 
por veios e lentes de mobilizados róseos a cinza, de material 
gra nítico-pegmatítico. 

Na parte central da unidade, mais propriamente ocupando 
uma faixa portentosa com mais de 1 50 km de comprimento, 
partindo-se de açude Poço Grande para norte, até Patamuté, 
ocorrem lentes anfibolíticas, encaixadas em gnaisses quartzo
feldspáticos e leptitos, conferindo aparência típica de gnaisses 
bandados, originados provavelmente de material ígneo seme
lhante aos tipos descritos por Myers (1978). 

Gnaisses listrados, comumente a biotita, são muito comuns 
no Complexo Caraíba-Paramirim, estando presentes em várias 
porções da área, mais notadamente a sudoeste de Riachão do 
Jacuípe e Juazeiro e ao sul de Curaçá. Apresentam-se com ban
das paralelas de espessuras mili a decimétricas, de tonalidades 
cinza, composição tonalítica, semelhante aos terrenos arquea
nos, descritos como "grey gneisses" por Bridgwater & Collerson 
(1976) Nas partes félsicas ocorrem quartzo-feldspatos com dis
seminacões de biotita e muito escassamente hornblenda, en
quanto que a parte máfica é constituída por hornblenda e biotita. 
Migmatitos listrados, estrutura estromática, ocorrem a nordeste 
de Lagoa do Alegre, mostrando fenômenos de anatexia parcial in 
situ, que proporcionam o aparecimento de porções graníticas 
cinza. 

A maior abundância de rochas gnáissicas está representada 
por rochas cinza, finas a levemente bandadas, de composição 
tonalítico-granodiorítica e intercalações gabróicas, formando em 
alguns locais grandes exposições, emergindo às vezes em insel
bergs na superfície peneplanizada da área 

Gnaisses com cordierita, sillimanita e biotita foram notados a 
sudoeste de Uauá, no leito do rio Sucuriúbe. São rochas máficas 
"kinzigíticas", de distribuição muito subordinada, mostrando ao 
norte da mina de Caraíba uma íntima associação com as rochas 
calcossilicáticas. Sienito-gnaisses aparecem na parte noroeste 
do povoado Jaíba,_ na Folha SC.24-Z-C, correspondendo a um 

GEOLOGIA/45 



cordão orientado norte-sul, que inflete a nordeste, desapare
cendo sobre as coberturas fanerozóicas. Seus contatos não estão 
ainda esclarecidos com os metatexitos. Por falta de melhores 
estudos, bem como devido à escala adotada neste trabalho, este 
tipo litológico não foi separado em mapa. Mostram uma composi
ção sienítica, coloração rósea de granulação média, com orienta
ção dada por máficos, onde estruturas tipo schlteren são fre
qüentes. 

Na porção ocidental da área, predominam rochas da fácies 
anfibolito, encontrando-se também a fácies xisto verde, pro
veniente de retrometamorfismo dos primeiros. Ocorrem também 
englobando restos de supracrustais retomadas, exibindo íntimas 
relações estratigráficas com as encaixantes Nesta porção de 
exposição da unidade, ocorrem encaixados concordantemente 
com o trend estrutural, metabasitos, tremolititos e metaultramafi
tos. Na BR-235 que liga Casa Nova a Remanso, ocorrem gnaisses 
micáceos que se confundem com as mesmas rochas de Rajada 
(PE) do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, valendo nestes casos 
suas feições estruturais. Na mesma rodovia, no local denominado 
Rancho Alegre, ocorrem extensos lajedos de gnaisses listrados 
de composição tonalítica, bastante transpostos, semelhantes 
aos afloramentos situados entre Barro Vermelho e Juazeiro. São 
rochas claras, com dobras isoclinais mostrando padrões de inter
ferência tipo bacia (Ramsay, 1967), idênticos aos afloramentos 
de Pedra Vermelha, na Folha SC 24-Y-B (Est. 1.111 A). 

Gnaisses quartzo-feldspáticos, às vezes exibindo faixas redu
zidas de anfibolitos, estão presentes mormente numa extensa 
faixa que se estende de Quijingue-Monte Santo-Uauá e desta 
localidade tomando direção noroeste até Curaçá Apresentam 
foliação bem desenvolvida, granulação predominantemente 
média, apresentando-se localmente retrometamorfizados e trans
formados em biotita xistos Mobilizados róseos e cinza de 
material pegmatóide-granítico são abundantes A superposição 
de fases de microclinização provoca o aparecimento em áreas 
localizadas, como no afloramento situado na fazenda Rancho 
Alegre na BR-235, Folha SC 24-V-C, de gnaisses com textura tipo 
augen, com fenoblastos de feldspato potássico que chegam a 
medir até 2 em de tamanho, possuindo composição tonalítica a 
granodiorítica, com coloração cinza-claro e granulação gros
seira. 

Biotita-gnaisses ocorrem na Folha SC 24-Y-D, na região de 
Capim Grosso e a nordeste de Riachão do Jacuípe, na estrada 
para a Vila de Piabas São rochas listradas, granulação média, 
foliação bem desenvolvida e geralmente mostram mobilizados 
róseos de composição granítica 

Os gnaisses quartzo-feldspáticos e gnaisses bandeados, 
estes em alguns locais contendo blocos quebrados tectonica
mente de metabasaltos hoje anfibolitizados, predominam na 
parte norte do vale do Curaçá, bem como na parte leste da serra de 
ltiúba. Mostram em alguns locais semelhança com gnaisses 
ígneos, enquanto que nas regiões mais ao sul de Juazeiro aparen
tam origem sedimentar Neste conjunto é comum a presença de 
mobilizados granitóides de cores rósea, cinza e creme, com
pondo na paisagem geológica da unidade uma série de estruturas 
migmatíticas, tanto homogêneas quanto heterogêneas, como 
produtos de anatexia parcial e seletiva 

A presença de um complexo gnáissico, ocupando a faixa 
desde a serra de ltiúba para leste até a borda das bacias sedimen
tares, intimamente associados com o greenstone belt de Serrinha, 
assemelha-se com os cinturões paragnáissicos de Young 
(1978) 

Alguns conjuntos litológicos do Complexo Caraíba-Paramirim 
foram separados em mapas através de contatos Jitológicos 

Adotando-se esta filosofia de trabalho e baseado nos dados 
de campo e trabalhos anteriores, foram cartografadas zonas de 
predominância de migmatitos, rochas calcossilicáticas, quartzi
tos ferríferos, metabasitos, anfibolitos e quartzitos 

Procurou-se, dentro do conjunto migmatítico, separarem-se 
estruturas migmatíticas de alto estágio de mobilidade mecânica, 
representadas pelos diatexitos e metatexitos. 

Deste modo os diatexitos (o termo diatexito é empregado no 
sentido de Gurich, 1905, apud Mehnert, 1971 ), separados em 
mapa, apresentam uma distribuição irregular na direção norte-
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noroeste, ocorrendo como manchas consideráveis Na porção 
meridional da área, na região sudoeste de Riachão do Jacuípe e 
Retirolândia, bordejando o cinturão granulítico pertencente ao 
Complexo de Jequié e em toda a área de Baixa Grande-Mundo 
Novo, é que estão expostas as maiores exposições mapeadas de 
diatexitos. Esta faixa estende-se de forma descontínua na direção 
norte passando por Queimadas, ao sul de ltiúba, e em Monte 
Santo e Quijingue. Aparecem ainda no vale do Curaçá e ao sul de 
Jutaí, em Pernambuco. Maiormente expõe-se com relevos 
arrasados ou pequenas serras, apresentando-se intensamente 
fraturados 

Na Folha SC 24-Y -D formam mselbergs na topografia arrasada da 
região, como por exemplo aqueles das vizinhanças de Pé de Serra 
e Capela do Alto Alegre Em outros locais como nas cercanias de 
Aroeira e São Domingos, estão expostos em lajeiros sem desta
que topográfico. 

As estruturas presentes são dos tipos schlteren e nebulítica, 
como as mais comuns, que por sua vez gradam para os tipos 
homófonos a granitóides, os quais são produtos de anatexia Em 
muitos afloramentos estes tipos estruturais se associam. Nos dia
texitos agregam-se massas de anfibolitos, que se apresentam 
muitas vezes digeridos ou recortados por neossomas graníticos, 
sendo que em alguns casos aparecem encraves de rochas cal
cossilicáticas e tremolititos que nã.o foram totalmente assimila
dos pelos processos de anatexia Na região de Monte Santo-Qui
jingue, os diatexitos estão muito cataclasados, recortados porfa· 
lhas, tendo coloração rósea e composição granítica Alguns dia
texitos apresentam uma foliação bem desenvolvida por cata
clase, com grãos estirados e recristalizados De uma maneira 
geral, apresentam uma coloração rósea a cinza, granulação 
média, e com orientação proporcionada pelos máficos Os dia
texitos são produtos dos metatexitos e estes evoluem dos gnais
ses da área Envolvendo todo o greenstone be!t do Complexo 
Serrinha, na Folha SC 24-Y-B, ocorrem manchas de diatexitos de 
formatos irregulares, às vezes amebóides, arredondados ou 
alongados segundo a foliação regional, estando associados a 
massas graníticas através de contatos gradacionais. Esses dia
texitos mostram um grau de plasticidade acentuada, evidenciado 
pelo comportamento estrutural das metabásicas, as quais co
participam das fases deformantes, propiciando o desenvolvi
mento de amplas figuras de interferência tipo dom os (Est 1.11 A) e 
bumerangues, além de dobras antiformais e sinformais Os dia
texitos, macroscopicamente, são monótonos em composição, 
predominando as variedades granítico-granodiorítica e tonalítica. 

Os metatexitos, por sua vez, estão representados c a rtografica
mente em menores proporções do que o tipo anterior. Aparecem 
com maior expressão ao norte da vila de Barrinha, a sudoeste de 
Juazeiro e na parte leste de Poço de Fora Pequenas ocorrências 
estão cartografadas a sudoeste de lagoa do Alegre na Folha 
SC 24-V-C As estruturas mais comumente encontradas são dos 
tipos dobradas, flebíticas, estromáticas, ptigmáticas, schollen, 
agmática e stictolítica. De uma maneira geral, caracterizam-se 
por apresentar cor cinza com tonalidades rosadas O paleossoma 
é constituído por anfibolito, às vezes gnaissificado, anfibólio
gnaisses e biotita-gnaisses, enquanto que o neossoma é repre· 
sentado por lentes, vênulas e massas quartzo-feldspáticas e 
granitóides, foliados ou não e de coloração cinza-claro a róseo
clara 

A principal característica em campo é o aspecto bandeado, 
dado pela estrutura estromática e fornecido pelas intercalações 
de faixas claras e escuras, com direção de foliação principal
mente para N-S e NO-SE, como observado na Folha SC 24-Y-D, 
exibindo mergulhos fortes Na porção centro-oeste e nordeste da 
referida Folha os estromatitos mostram faixas claras de coloracão 
rósea e constituem injeções graníticas !tt par ltt A granulação é 
média a grossa, às vezes muito grossa e pegmatítica Neste 
último caso, as injeções podem ser tanto concordantes quanto 
discordantes em relação ao bandeamento. Na faixa que se 
estende deste Pedras Altas até Conceicão do Coité, o neossoma é 
de coloração rósea, está fortemente· transposto e cataclasado 
como mostra a forma alongada do quartzo Não se trata, todavia, 
de rochas granulíticas como cartografado por Seixas et a/ti (1 975), 
visto que a maior parte dos paleossomas estudados contém 



assembléias na fácies anfibolito. Conseqüentemente, a presença 
de quartzo discóide não constitui, por si só, um elemento seguro 
para caracterizar terrenos granulíticos. 

Na estrutura schollen que aparece nas Folhas SC.24-V-C e 
SC.24-Y-B, mostram frações melanocráticas envolvidas por 
rocha gnáissica listrada, passando gradativamente para a estru
tura schlieren, onde as parcelas melanocráticas são menos abun
dantes. Essas frações melanocráticas possuem um formato 
losangular, com tamanhos que variam de 0,5 em até 2m, como 
observado no afloramento situado a 1 O km ao norte de Lajedo. 
Ali, os metatexitos com estrutura schol!en mostram padrões de 
interferência tipo bacia, muito bem desenvolvidos, com delimita
ção da fração melanocrática que envolve um núcleo gnáissico. 

Na região de Curaçá, aparecem metatexitos com estrutura 
stJcto!ttJc onde agregados de granada e hornblenda ocorrem em 
veios pegmatóides ou lentes quartzo-feldspáticas, propiciando 
uma aparência mosqueada para o afloramento. 

A importância da compressão impressa no Complexo Caraí
ba-Paramirim é atestada pela presença de estruturas dobradas, 
muito comuns na área de distribuição da unidade. Em alguns aflo
ramentos situados a noroeste de Riachão do Jacuípe, aparecem 
exposições que são atravessadas irregularmente por um ema
ranhado de veios quartzo-feldspáticos, formando estruturas do 
tipo flebítica, apresentando localmente partes mais mobilizadas 
com estruturas homogêneas. 

Uma outra estrutura bastante peculiar compondo os metatexi
tos é a estromática, onde pequenas faixas rnelanocráticas podem 
talvez corresponder a diques de rocha básica, stl!s ou ainda derra
mes (Figueiredo, 1981 ), mas que em escala de afloramento 
tomam aspecto de estrutura migmatítica, na qual as partes bási
cas correspondem a paleossomas conforme descritos por Bar
bosa (1970) e Delgado & Souza (1975). 

As rochas calcossilicáticas possuem um trend orientado 
grosseiramente para NO-NS que se estende desde a sudoeste de 
Riachão do Jacuípe na direção NO passando por Capim Grosso, 
onde toma a direção N-S, e se alastra até próximo a Curaçá, com 
lentes descontínuas de pequena possança. Na Folha SC.24-Y-B, 
Senhor do Bonfim, aparecem com maior freqüência na borda 
leste da serra de ltiúba, que perseguem as direções estruturais 
regionais, enquanto que na Folha SC 24-V-C ocorrem ao norte do 
povoado de Caraíba. Aparecem no terreno na forma dispersa de 
blocos, ocorrendo em muitos locais veios anastomosados de 
plagioclásio e quartzo que dão ao afloramento um aspecto de 
estrutura agmática Os tipos mais frequentes são representados 
por rochas maciças, às vezes com tênue orientação, sendo classi
ficados como diopsiditos e olivina mármores, estes aparecendo 
somente em testemunhos de sondagens descritos na área da 
mina Caraíba (Lindenmayer 1981 ), e gnaisses calcossilicáticos 
formados pelas intercalações de listras paralelas quartzo-felds
páticas e bandas estreitas de níveis calcossilicáticos. Os diopsi
ditos são os tipos calcossilicáticos mais frequentemente encon
trados, sendo rochas maciças, com granulação média e tonalida
des verde e branca. 

Na área da mina Caraíba, Lake et alit (1979, apud Figueiredo, 
1981) relataram a presença de rochas carbonato-calcossilicáti
cas portadoras de anidrita 

Os quartzitos ferríferos aparecem no vale do Curaçá e foram 
originalmente descritos por Ladeira & Brockes Jr. (1969) como 
veios de quartzo magnetita-hematita. No corpo gabróide-diorí
tico da fazenda Bela Vista do Buião, ocorrem intercalados quartzi
tos ferríferos com níveis estreitos muito reduzidos de quartzo e 
óxido de ferro A oeste do rio Curacá, a formacão ferrífera 
bandeada forma camadas dobradas ·de pequen~ possança, 
possuindo uma gradação de quartzo até quartzitos ferrugino
sos. 

Na Folha SC 24-V-C, ocorrem pequenas lentes de quartzitos 
ferruginosos, interpretados pelos geólogos do Projeto Colomi 
como integrantes da sedimentação do Grupo Colomi, entretanto 
neste trabalho foram considerados como pertencentes ao Com
plexo Caraíba-Paramirim. São lentes de pequena espessura, por 
vezes formando cristas que se sobressaem na paisagem, ocor
rendo intercalados concordantemente nas outras litologias do 
Complexo Caraíba-Paramirim, sendo idênticas às que ocorrem 

no vale do Curacá. Quando menos intemperizados é comum um 
claro bandeaménto entre camadas de quartzo, que se alternam 
com camadas de magnetita, sugerindo a presença de sedimentos 
químicos metamorfizados Entram em contato gradativo com ro
chas máficas e com bandas ricas em magnetita-sulfetos (pirrotita, 
segundo Figueiredo, 1981 ), sendo que essas características 
assemelham-se à fácies oxidada a sulfetada, de formações ferrífe
ras arqueanas do Tipo Algomam (Goodwin, 1973). Geralmente 
ocorrem como níveis estreitos de dimensões variadas, estando 
quase sempre associados às rochas calcossilicáticas. Macrosco
picamente são rochas com quartzo, magnetita e hematita, carac
terizadas por apresentarem cor marrom e avermelhada, granu
lacão média com estrutura orientada, sendo que o bandeamento 
e~tre as faixas quartzosas e as partes com ferro às vezes não é 
bem distinto. Os quartzitos ferríferos dispõem-se concordante
mente com a foliação regional. 

No Complexo Caraíba-Paramirim ocorrem porções de rochas 
da fácies granulítica em pontos dispersos. Foram cartografadas 
três áreas de predominância de rochas desta fácies metamórfica, 
que ocorrem no vale do Curaçá, na parte leste da serra de ltiúba e 
também na borda leste do Grupo Capim. Fenômenos de migmati
zação são freqüentes e ocorrem sem expressão topográfica na 
forma de amplos lajeiros na superfície do terreno, sendo comuns 
em um mesmo afloramento variedades litológicas transicionais. 
As áreas granulíticas que ocorrem no vale do Curaçá e na porção 
leste da serra de ltiúba foram reportadas por Delgado & Souza 
(1975), enquanto que na borda leste do Grupo Capim foram 
identificados por Winge ( 1981 ). Neste trabalho, outras porções 
granulíticas foram estudadas próximo a Patamuté, sendo um 
prolongamento do cinturão reconhecido mais ao sul por Winge 
(op ctt ). Nestas áreas, ocorrem também variedades da fácies 
anfibolito, sendo representados em mapa os granulitos com a 
finalidade de mostrar áreas com elevada fácies de metamorfismo. 
No contexto litológico predominam gnaisses charnockíticos e 
piriclasitos. De modo geral, caracterizam-se pela coloração 
cinza-esverdeado e pela presença constante de hiperstênio e 
feldspatos esverdeados, às vezes ao lado de feldspatos claros 
Essas rochas muitas vezes apresentam-se com veios intr[Jsivos 
de material granítico róseo de granulação fina. 

Por outro lado, na borda leste do Grupo Capim até os calcários 
da Formação Acauã, desenvolve-se uma faixa alinhada N-S, da 
ordem de 3 a 1 O km de largura, que reúne gnaisses quartzo
feldspáticos, gnaisses tonalíticos, plutonitos máficos e migmati
tos, estes exibindo paleossoma de rochas na fácies granulí
tica. 

Bordejando a porção oeste da serra de ltiúba, ocorre uma 
extensa faixa alinhada N-S, com largura de 5 km e com um com
primento da ordem de 60 km de augen gnaisses de composição 
granítica, apresentando foliação irregular e localmente con
torcida Os fenocristais de K-feldspato chegam a atingir até 2 em 
de tamanho e orientam-se segundo a foliação geral norte
noroeste, podendo estar dispostos oblíqua e subparalelamente a 
esta. A matriz em sua maior parte predomina sobre os augens à 
exceção de pequenos corpos, onde os augens constituem cerca 
de 80% da rocha. Em certos locais observou-se que augens gnais
ses gradam para termos gnáissico-graníticos. Acha-se consti
tuída por rochas de composição granítico-granodiorítica, com 
porfiroclastos de granulação média a grosseira e matriz fina a 
média, por vezes cataclástica, com foliação irregular 

Os anfibolitos formam um trend noroeste que se estende de 
Mundo Novo para norte, ocorrendo em lentes estreitas, alonga
das na direção geral da foliação, estando associadas às rochas 
calcossilicáticas e quartzitos. Aparecem também como encraves 
nos diatexitos São rochas de coloração verde-escura ou cinza, 
granulação fina a média, às vezes compactas ou muito alteradas 
geralmente bem foliadas, onde se distinguem megascopica
mente prismas esverdeados de hornblenda, intercalados com 
grãos esbranquiçados de feldspatos. Em alguns locais, ocorrem 
intercalados nos metabasitos, sugerindo uma formação a partir 
de rochas ultramáficas hornblêndicas 

Metabasitos foram separados em mapa a nordeste de Juazei
ro, na barragem do açude denominado Baixa do lcó. Acham-se 
encaixados em biotita-gnaisses, sendo representados por tre-
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molititos que apresentam coloração verde-clara a verde-escura, 
granulação fina a média, com uma orientação tênue, sendo 
frequentes os tipos xistosos. As rochas máfico-ultramáficas do 
vale do Curaçá, Jacurici e área de Uauá foram tentativamente 
agrupadas no Complexo Serrinha. 

Os quartzitos foram cartografados a sudoeste-noroeste de 
Uauá, compondo a serra do Caldeirão Grande, e aparecem ainda 
em serrotes alongados sob a forma de cristas, concordantemente 
com a foliação regional. Os quartzitos são brancos, cremes, rosa
dos e cinza, de granulação média, apresentando-se com texturas 
sacaróides, placóides, recristalizados ou cataclasados. 

1.1.2.2.2.4- Geocronologia 

No intuito de melhor caracterizar a evolução geocronológica do 
Complexo Caraíba-Paramirim efetuou-se aqui, tentativamente, 
uma separação geográfica entre suas porções setentrional e 
meridional. 

A) Porção setentrional 

Corresponde às exposições do complexo a norte do paralelo 
1 0°S. O conjunto radiométrico Rb-Sr e K-Ar (Tabs. 1.111 e 1.1V) 
inclui cerca de uma quinzena de novas determinações ora efetua
das pelo RADAMBRASIL. O acervo abrange datações reportadas 

em Brito Neves (1975), Jardim de Sá et ali1 (1978), Cordani & Brito 
Neves (1978) além de várias outras, devido a convênio entre o 
CPGeo-IGUSP e a DOCEGEO, CPRM e Secretaria de Minas e 
Energia. Recente síntese abordando o conjunto radiométrico foi 
elaborada por Brito Neves et a!ii (1981 apud Souza et alii 1979), 
cujas principais conclusões corroboram o quadro geocronoló
gico aqui exposto. 

A porção setentrional do Complexo Caraíba-Paramirim agru
pa cerca de 40 datações Rb-Sr e K-Ar. A amostragem do RADAM
BRASIL foi concentrada notadamente na extremidade noroeste e 
norte da unidade onde inexistiam datações. 

Os dados radiométricos Rb-Sr quando em diagrama iso
crônico (Fig. 1.7) confirmaram o caráter policíclico antigo deste 
complexo, tendo sido presentemente caracterizados eventos de 
homogeneização isotópica de estrôncio, datados na faixa de 3,1 
BA, 2,5 BA e 2,1 BA. 

As rochas mais antigas constatadas neste estudo referem-se a 
rochas encaixantes de composição tonalítica que afloram na 
região do rio Capim. Sua idade isocrônica de 3 100 MA para 
(SrB7 /Sr86) = R0 =O, 704 confirma o caráter arqueano precoce das 
rochas pertencentes ao Complexo Caraíba-Paramirim. Intrusi
vas filonianas nestes tonalitos parecem confirmarfase ígnea mais 
jovem em vista da posição do pegmatito 182 D (Fig. 1 .8), abaixo 
da isócrona arqueana. A par disso, a região sofreu seguramente 

TABElA 1 111 
Dados analíticos Rb·Sr em rocha total para rochas do Complexo Caraíba-Paramirim (porção setentrional) 

N~ de ordem N~ de lab N~ de campo Rocha Rb Sr Rb87/Sr86 Sr87/Sr86 Idade Ref • 
(ppm) (ppm) (MA) 

9 6 070 1183 EB JV281 Granito pórf. 254,0 162,8 4,58±o,13 0,8554±0.0007 2 275±71 NT 
10 6064 1080 AG DN223 Gnaisse 103,2 195,0 1,54±o,04 0,7653±o,0009 - NT 
11 6 047 1194 EC AG 19 Anatexito 109,4 283,2 1,12±o,03 0,7434±0.0012 - NT 
12 6 069 1009 DN JV203 Diatexito 230,1 247,5 2,71±o,08 o. 7858±o,0007 - NT 
13 6050 11 94 EC AG 14 1 Granito pórf. 95,0 261,1 1,06±0,03 0,7462±o,0011 - NT 
14 6 053 1194 EC AG 16 Gnaisse 82,5 558,9 0.43±o,01 o. 7266±o,0007 - NT 
15 6 048 1194 EC AG 15 Diatexito 343,6 83,3 12.45±o,34 1,1401 ±o,0019 2.419±70 NT 
16 6 063 1194 EC AG 20A Granitóide 94,3 332,9 0,82±0,02 o. 7337±o,0021 - NT 
16 6 054 11 94 EC AG 20.1 Granitóide 161,0 196,6 2,39±o,07 O, 7883±o,0013 2 413±95 NT 
17 6 051 1194 EC AG 5 Anatexito 133,8 97,2 4,04±o,11 0,8398±o,0009 2 314±75 NT 
18 1 450 MMC(1) Migmatito 98,7 333.4 0,86±0,02 O, 7443±o,0019 - 204 
18 1 452 MMC (2) Migmatito 124,0 329,9 1,09±0,02 0,7427±o,0022 - 204 
18 1 451 ML Migmatito 115,7 211,6 1,59±0,03 O, 7627±o,0022 2 508±25 204 
19 1 870 2 Granulito 49,1 207,5 0,69±0,01 o. 7332±0,001 o - + 
19 1 871 4 Charnockito 48,0 559,2 0,25±0,00 0,7144±o,0010 - + 
19 1 876 6 Granulito 1,9 413,9 0,01±0,00 O, 7041 ±o,0014 - + 
20 1 144 B-17-2 Gnaisse 167,5 56,5 8,80±o,17 0,9686±o,0026 2 078±63 76 
21 1 145 B-17-3 Gnaisse 41,9 174,7 0,70±0,01 0,7321±o,0018 - 76 
22 3 262 1578 JD-1 O Gran gnaisse 246,2 53,6 13,93±o,27 1 '1873±o,0011 2 397±69 X 

22 3 253 1578 JD21 B Anfibolito 105,6 316,0 0,97±0,02 O, 7482±o,0013 - X 

23 3 258 1578RA-1 02C Gran gnaisse 329,0 84,0 11,75±o,23 1 ,0747±o,0075 2 181±77 X 

24 3 254 1578JD 24C Adamelito 189,0 156,5 3,53±0,07 0,8098±o.0020 2.060±80 X 

25 3 252 1578JD612s=;JD06 Granodiorito 218,6 321,5 1,98±0,04 O, 7597±o,0014 - X 

- 3 255 1578JD-27A** Adamelito 308,0 153,9 5,92±o,12 0,9187±o.0041 2.500±87 X 

- 3 256=3 497 1578JD-27B ** Adamelito 334,0 70,6 14,93±o,27 1 ,0978±o.0025 1 918±57 )( 

- 3 264 1578JD-27c** Adamelito 380,5 54,5 21.49±o.40 1,34 75±o,0012 2.075±60 X 

19 1 872 5A Leptinito 112,6 57,9 5,73±o,11 0,8927±o,0012 2269±69 + 
19 1 873 58 Leptinito 115,1 80,1 4,21±0,08 0,8321 ±o,0052 2 094±108 + 
19 1 874 5C Leptinito 114,2 476,1 0,70±o,01 O, 7285±o,0005 - + 
19 1 875 50 Leptinito 23,1 672,6 0,10±0,02 o. 7088±o,0009 - + 

• Os números da referência correspondem aos da bibliografia NT- Neste Trabalho +- Dados CPGeo/Convênio DOCEGEO-IGUSP. x-Dados CPGeo/Convênio CPRM
IGUSP 

** Folha SC 23 Rio São Francisco 

TABElA 11V 
Dados analíticos K-Ar para rochas do Complexo Caraíba-Paramirim (porção setentrional) 

N~de ordem N~delab N~ de campo Rocha Material %K Ar40 x 10-6 fcSTP) %Ar40 Idade Rei • 
rad 9 atm (MA) 

22 4058 1578RA679 Xisto Mica 7,9809 196,3 2,11 543±17 X 

27 4058 1578RA258 Anfibolito Anf 0,5707 16.4 5,39 619±8 X 

28 3.525=3512 R-22/RS Hiperito Plag. 0,673 62,3 8,97 1 518±22 + 
29 LEEDS U1 Ultramáfica Biotita 7.414 101,7 0,7 1.9,P6±80 186 
29 LEEDS U2 Ultramáfica Biotita 5,959 93.4 1,0 2.125±80 186 
30 391 08-U-PF-F1 Gabro Plag 0,147 4.4 55.4 646±33 111 
16 4904 1194EC/AG20 Granitóide Biotita 7,3082 155.4 4,71 479±19 NT 
31 4 920 1194EC/AG17 Gnaisse Biotita 7,5395 175,5 5,58 517±15 NT 
14 4 881 1194EC/AG14 1 Granitóide Biotita 7,5072 172,2 1,86 511±11 NT 

•os números da referência correspondem aos da bibliografia x-Dados CPGeo/CPRM-IGUSP.inéditos.+- Dados CPGeo/DOCEGEO-IGUSP.inéditos. NT- Neste Trabalho 
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Fig 1 7 - Diagrama isocrônico de referência para as rochas do Complexo Caraíba-Paramirim {região de Juazeiro-BA} 

um metamorfismo transamazônico, pois que metavulcânicas que 
ali afloram produziram isócrona com idade de 2 170 MA (Sato/ 
SME, inf verbal). 

Boa parte das amostras do diagrama isocrônico configura um 
alinhamento com aproximadamente 2 500 MA (R= O, 705), aqui 
interpretado como época importante de homogeneização isotó
pica, possivelmente também associada a fenômenos de rejuve
nescimento isotópico parcial de materiais originados em tempos 
pré-Jequié. Pontos intermediários entre esta isócrona e a isó
crona transamazôn ica (por ex J D-1 O, RA-1 02 C, EB-JV-281) 
parecem também ter sofrido a superimposição de eventos geodi
nâmicos e como conseqüência um rejuvenescimento isotópico 
de Sr incompleto. Situação semelhante poderia explicar a idade 
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Fig 1.8 - Diagrama isocrônico para o Complexo Caraíba-Paramirim (região de 
Uauá-BA) 

Rb-Sr convencional de 2.300 MA (Tab. 1.111), obtida para um ana
texito de Petrolina (EC-AG-05). 

A Figura 1.9 apresenta isócrona verdadeira para os leptinitos 
da mina de Caraíba. A idade de 2.234 ±54 MA, para R0 =0,7058 
± 0,0008 é aqui relacionada novamente ao rejuvenescimento 
causado pela atuação do Evento Transamazônico sobre rochas 
mais antigas, possuidoras de baixas relações isotópicas iniciais. 
A imposição desta geodinâmica certamente foi apreciável, haja 
vista o número de amostras alinhadas segundo isócrona com 
2.100 MA no diagrama da figura. as quais representariam signifi
cativa contribuição de material diferenciado do manto e/ou grani
tização ocorrida neste período sobre o Complexo Caraíba
Paramirim. 
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O padrão geocronológico K-Ar constatado (Tab. 1.1V) para a 
porção setentrional do Complexo Caraíba-Paramirim confirma a 
influência dos Eventos Transamazônico e Brasiliano nos res
pectivos sistemas cristalinos analisados. Datacões localmente 
apresentando idades mais antigas podem ser en~ontradas, como 
por exemplo aquela do ultramafito de Surubim (2 125 ± 80 MA), 
fato que sugere a presença de frações crustais preservadas par
cialmente ao aquecimento transamazônico. 

Digno de nota é o padrão radiométrico encontrado nas três 
amostras coleta das pelo RADAMBRASIL, cujas idades entre 480 
e 520 MA demonstram influência termal tipicamente do Evento 
Brasiliano pela proximidade geográfica com o Sistema Riacho do 
Pontal. Contudo, duas destas amostras, analisadas pelo método 
Rb-Sr, integraram-se à isócrona com 2 500 MA, fato que 
demonstra, uma vez mais, a potencialidade destes métodos na 
caracterização de áreas antigas. 

Na Folha SC.23 Rio São Francisco, adjacente a oeste das Fo
lhas SC.24/25 Aracaju/Recife, para onde adentram as litologias 
do Complexo Caraíba-Paramirim, o padrão geocronológico 
mostra-se plenamente correlacionável àquele ora comentado. 
Ali, Tassinari (inf. verbal) através da amostragem do RADAM
BRASIL obteve isócrona Rb-Sr de referência em rocha total com 
idade de 2. 700 MA ( R0 =O, 702), interpretando-a como a época 
de formação generalizada de rochas da unidade. Outra isócrona 
construída, correspondente à granitização que atingiu o com
plexo, forneceu idade de 1 950 MA e R0 = 0.71 5. 

B) Porção Meridional 

Segundo a proposição desta síntese, denominam-se porção 
meridional as exposições do Complexo Caraíba-Paramirim situa-

das ao sul do paralelo 1 oos O conjunto radiométrico disponível 
(Tabs. 1.V e 1.VI) para esta parte da unidade provém de literatura 
específica, aqui relacionada: Hurley et alit (1967), Almeida et a/ti 
(1968), Cordani & lyer (1979), Jardim de Sá et a/ti (1978) e Cor
dani & Brito Neves (1978). Outras determinações incluídas no 
conjunto referem-se a projetos de pesquisa em desenvolvimento 
no CPGeo e a Convênios com a CPRM e DOCEGEO. 

O padrão geocronológico Rb-Sr e K-Ar da porção meridional 
mostra-se correlacionável àquele constatado para o setor seten
trional. A Figura 1.1 O apresenta o diagrama isocrônico Rb-Sr de 
referência em rocha total, o qual denota novamente o caráter poli
cíclico da unidade em pauta 

lsócrona agrupando o lote de amostras do perfil Mundo Novo
Largo forneceu idade de 3.100 MA para R = 0.702, idade aqui 
assumida para a formação destas rochas Dada a baixa relação 
isotópica inicial, pode-se admitir como provável uma diferencia
ção do material a partir do manto, na época mencionada. Dois 
granitos de anatexia das imediações de Mirangaba (378 c,e) 
incluem-se nesta isócrona, o que comprova extensões laterais de 
crosta arqueana a oeste do Sistema Jacobina. A propósito, vale 
lembrar que outros fragmentos com idade correlacionável têm 
sido encontrados internamente no Craton do São Francisco e 
especificamente na porção setentrional do Complexo Caraíba
Paramirim, na região do rio Capim 

Na Figura 1.1 O constatam-se outros alinhamentos conspícuos 
de várias amostras, cuja idade de 1 970 MA para R0 = 0.705 é 
aqui interpretada como da época de imposição da geodinâmica 
do Ciclo Transamazônico. O conjunto é formado por migmatitos e 
gnaisses das imediações de Cansanção, além de algumas amos
tras de granitos de anatexia que afloram entre Acajutiba e Cris
tínápolis, porção sudeste das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife 

TABELA 1 V 
Dados analíticos Rb·Sr em rocha total para rochas do Complexo Caraíba-Paramirim (porção meridional) 

N? de ordem N? de lab N? de campo Rocha Rb Sr Rba7 ;s,.S6 s,.S7 /SrB6 Idade Rei • 
(ppm) (ppm) (MA) 

32 3 301 BA-19B Migmatito 54,6 235,6 0,67 ±0,01 0,7284±0,0012 - X 

32 3 302 BA-19C Migmatito 264,5 272,8 2,83 ±0,06 0.7914±0,0006 - X 

32 3 217 BA-19A Migmatito 123,0 148,9 2.41 ±0,05 0.7841 ±0,0005 - X 

33 3 300 BA-17E Migmatito 126,8 110,0 3,37 ±0,07 0,8019±0,001 6 1 997±77 186 
34 3 299 BA-16 Migmatito 123,8 1483,5 0,24 ±0,00 O, 71 05±0,001 O - 186 
35 3 297 BA-15A Migmatito 44,8 554,9 0,23 ±0,00 0,7091 ±0,0008 - 186 
35 3 298 BA-15E Migmatito 116,9 200,1 1.70 ±0,03 O, 7568±0,0007 - 186 
36 - (63-75)MIT6112 Gran gnaisse 317,9 99,2 9,52 ±0,19 0,9750±0,0024 1 969±60 183 
37 1 402 LARG 1 Gran gnaisse 130,9 66,6 5,84 ±0,11 0,9697±0,001 8 3 123±91 204 
37 1 403 LARG 2 Gran gnaisse 163,3 61,9 7,B9 ±0,15 1 ,0359±0,0023 2 895±84 204 
37 1 404 LARG 4 Gran gnaisse 121,6 49,9 7,26 ±0,14 1 ,0053±0,0018 2 853±82 204 
37 1 425 LARG 3 Gran gnaisse 120.4 55,1 6,51 ±0,13 0,9996±0,0023 3117±91 204 
37 1 453 LARG 5 Gran gnaisse 134,6 64,2 6,23 ±0,12 0,9799±0,001 o 3 039±87 204 
37 1 586 G 5 Gran gnaisse 138,6 73,2 5,58 ±0,11 0,8933±0,001 7 2 335±69 204 
37 1 587 G6 Gran gnaisse 121,8 83,2 4,31 ±0,08 0,8889±0,0040 2 939±103 204 
38 1 588 G 9 Migmatito 60,9 427.7 0.41 ±0,01 0,7212±0,0021 - 204 
38 1 408 J-24 Migmatito 118,8 95,1 3,67 ±0,07 0,8566±0,0012 2 851 ±84 204 
38 1 409 J-25 Migmatito 96.4 97,2 2,90 ±0,06 0,821 0±0,0012 - 204 
38 1 589 G-12 Migmatito 89,8 184.4 1.42 ±0:03 o, 7822±0,0012 - 204 
39 3 393 1526JB 378c Granito 142,0 162,5 2,56 ±0,05 0,8157±0,0007 - + 
39 3 394 1526JB 378e Granito 175,3 139.4 3,70 ±0,07 0,8764±0,001 2 3 187±99 + 
40 807:2 343 1183MS270B Granodíorito 145.7 137,5 3,09 ±0,06 0,7899±0,0012 1 908±74 + 
40 3 806:2 342 1183MS270A Granodíorito 212,5 120,1 5,20 ±0,10 0,8589±0,0014 2 054±66 + 
40 3 819:3 603 1183MS270D Granodiorito 229,5 41,9 16,526±0,0383 1 '1880±0,001 7 2029±48 + 
41 2 341 1183MS269CN Adamelito 243,2 293,9 2.41 0±0,068 O, 7666±0,0006 - + 
42 - 388MIT6107 Gnaisse - - 2,028 0,7769 2 310 183 

• Os números da referência correspondem aos da bibliografia x-Dados CPGeo/CBPM-IGUSP, inéditos +-Dados CPGeo/CPRM-IGUSP, inéditos 

TABELA 1 VI 
Dados analíticos K-Ar para rochas do Complexo Caraíba-Paramirim (porção meridional) 

(-cSTP %Ar40 N? de ordem N? de lab N~ de campo Rocha Material %K Ar40 x 10'6 --) Idade Rei • 
rad 9 atm (MA) 

43 1 234 GR-162 Granulito Muscovita 8,913 123.7 0,57 1 970±88 116 
44 991 BA-66-PB 111 Gran gnaisse Biotita 7,31 252,3 6,80 710±35 116 
45 1 235 GR-330 Migmatito Biotita 7.475 1 089,0 0,72 2 029±91 116 
46 705 BOB-66 Biot. gnaisse Biotita 7.438 1 130,0 0,28 2 081 ±56 X 
47 719 58g-B-66 Gnaisse Biotita 7,941 879,1 1,90 1 710±44 12 

• Os números da referência correspondem aos da bibliografia. x -Dados CPGeo/DOCEGEO-IGUSP, inéditos 
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Fig 1 1 O- Diagrama isocrônico de referência para as rochas do Complexo Caraíba-Paramirim jsetor meridional) 

Algumas amostras aparentam possuir idade mais antiga, con
forme evidencia a posicão de seus pontos analíticos acima da isó
crona com 1 970 MA· É o caso das amostras G-5, LARG-4 e 2, 
J-24 e 25, MIT-61 07 e BA-19A que corresponderiam a materiais 
parcialmente rejuvenescidos e/ou formados entre o Arqueano e 
Transamazônico. Outros pontos ligeiramente acima da isócrona 
transamazônica (por ex, BA 19C e MS 270A) devem representar 
materiais do próprio Evento Transamazônico, porém com idade 
anterior a 1 970 MA. 

Padrão geocronológico semelhante, com idade isocrônica de 
2 100 MA (R= O, 704), foi obtido por Lima et a/11 (1981) em rochas 
do Complexo Caraíba-Paramirim na Folha SD 24 Salvador, para 
onde se prolongam os afloramentos da porção meridional aqui 
considerada Tal fato demarca a importância do Evento Transa
mazônico na constituição evolutiva do complexo. 

Cabe também mencionar que os projetos geocronológicos 
atualmente em andamento nos laboratórios do CPGeo confir
mam o padrão radiométrico transamazônico para rochas das ime
diações de Cansanção (isócrona com 2,2 BA). Entretanto, alguns 
resultados Rb-Sr permitiram delinear isócrona com 2,6 BA para 
gnaisses bandeados da região de Ambrósio Assim pode-se 
aventar pelo menos 3 marcos geodinâmicos maiores para o 
Complexo Caraíba-Paramirim: aproximadamente 3,1 BA, 2,6 BA 
e 2,2-2,0 BA. 

As poucas datações 1<-Ar existentes (Tab 1 .VI) para a porção 
meridional demonstram sua antiguidade fornecendo idades de 
resfriamento à geodinâmica do Ciclo Transamazônico, com um 

un1co resultado anômalo (BA-66-PB-111 ); a desgaseificação 
parcial da biotita provavelmente sendo devida à influência termal 
dos processos brasilianos que atingiram, relativamente próxi
mos, esta margem do complexo. 

Atividades fissurais transamazônicas desenvolveram-se nas 
imediações de Gavião, exemplificadas pelas datações existentes 
em corpos de rochas calcossilicáticas com apatita da área da 
fazenda Panelas A idade Rb-Sr convencional em flogopita, de 
elevada confiabilidade, para um desses corpos (PJ-01, Tab. 1 OA) 
é de 2 271 ± 76 MA assumindo-se R= 0,705 Três datacões K-Ar 
também ali efetuadas forneceram idades aparentes entr'e 2.000 e 
1 950 MA Adicionalmente, vale também comentar a idade apa
rente K-Ar obtida por Torquato no CPGeo (inf verbal) para um 
pegmatito intrusivo nos granulitos de Tanquinho A idade de 
1 940 MA domina a presença de esforços fracionais importantes 
naquela época no Complexo de Jequié, com decorrente atividade 
hipoabissal (Fig. 1 4). 

1 1 2 2 2.5 - Petrografia 

O Complexo Caraíba-Paramirim está constituído por um patrimô
nio litológico muito amplo e diversificado. Aqui serão descritos 
os principais aspectos petrográficos encontrados na unidade 
bem como, de forma reduzida, o grande acervo de dados petro
gráficos constantes em trabalhos anteriores. 

Para um melhor desenvolvimento de trabalho, a presente uni
dade foi dividida em dois blocos: setentrional e meridional. 
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A) Bloco setentrional 

O bloco setentrional reúne as Folhas SC.24-V-D. SC.24-V-C e 
SC.24-Y-B, envolvendo as regiões de Uauá, Curaçá, Caraíba, 
Juazeiro, Monte Santo e Lagoa do Alegre. As amostras estudadas 
correspondem a gnaisses de várias composições. rochas da 
fácies granulítica, rochas calcossilicáticas, quartzitos e/ou 
quartzitos ferríferos e metabasitos. 

Dentre as rochas da fácies granulítica. os piriclasitos são os 
tipos mais abundantes. Estes provêm da parte sudeste do Grupo 
Capim, no leito do riacho Salgadinho próximo a Riacho das Pe
dras. Mesoscopicamente, a rocha é de granulação média a fina, 
com suave orientação. Em lâmina delgada, evidencia-se uma tex
tura granoblástica poligonal foliada, constituída por plagioclásio 
(andesina), piroxênio cálcico, hiperstênio e subordinadamente 
hornblenda verde-amarronzada, quartzo. opacos. zircão e apa
tita O plagioclásio exibe bordos poligonais a interlobados e às 
vezes apresenta-se salpicado por minúsculas partículas de epí
doto e sericita (processo de saussuritização) O piroxênio cálcico 
é esverdeado e se acha parcialmente envolvido por hornblenda 
O hiperstênio encontra-se algo alterado para biotita ou substi
tuído por hornblenda nos bordos com o piroxênio cálcico. O quart
zo está presente de forma disseminada ou injetado por efeito de 
cisalhamento A rocha pertence à fácies granulítica e exibe efei
tos de recristalização à fácies anfibolito (p ex anfibólio verde ao 
redor dos piroxênios) Neste mesmo afloramento foram estuda
das rochas de granulação um pouco mais fina. possuindo a 
mesma composição petrográfica, sendo interpretadas como um 
autólito microgranular Postula-se para estes casos uma origem 
magmática para o conjunto 

Biotita-hiperstênio-granulito foram descritos por Delgado & 
Souza (1975), que apresentam em seção delgada uma textura 
xenoblástica inequigranular, constituída por plagioclásio, quart
zo, microclina. hiperstênio e biotita, ocorrendo acessoriamente 
magnetita, pirita, opacos e apatita muito escassa. Quartzo 
piriclasito retromorfizado com granada e biotita foram observa
dos ao sul de Patamuté; mesoscopicamente a rocha é de grã 
média e bem foliada por cataclase Petrograficamente mostra 
uma textura granoblástica a idioblástica Seus principais compo
nentes são granada. biotita, feldspato e piroxênio, ocorrendo em 
menor quantidade opacos, quartzo, plagioclásio. 

O feldspato potássico consiste de microclina que ocorre em 
indivíduos isolados substituindo minerais preexistentes. Nos 
máficos, distingue-se clinopiroxênio com porcentagem inferior 
ao hiperstênio que predomina. com bordas alteradas para biotita 
e/ou tremolita-actinolita. O hiperstênio aparece algumas vezes 
intercrescido com palhetas retorcidas e originadas a partir de 
piroxênios e anfibólios Os acessórios são magnetita (alterada 
para hematita e leucoxênio). zircão e apatita 

Delgado & Souza (1975) descreveram granulitos charnockí
ticos básicos finos, que se apresentam como rochas densas, 
maciças, cor escura. sendo caracterizados petrograficamente 
pela seguinte constituição mineralógica: plagioclásios, piro
xênios (hiperstênio e augita), quartzo. microclina. acessórios de 
magnetita, zircão, apatita e titanita. Em zonas de perturbações 
tectônicas ocorrem. por vezes. nas delgadas faixas de desloca
mentos. hornblenda, tremolita. talco e clorita, oriundos da altera
ção dos piroxênios, e clorita. muscovita, sericita e carbonato. O 
hiperstênio é mais abundante que o piroxênio cálcico, os quais 
estão ora bem preservados ora quase totalmente substituídos por 
bastita, sobretudo onde a quantidade de granada e biotita é 
maior. Algumas palhetas de muscovita ocorrem associadas com 
plagioclásio + quartzo. caracterizando retrometamorfismo em 
condições de fácies anfibolito a xisto verde. Um aspecto peculiar 
na amostra é a quase total separação das porções com granada e 
biotita, sendo a primeira tardi a pós-tectônica, pela sua forma 
idioblástica 

Na BR-235, 2,5 km a NO do ponto denominado Waldemar. 
aparece um afloramento de diatexito foliado de composição 
enderbítica, com encraves e/ou xenólitos de piroxênio anfibolito. 
O conjunto representa rochas de alto grau Em lâmina delgada, a 
encaixante mostra uma textura granoblástica curva a interlobada 
cataclasada, achando-se constituída por biotita, opaco, zircão, 
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hiperstênio, apatita, quartzo.' plagioclásio e mirmequita. O 
encrave e/ou xenólito possui uma granulação média, mesocrá
tica, bem foliada e está constituído principalmente de hornblenda 
marrom a amarelada e plagioclásio Piroxênios. opacos, quartzo e 
biotita ocorrem em quantidades subordinadas. Alguns piroxênios 
estão alterados em bastita e/ou envolvidos pelo anfibólio. 

Os gnaisses charnockíticos que ocorrem na parte oeste de 
Poço de Fora apresentam em lâmina delgada uma textura 
granoblástica inequigranularcom orientação onde o plagioclásio 
(andesina a oligoclásio) mostra intercrescimentos antipertíticos 
e mirmequíticos, estando frequentemente saussuritizado ou 
sericitizado. 

Dentro do contexto das rochas da fácies granulítica. aparecem 
exemplares de gnaisses enderbíticos Algumas amostras estuda
das acham-se localizadas na estrada Uauá-Patamuté, cerca de 
11 ,6 km da última localidade. Em amostras de mão, observa-se 
uma rocha maciça exibindo fraca orientação. coloração cinza
escuro e granulação média Petrograficamente nota-se uma tex
tura granoblástica poligonal a interlobada, constituída por 
plagioclásio (andesina). augita, hiperstênio e quartzo Horn
blenda verde ocorre envolvendo parcialmente opacos e piro
xênios, da fácies granulítica, que sofreram influência de grau 
metamórfico mais baixo. isto é, anfibolito. Este tipo aparece tam
bém no vale do rio Curaçá, possuindo coloração leuoocrática e 
estando um pouco cataclasado Em lâmina delgada a textura é 
granoblástica curva a interlobado-cataclasada. possuindo biotita, 
opacos, zircão, hiperstênio, apatita, quartzo plagioclásio e mir
mequita. O quartzo exibe bordos denteados e extinção ondu
lante. 

Gnaisses charnockíticos aparecem na região do vale do rio 
Curaçá Em lâmina delgada, mostram uma textura granoblástica 
anisotrópica cataclasada, constituída mineralogicamente por 
biotita, opacos, clorita, carbonato, epídoto, apatita, quartzo, pla
gioclásio. mirmequita, sericita e microclina 

Winge ( 1981) mencionou a existência de paleossoma, da 
fácies granulítica dos migmatitos, em que os piroxênios en
contram-se parcialmente transformados em hornblenda. Men
cionou, ainda, remanescentes de rochas granulíticas máficas e 
ácidas (charnockitos) que ocorrem formando lentes com decíme
tros a dezenas de metros no interior dos migmatitos 

Na evolução geológica do rio Curaçá, Lindenmayer (1981) 
relatou que no Domínio I os gnaisses do vale do Curaçá, inseridos 
neste domínio, possuíam características próprias, ocorrendo 
com ou sem hiperstênio Os gnaisses com hiperstênio possuem 
composição moda\ granodiorítica (opdalitos ou charnoenderbi
tos). tonalítica (enderbitos), quartzo-diorítica a diorítica, sendo 
constituídos por hiperstênio, biotita, quartzo. microclina, pla
gioclásio, hornblenda, clinopiroxênio, minerais opacos. apatita, 
granada e zircão O hiperstênio possui formatos irregulares, 
xenoblásticos de bordos embaiados, comumente preenchido por 
quartzo. Desse mineral ocorrem apenas núcleos frescos, parcial
mente substituídos pelas associações: biotita, talco e calcita, bio
tita; peninita e talco; magnetita. clorita, talco, magnetita, esfeno 
ou leucoxênio; biotita, clorita. talco, tremolita e magnetita; 
hornblenda, tremolita, clorita e opacos 

Biotita-hornblenda-gnaisses tonalíticos são abundantes no 
Complexo Caraíba-Paramirim, apresentando-se geralmente com 
uma granulação média e uma suave orientação. Em lâmina 
delgada apresentam uma textura granular alotriomórfica foliada, 
estando constituídos por quartzo, plagioclásio, K-feldspato e 
minerais ferromagnesianos como biotita e hornblenda O pla
gioclásio é abundante, sendo do tipo sódico. O feldspato 
potássico é a microclina ou o ortoclásio de alta triclinicidade. O 
anfibólio é a hornblenda verde com tons marrons, apresentando
se em alguns locais cortado pela biotita. Apatita, opacos. allanita 
e zircão constituem os minerais acessórios 

Biotita e/ou muscovita gnaisses ocorrem neste bloco na Folha 
SC.24-V-C. Alguns estão constituídos por quartzo, microclina. 
plagioclásio (oligoclásio), biotita e muscovita e em alguns 
exemplares aparece também a hornble-nda. Biotita-gnaisses 
ocorrem associados aos gnaisses a duas micas. Em lâmina 
delgada. apresentam uma textura xenoblástica e hipidioblástica, 
inequigranular. podendo ainda ocorrer lepidoblástico nos tipos 



ricos em biotita. Apresentam-se constituídos por quartzo, pla
gioclásio, microclina, hornblenda, biotita e acessórios de gra
nada, sillimanita, magnetita (comumente alterada para hematita e 
leucoxênio), zircão e apatita O quartzo é o mineral essencial, 
estando sempre presente, acompanhado de plagioclásio (oli
goclásio e andesina), este mostrando processos de saussuritiza
ção e sericitização A microclina também é abundante, podendo 
estar ausente em algumas amostras Aparece constituindo inter
crescimentos pertíticos e antipertíticos. Os máficos, biotita e 
hornblenda sempre estão presentes, sendo que a biotita mostra 
tonalidades escuras a avermelhadas, enquanto a hornblenda é de 
coloração esverdeada 

Algumas amostras de biotita-gnaisses apresentam-se muito 
cataclasadas A amostra coletada a sudeste de Curaçá, próximo a 
Barro Vermelho, apresenta em lâmina delgada uma textura xeno
mórfica foliada e cataclasada, constituída por opaco, biotita, epí
doto, apatita, quartzo, microclina, plagioclásio, sericita e pertita. 
O plagioclásio acha-se mascarado por massa de saussuritizacão 
(mistura de sericita e epídoto), enquanto que o feldsp.ato 
potássico apresenta-se bem geminado 

Os gnaisses quartzo-feldspáticos apresentam em lâmina 
microclina pertítica, plagioclásio formando intercrescimentos 
mirmequíticos, quartzo em agregados lenticulares, biotita asso
ciada a magnetita e substituída pela clorita O zircão é o mineral 
acessório abundante. Esparsamente encontram-se ainda placas 
de grafita que se amoldam nos outros minerais Lindenmayer 
(1981) mencionou ainda nestas rochas a presença de hiperstênio 
transformado em clorita e magnetita; e a granada em cristais arre
dondados, substituídos em parte pela clorita. 

Raras exposições de gnaisses kinzigitos aparecem na região 
do vale do rio Curaçá e fazem parte da Unidade Bom Despacho de 
Delgado & Souza (1975) Segundo estes autores, em lâmina 
delgada a rocha apresenta uma textura xenoblástica com fraca 
foliação, sendo constituída por granada, cordierita, quartzo, pla
gioclásio, microclina, biotita e sillimanita Os acessórios mais 
comuns estão representados pela magnetita, que se apresenta 
comumente alterada para leucoxênio, e ainda zircão e mica 
branca. 

As rochas calcossilicáticas exibem ao microscópio uma tex
tura granoblástico-xenomórfica a hipidiomórfica, constituída em 
grande parte por diopsídio, quartzo, feldspatos, escapolita e 
acessórios como titanita, zircão e opacos Alguns minerais de 
alteração estão presentes tais como epídoto-zoisita, talco e 
carbonato. 

O diopsídio é o mineral mais abundante, podendo estar subor
dinado em algumas amostras, e geralmente alterado para tremo
lita-actinolita 

O plagioclásio ocorre como porfiroblastos, estando saussuri
tizado e sericitizado, possuindo composição de andesina. Em 
algumas amostras nota-se um aspecto mosqueado dado pelo 
crescimento da biotita ou hornblenda a partir dos planos do diop
sídio. O quartzo forma agregados lenticulares com forte extinção 
ondulante A microclina pode estar ausente, mas é mais comum 
ocorrer de modo bastante variado, aparecendo na forma de 
fenoblastos dispersos 

A hornblenda apresenta,se em quantidades subordinadas, em 
forma de cristais anedrais e subeudrais, de cores verde e marrom, 
estando parcialmente alterada nas bordas para tremolita-acti
nolita, encontrando-se ainda calcita e clorita A granada é rara, 
podendo estar ausente, enquanto a biotita está cloritizada e apa
renta ser derivada dos piroxênios e anfibólios Os acessórios 
estão representados por sericita carbonato, titanita, apatita, zir
cão e opacos 

Lindenmayer (1981) descreveu, no vale do Curaçá, olivina
mármores, nos quais a cal cita é o principal constituinte e forma a 
matriz onde estão imersos os silicatos 

Na estrada Curaçá-Barro Vermelho, ocorrem lentes de quart
zo-cataclasito calcossilicático, mostrando boa orientação por 
cataclase. Acha-se constituído por quartzo, se ri cita e feldspatos. 
Desseminados, observam-se carbonato, minerais do grupo do 
epídoto, actinolita e opacos Titanita ocorre orlando os opacos. O 
quartzo exibe forte extinção ondulante e microrrecristalização em 
fraturas e nos bordos; às vezes apresenta textura milonítica. Os 

feldspatos estão bem a mal geminados e como o quartzo apre
sentam microgranulação nos bordos devido a efeitos de deforma
ção por cataclase 

Na Folha SC 24-V-C, as rochas calcossilicáticas estão asso
ciadas a quartzitos ferríferos e ocorrem na forma de lentes e/ou 
como encraves. Petrograficamente, são constituídas de diopsí
dio, epídoto, tremolita-actinolita, plagioclásio, quartzo, horn
blenda e microclina. 

Os quartzitos ferríferos caracterizam-se, mesoscopicamente, 
por se constituírem predominantemente de quartzo, magnetita e 
hematita, possuindo granulação média e estrutura orientada, 
dada pelo arranjo subparalelo dos grãos de quartzo Mém desses 
minerais, Delgado & Souza (1975) mencionaram a presença de 
anfibólio azulado Petrograficamente, estão caracterizados pela 
paragênese mineral quartzo+ grunerita + magnetita +hematita 

Ladeira & Brockes Jr (1969) descreveram algumas amostras 
representantes dos quartzitos ferríferos, mencionando que em 
alguns exemplares podem ocorrer diminutas quantidades de um 
ou de alguns dos seguintes minerais: plagioclásio, piroxênio, 
titanita, epídoto, calcita, apatita, muscovita e biotita 

As amostras de quartzitos encontradas na Folha SC 24-V-D 
apresentam-se em lâmina delgada, de acordo com as descrições 
efetuadas por Ladeira & Brockes Jr. (op ctt) no vale do Curaçá, 
com uma textura hipidiomórfica inequigranular, com quartzo, 
fuchsita, sericita, feldspato e acessórios de rutilo, pirita limoni
tizada e zircão. 

Os metabasitos estudados são provenientes da Folha SC 24-
V-C e encerram tipos como tremolititos e tremolita-actinolita-xis
tos, descritos por Delgado & Souza (op ctt) São rochas 
verde-claras com tonalidades escuras, grqnulação fina a média, 
que apresentam uma orientação mineral pouco pronunciada, 
sendo comuns os tipos xistosos, tal como observado no aflora
mento. Petrograficamente, são monótonas, contendo tremolita
actinolita e acessórios como opacos, diopsídio, biotita, quartzo, 
clorita e hornblenda Algumas características petrográficas e 
químicas fizeram com que Delgado & Souza (1975) interpretas
sem essas rochas como produto metamórfico de rochas ígneas 
básico-ultrabásicas. Esses autores mencionaram, ainda, a pre
sença de hornblenditos e talco-xistos. 

Alguns anfibolitos provenientes da Folha SC.24-Y-B foram 
descritos como diopsídio-anfibolitos Em lâmina delgada apre
sentam uma textura granonematoblástica, possuindo hornblen
da, titanita, diopsídio, clinozoisita, opacos, carbonato, pla
gioclásio, sericita, clorita e actinolita. O plagioclásio (andesina) 
mostra-se levemente saussuritizado, enquanto o anfibólio envol
ve ocasionalmente o piroxênio Carbonato, clorita e actinolita 
comumente ocorrem em veios 

Na parte noroeste de Monte Santo, Folha SC 24-Y-B, ocorrem 
gnaisses quartzo-feldspáticos, leucocráticos, coloração cinza
claro e com granulação média e grosseira. Localmente associam
se biotita-gnaisses e hornblenda-biotita-gnaisses. Petrografi
camente, as amostras estão constituídas por plagioclásio (oligo
clásio-andesina), quartzo, albita, microclina e acessórios como 
titanita, epídoto, biotita, apatita e opacos. Inda eta/11 (1976) men
cionaram que associados aos gnaisses quartzo-feldspáticos 
aparecem gnaisses cataclásticos, ricos em álcali-feldspatos. 

Mascarenhas et a/ti (1975) citaram que petrograficamente os 
gnaisses quartzo-feldspáticos são leptinitos, constituídos es
sencialmente de oligoclásio antipertítico, quartzo e microclina 
pertítica, ocorrendo como acessórios granada, zircão, biotita e 
magnetita, compreendendo uma paragênese da fácies anfibolito 

No vale do Curaçá, Lindenmayer ( 1981) classificou algumas 
rochas como leptinitos, compostos de microclina pertítica, quart
zo, plagioclásio, granada, grafita, biotita e zircão. 

O metamorfismo imprimido neste bloco permitiu concluir que 
a paragênese mineralógica das amostras descritas é da fácies 
granulítica até anfibolítica. As rochas de alto grau constituem 
uma paragênese f01 ma da principalmente por quartzo, plagioclá
sio, hiperstênio, h01 nblenda verde, biotita; plagioclásio, quartzo, 
biotita, hiperstê.nio, mirmequita; clinopiroxênio, ortopiroxênio, 
plagioclásio, hornblenda e biotita, características da fácies 
granulítica (Winkler, 1976). 
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A fácies anfibolito está caracterizada pela seguinte paragê
nese encontrada nos gnaisses: quartzo, plagioclásio, K-feldspa
to, biotita e hornblenda; plagioclásio (oligoclásio), microclina, 
biotita, muscovita, hornblenda; microclina, plagioclásio, biotita; 
granada, cordierita, quartzo, plagioclásio, biotita, sillimanita. 

A paragênese das rochas calcossilicáticas compostas por 
diopsídio, calcita e forsterita indica a existência, segundo Lin
denmayer (op ctt ), de dolomitos silicosos submetidos a um 
metamorfismo regional de alto grau. 

A presença de hornblenda, epídoto, granada e plagioclásio 
cálcico, entre outros, comprova a existência de Al 20 3 nestes 
dolomitos, e segundo Lindenmayer (op ctt) a flogopita e a 
microclina podem ter sua origem atribuída à composição da 
rocha original (portadora de K2 0) ou a metassomatismo potássi
co posterior 

Substituições diaftoréticas encontram-se preservadas nestas 
rochas, entre elas transformação de hiperstênio em biotita, 
recalibrando as rochas da fácies granulítica para anfibolito. 

Em muitas amostras estudadas petrograficamente, constata
ram-se substituições de hiperstênio pela bastita e clorita, hor
blenda pela actinolita, e diopsídio por tremolita, que são 
consideradas como representantes da passagem da fácies anfi
bolito para xisto verde. 

B) Bloco meridional 

Petrograficamente, foram descritas poucas variedades, desta
cando-se as rochas migmatíticas, calcossilicáticas, anfibolitos, 
metabasitos, metagabronoritos, sienito gnáissico e rochas gnáis
sicas de composição diversa 

Dentre os migmatitos, os metatexitos mostram petrografica
mente um paleossoma constituído por anfibolitos, piroxênio-an
fibolitos, piriclasitos, biotita-gnaisses e gnaisses charnockíticos. 
Essas rochas possuem uma granulação média, cor cinza a cinza
escuro e estão geralmente bem foliadas. Os anfibolitos, piroxê
nio-anfibolitos e piriclasitos são os termos mais básicos. Os dois 
primeiros encerram paragêneses minerais da fácies anfibolito a 
anfibolito alto, e o último, da fácies granulito O anfibólio geral
mente tem cor verde-clara a verde-amarronzada e pode coexistir 
com os piroxênios nos piriclasitos; a hornblenda envolve o 
hiperstênio, indicando aumento na pressão parcial de H20. Os 
piroxênios presentes são o hiperstênio e a augita diopsídica, este 
último mais freqüente nos piroxênio-anfibolitos, onde ocorre na 
maioria corroído pelo anfibólio. Os biotita-gnaisses e gnaisses 
charnockíticos são muito semelhantes, pois apresentam granula
cão média a fina e exibem coloracão cinza e cinza-esverdeado O 
éxame dessas amostras ao microscópio mostra que estão consti
tuídas por biotita, quartzo e feldspatos potássicos. O hiperstênio 
aparece adicionalmente nos gnaisses charnockíticos, porém 
quase sempre está cortado por simplectitos de biotita com quart
zo. Em vista disto, é possível que parte dos gnaisses biotíticos 
tenha sido gnaisses charnockíticos originalmente Observações 
petrográficas efetuadas em amostras dos gnaisses representan
tes do paleossoma dos metatexitos mostraram uma textura 
granoblástica geralmente bem orientada, cujos minerais félsicos 
predominantes são quartzo, plagioclásio e microclina, enquanto 
entre os máficos a biotita pardo-avermelhada é a mais comum, e a 
hornblenda é rara. Zircão, apatita, allanita, titanita e opacos são 
os minerais acessórios mais freqüentes. O neossoma está consti
tuído por quartzo e feldspato potássico (microclina a ortoclásio), 
como principais constituintes, seguindo-se biotita e/ou musco
vita em proporções de acessórios, enquanto que a hornblenda 
ocorre muito escassamente. 

Os exemplares classificados no campo como diatexitos 
possuem granulação média a grosseira e coloração predominan
temente cinza, ocorrendo também tonalidades rosadas. Os 
mobilizados são de coloração rósea e têm composição de leuco
granito e biotita a hornblenda granito. 

Os diatexitos portadores de hornblenda e biotita exibem em 
lâmina delgada uma textura irregular, isotrópica e fortemente 
orientada, algumas vezes porfiroblástica Apresentam como 
principais associações minerais quartzo-plagioclásio-microcli
na-hornblenda e biotita; plagioclásio-microclina-quartzo-horn
blenda e biotita. 
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A hornblenda é o máfico predominante, ocorrendo em pris
mas de coloração verde, associado a palhetas pardo-esverdeadas 
de biotita O plagioclásio apresenta abundantes intercrescimen
tos mirmequíticos, algumas vezes zonado, com geminação 
albita, parcialmente alterado para sericita. A microclina é pertí
tica, ocorrendo subordinadamente ao plagioclásio, enquanto o 
quartzo pode constituir-se num mineral predominante, apare
cendo ainda como inclusões euédricas na microclina. Completa
se a mineralogia com os acessórios representados pela titanita, 
epídoto-zoisita, opacos, apatita, zircão e allanita. 

As rochas gnáissicas fazem-se representar por hornblenda
gnaisses, leptitos e gnaisses a duas micas Outras amostras 
incluem sillimanita, cordierita e granada 

Próximo à localidade de São Domingos, ocorrem afloramen
tos de hornblenda gnaisses com faixas leptíticas. A rocha é de 
granulação fina a média, está bem folia da, sendo constituída, em 
lâmina delgada, por hornblenda, quartzo e feldspato, estando 
estes representados por plagioclásio e mesopertita se transfor
mando em microclina Em menor quantidade aparecem biotita, 
opacos, apatita, allanita e mirmequita. O anfibólio é verde-amar
ronzado e ocorre em grãos pequenos, encontrados em faixas sub
paralelas. Associados a ele aparecem quartzo, plagioclásio e 
algum feldspato mesopertítico. Faixas quase félsicas são obser
vadas em intercalacões com as acima mencionadas, verificando
se maior concentr~ção de quartzo e feldspato com geminação 
incipiente da microclina. Tais faixas podem corresponder a lepti
tos Biotita leptitos fazem-se representar por uma rocha de 
granulação média, suavemente orientada, sendo constituída por 
quartzo, plagioclásio e microclina; sericita e carbonato ocorrem 
com minerais acessórios. Próximo aos contatos com os granuli
tos do Complexo de Jequié, foram descritos leptitos a biotita, 
milonitizados. 

Alguns gnaisses exibem composição granítica, mostrando em 
seção delgada uma textura granular xenomórfica anisotrópica 
interlobada. A rocha é de granulação média, orientação dada por 
biotita e quartzo alongado. Acha-se constituída por quartzo, 
feldspatos, opacos e biotita, enquanto os minerais de alteração 
se fazem representar por carbonatos, clorita e sericita. 

Gnaisses granatíferos de composição tonalítica afloram na 
fazenda Muquém A rocha é de granulação média a grossa, 
foliada, constituída principalmente por granada, quartzo e pla
gioclásio, aparecendo em menores proporções: biotita, opacos, 
zircão, sericita A granada é rosada e pode conter inclusões de 
quartzo, plagioclásio, opacos e zircão. 

Seixas et a/11 (1975) mencionaram a presença de gnaisses a 
duas micas, biotita-gnaisses, com uma associação mineral repre
sentada por quartzo, microclina, p!agioc!ásio, biotita e musco
vita, este último mineral podendo estar ausente. As rochas 
portadoras de minerais de metamorfismo, sillimanita, cordierita e 
granada, segundo estes autores, apresentam textura granoblás
tica orientada, com quartzo apresentando extinção ondulante, 
plagioclásio parcialmente alterado para sericita, podendo ocorrer 
ortoclásio que se apresenta em porfiroblastos A cordierita apre
senta-se alterada para pinita ao longo dos planos de clivagem, 
enquanto que a sillimanita aparece em cristais prismáticos e a 
biotita em palhetas pardo-avermelhadas e marrons, dispostas em 
planos subparalelos à orientação geral da amostra. Granada e 
muscovita são os minerais subordinados, enquanto que os aces
sórios são opacos, apatita e zircão. 

Plagioclásio-augita-biotita-xistos foram descritos na estrada 
para Conceição do Coité. A rocha é máfica, granulação fina a 
média e está bem orientada, ocorrendo em faixas junto a gnaisses 
enderbíticos. Em lâmina delgada, mostra uma textura granoblás
tica (poligonal a interlobada) anisotrópica cataclasada, consti
tuída principalmente por plagioclásio, augita e biotita vermelha 
Finos veios de pseudotaquilito têm orientação oblíqua à foliação 
Opacos, apatita, anfibólio, uralita e/ou actinolita e um mineral. 
provavelmente do grupo do epídoto, ocorrem em proporções 
menores. 

As rochas calcossilicáticas estão representadas petrografica
mente por anfibolito e diopsiditos, estes às vezes com escapolita 
e quartzo O escapolita diopsidito é uma rocha isotrópica de 
granulação média, possuindo uma textura granoblástica grossei-



ra, constituída principalmente de piroxênio (diopsídio), com 
quantidades subordinadas de plagioclásio escapolitizado, esca
polita, flogopita, titanita e carbonato O diopsídio apresenta 
inclusões de titanita e de pequeno mineral tabular a arredondado, 
o qual está atualmente substituído por agregado minerallamelar 
de escapolita. 

Alguns cristais de diopsídio também exibem substituição por 
escapolita, sendo esta bem desenvolvida e geralmente repre
senta ramificações de um indivíduo maior, adjacente. O pla
gioclásio ocorre em cristais de porte médio e se acha substituído 
por escapolita fibrolamelar, às vezes com forma de roseta. Pela 
cor de interferência média a moderada, a composição da esca
polita é intermediária aos extremos marialita e meionita Se
gundo Trõger (1969), a escapolitização pneumatolítica hidroter
mal do plagioclásio pode resultar em pseudomorfos turvos de 
escapolita, à semelhança do processo de saussuritização. 

Alguns exemplares são rochas foliadas de granulação média e 
foram classificados petrograficamente como quartzo-diopsidito, 
o qual está constituído principalmente de quartzo, diopsídio e 
algum plagioclásio, aparecendo em menor quantidade car
bonato, titanita, actinolita e feldspato potássico. O diopsídio 
apresenta disseminações de a c ti nolita e às vezes está substituído 
por este mineral O plagioclásio se acha, em parte, substituído por 
carbonato, e o quartzo forma agregados com bordos algo sutura
dos, exibindo extinção levemente ondulante, às vezes com 
inclusões lenticulares dos demais minerais, sugerindo recristali
zação parcial em regime de compressão. 

Uma amostra foi classificada como diopsídio anfibolito, 
possuindo granulação média, isotrópica, textura granoblástica 
equigranular poligonal, estando constituída quase exclusiva
mente de hornblenda, plagioclásio e piroxênio cálcico de cor 
esverdeada Em menor quantidade aparecem opacos, hercinita e 
apatita A rocha, pelas suas características peculiares, pode 
tratar-se de material ígneo metamorfizado e/ou recristalizado 

Os metagabronoritos, petrograficamente, exibem uma textura 
granoblástica, equigranular amebóide, constituída por plagioclá
sio, hiperstênio, piroxênio cálcico, hornblenda e opacos No 
campo, estas rochas podem ser confundidas com básicas meta
morfizadas na fácies granulito (e.g. piriclasitos), porém distin
guem-se destas por estarem embutidas em granitos gnáissicos 
ou gnaisses com paragêneses da fácies anfibolito 

Por outro lado os anfibolitos são rochas de granulação média, 
bem orientados, e mostram em lâmina delgada uma textura 
nematoblástica, onde ocorrem plagioclásio (oligoclásio-andesi
na), hornblenda verde-amarronzada, aparecendo em menor 
quantidade quartzo, opacos e relíquias de piroxênio. 

O piroxênio é de pequena dimensão e está quase todo substi
tuído por óxido de ferro e uralita A fácies metamórfica é anfi
bolito Alguns exemplares mostram placas de plagioclásio, que 
parecem constituir um arranjo granular hipidiomórfico sugerindo 
origem ígnea 

Na localidade de Aroeira estudou-se um anortosito gabróico, 
apresentando-se isotrópico, de granulação média, textura gra
noblástica equigranularcurva a poligonal Está constituído princi
palmente de plagioclásio, com quantidades subordinadas de 
diopsídio augítico, hornblenda verde-amarronzada e opacos. A 
quantidade de plagioclásio é tal que justifica o adjetivo anortosí
tico. O piroxênio é verde-claro e em alguns locais está substituído 
por actinolita Uma ligação genética entre este tipo petrográfico e 
os diques de metagabronoritos não deve ser descartada. 

Os diques de metabasitos deste bloco aparecem na área de 
Aroeira e apresentam em seção delgada uma textura granular 
xenomórfica, com granulação média a fina, pouco orientada, 
formada principalmente de plagioclásio mal geminado e anfi
bólio (actinolita) Alguns agregados grosseiros anédricos de pla
gioclásio podem ser observados sugerindo textura porfirítica. O 
anfibólio é verde a verde-escuro, tem forma anédrica e ocorre 
com inúmeros intercrescimentos de quartzo, indicando provável 
retrometamorfismo a partir de piroxênio cálcico. Neste contexto, 
pode-se admitir que a rocha foi provavelmente um dique de gabro 
a gabronorito. 

Na Folha SC.24-Z-C, Silva Filho et a/ti (1977) descreveram um 
sienito gnáissico, o qual apresenta, em lâmina delgada, bandea-

menta devido às faixas paralelas ou subparalelas de máficos e 
félsicos. Acha-se constituído por microclina, em parte pertítica, 
sob a forma de fenoblastos arredondados e ovalados. O quartzo 
apresenta-se estirado e denteado com extinção ondulante 
seguindo-se plagioclásio, que se acha disperso na matriz 
granoblástica, alterado para sericita O máfico dominante é a 
hornblenda verde-pardacenta, formando fenoblastos prismáti
cos, contendo inclusões de apatita, quartzo e biotita. A biotita é 
marrom, ocorrendo em pequenas palhetas mostrando inclusões 
de opacos, zircão, quartzo e às vezes bordas com opacos. Nas fai
xas máficas aparecem ainda opacos com bordas de titanita, apa
tita e zircão. 

1.1.2.2.3- Complexo Presidente Juscelino 

1 1 .2.2 3.1 - Generalidades 

Dentre os trabalhos efetuados na área de exposição desta uni
dade, destaca-se o de Ebert (1964), levado a efeito na zona trans
versal, que concluiu que a área situada ao sul do Lineamento 
Pernambuco representaria um embasamento mais antigo em 
relação às faixas altamente deformadas aflorantes ao norte do 
mesmo. 

Em 1964, Moraes efetuou um reconhecimento fotogeológico 
nas Folhas Arcoverde e Garanhuns, que compreendem na área 
deste relatório a Folha SC.24-X-B, incluindo um conjunto de 
litologias no Pré-Cambriano Indiviso tais como migmatitos, cal
cários cristalinos, anfibolitos, gnaisses, rochas graníticas e grani
to-g na isses. 

Silva Filho etalit (1977) diferenciaram na Folha SC 24-X-D um 
conjunto arqueano, o qual denominaram de Complexo Granítico
Migmatítico, com diatexitos predominantes e biotita e/ou horn
blenda granitóide. 

Leite (1969) introduziu a denominação de Grupo Jirau, consti
tuído por rochas gnáissicas de composição variada, migmatitos 
leucocráticos com intercalações de anfibolitos, dolomitos, quart
zitos, antofilititos, clorititos, gnaisses hornblêndicos e serpenti
nitos. 

Barbosa (1970) descreveu nas regiões de Belém do São Fran
cisco e Cabrobó, em Pernambuco, um conjunto litológico que 
agrupou sob a denominação de Grupo Caraíba. 

Dantas, Gomes e Melo (1970), no reconhecimento geológico 
das Folhas Recife e Caruaru, individualizaram um conjunto 
migmatítico constituído por estruturas do tipo flebitos, nebulitos, 
diadisitos, epibolitos e polimigmatitos, incluindo ainda biotita e 
hornblenda-gnaisses, calcários cristalinos e dioritos migma
tizados. 

Santos (1971 ), nos estudos efetuados na Folha Arcoverde, 
distinguiu um complexo migmatítico-granitóide aflorante a sul do 
Lineamento Pernambuco. O autor propôs ainda a equivalência 
das rochas do maciço de ltaíba com aquelas descritas por Bar
bosa (op ctt) 

Leai,A de S (1970), no Inventário Hidrogeológico Básico do 
Nordeste (Folha n~ 19 Aracaju NO), separou, na região do rio São 
Francisco, em Cabrobó (PE), o Grupo Cabrobó, constituído de 
gnaisses, leptinitos, xistos e quartzitos 

Albuquerque & Brito Neves (1978), no Inventário Hidrogeoló
gico Básico do Nordeste (Folha n~ 21 Recife NO), mapearam ro
chas pré-cambrianas altamente transformadas e de composição 
imbricada, reunindo-as num complexo que denominaram de mig
matítico-g r a n itóid e. 

No mapa de Síntese Regional da Carta Geológica do Brasil ao 
Milionésimo da Folha SC 25 Recife, Caúla (1974) reuniu como 
rochas mais antigas os migmatitos, gnaisses e granitos que foram 
posicionados no Pré-Cambriano Indiviso. 

Brito Neves (1975) descreveu várias faixas de dobramentos 
separadas por maciços medianos Neste esquema de classifica
ção, a parte sul do Lineamento Pernambuco pertenceria ao 
Maciço Pernambuco-Alagoas. 

Mello (1975) estudou algumas ocorrências isoladas de rochas 
definidas como granulitos leucocráticos e cordierita-granulitos 
na região do rio Coruripe, nordeste de Arapiraca (AL). Na mesma 
época Santos & Silva Filho (1975) referiram-se às rochas do rio 
Coruripe como cordierita-migmatitos. 
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Bruni et a/ti (1976) no Projeto Carta Geológica do Brasil ao 
Milionésimo, Folha SC.24 Aracaju, englobaram na área de expo
sição da unidade em pauta o Pré-Cambriano lndiferenciado, 
incluindo metatexitos, biotita e hornblenda-gnaisses com dife
renciações diatexíticas e encerrando intercalações de anfiboli
tos, calcossilicáticas, calcários, quartzitos e, localmente, gra
nulitos. 

Costa, Pedrosa e Mendes ( 1977), no Projeto Agreste de Per
nambuco, diferenciaram na Folha SC.24-X-B um complexo mig
matítico-granitóide com rochas plutônicas granulares associa
das. Tal esquema de classificação foi adotado posteriormente por 
Costa et a!it (1980) no Projeto Extremo Nordeste do Brasil, que 
engloba na área do presente trabalho as Folhas SC 25-V-A e 
se 25-v-c. 

Cavalheiros, Spares e Torres (1981) reconheceram na região 
de Palmeira dos lndios (AL) uma unidade antiga constituída por 
gnaisses bandeados e migmatitos dos tipos nebulítico e agma
títico. 

Gomes et ali i ( 1981) definiram nas Folhas SB.24/25 Jagua
ribe/Natal, ao norte da área deste trabalho, o Complexo Presi
dente Juscelino, o qual constitui uma unidade basal, carac
terizada por núcleos de rochas homogêneas com foliações pouco 
desenvolvidas estando representadas por migmatitos e gnaisses 
de composições diversificadas, granitos de anatexia, além de 
esporádicas ocorrências de rochas ultrabásicas. O conjunto 
adentra largamente na região sul em domínios das Folhas SC 24/ 
25 Aracaju/Recife 

Neste relatório, utilizar-se-á a denominação de Complexo 
Presidente Juscelino dos autores acima citados, num sentido 
mais amplo, porém com as mesmas conotações estratigráficas, 
ocupando a posição basal das faixas dobradas que lhe são limítro
fes Neste sentido, a unidade caracteriza-se por uma intensa 
homogeneização, além de cortejos de rochas granitizadas e 
migmatitos, predominando desde os tipos mais foliados até os 
mais homogêneos que encerram lentes de composições e tipos 
litológicos variados. Além desse universo de associacões litoló
gicas, a unidade é peculiarmente rica em gnaisses de ~árias com
posições e, localmente, encontram-se rochas pertencentes à 
fácies granulito. As foliações presentes neste conjunto de rochas 
representativas da unidade estão dispostas na forma de um V 
muito aberto, onde se acham expostas antiformais e sinformais 
arrasadas, que muitas vezes envolvem as unidades supracrustais 
afetando-as nas etapas sucessivas de deformação em conjunto. 
O Complexo Presidente Juscelino, como cartografado por Gomes 
et alit (op ctt ), possui representação espacial muito ampla na área 
deste trabalho, correspondendo a uma região de um embasa
mento muito remobilizado e retrabalhado em etapas sucessivas, 
constituindo-se em um complexo policíclico metamorfizado na 
fácies anfibolito e, localmente, chegando à fácies granulito 

Salienta-se ainda que a maior parte das rochas envolvidas 
neste conjunto petrotectônico sofreu sucessivos processos ana
téticos que mascararam parte das feições originais dos seus 
constituintes litológicos A unidade mostra uma maior intensi
dade de granitização próxima aos contatos com as seqúências 
supracrustais, além da participação, no seu substrato, de material 
mais granulitizado de composições tonalíticas que se acham 
expostas no rio Coruripe e que devem representar as partes 
menos afetadas do conjunto petrotectônico Assim, o Complexo 
Presidente Juscelino representa núcleos basais, achando-se em 
alguns locais envolvidos na fase tectogênica com as unidades 
das faixas dobradas. Evidências de movimentacão tectônica 
como demonstrado em mapa estão presentes, p~incipalmente 
nas bordas de exposição da unidade. 

1.1.2 2 3 2 - Posição estratigráfica 

O Complexo Presidente Juscelino apresenta evidências bastante 
claras de ocupar a posição basal na coluna, devido às suas 
peculiaridades tectônicas e litológicas contrastantes com as uni
dades mais jovens. 

Representa, ainda, na conceituação aqui adotada, um bloco 
tectônico fragmentado do Craton do São Francisco, retrabalhado 
sob diversos aspectos até o Evento Brasiliano. Este fato é corro-
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borado em vários trabalhos existentes na área de exposição da 
unidade, notando-se nos mapas geológicos publicados sempre 
um posicionamento basal A presença constante de material 
granitizado e o seu envolvimento num complexo policíclico difi
cultam precisar geocronologicamente sua idade, podendo-se 
supor, no entanto, pela sua constituição litológica em determina
das áreas, que tenha origens arqueanas, como constatado ao 
norte, nas Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal. 

Os seus limites são marcados quase sempre porfalhamentos 
em sua grande parte com os me)tamorfitos das supracrustais A 
sudoeste de Parnamirim (PE), o complexo em estudo apresenta 
foliações no sentido E-0, estando em discordância angular com 
os metamorfitos do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha. Em sua por
ção oeste, acha-se encoberto pelos sedimentos das Bacias 
Tucano-Jatobá, enquanto que na zona litorânea está em contato 
com granitos porfiróides e com o Grupo Barreiras Em raras 
ocasiões, como a oeste da cidade do Recife, acha-se encoberto 
pelos conglomerados e arenitos da Formação Cabo Muitos con
tatos com as rochas plutônicas são gradacionais, o mesmo ocor
rendo entre o delineamento das rochas migmatíticas hetero
gêneas e homogêneas, observando-se em poucos locais conta
tos bruscos Nas faixas dobradas, como nos Complexos Monteiro 
e Surubim, muitos contatos são especulativos, pois estas 
seqúências encontram-se migmatizadas em suas porções basais. 
Neste caso, a distinção litológica e a análise estrutural são fatores 
distintivos para a caracterização da unidade. Na área de exposi
ção do Complexo Monteiro, foram mapeadas rochas do Comple
xo Presidente Juscelino em zonas anticlinoriais com contatos de 
difícil traçado. Observa-se, portanto, que os contatos delimitados 
em mapa, do tipo litológico, refletem, na realidade, uma predomi
nância de litologias, isto em função das características que lhe 
são peculiares, acarretando portanto zonas transicionais de um 
litótipo para outro 

1 1 .2.2 3 3 - Distribuição na área 

O complexo em pauta abarca vasta área da região pernambucana 
além de fragmentos dos Estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. 
Possui, em sua maior parte, flagrante direção nordeste da foi iação 
de suas rochas, enquanto que na porção de Cabrobó (PE) acha-se 
com direção noroeste, sendo que o ponto de confronto dessas 
duas direções está encoberto pelos sedimentos da Bacia de 
Tucano-Jatobá. 

O Complexo Presidente Juscelino, como visualizado em 
mapa, possui um formato grosseiramente triangular com es
trangulamentos e protuberâncias nas suas partes laterais, com 
terminação mais comprimida ao sul de Parnamirim. Aparece 
ainda em altos estruturais dentro das faixas dobradas. 

Esta unidade possui uma variedade litológica muito diversifi
cada, predominando rochas migmatíticas dos tipos metatexitos e 
diatexitos, gnaisses de composições variadas, com contribuição 
de material granulítico, além de encerrar lentes de calcário 
cristalino, metabasitos, quartzitos, calcossilicáticas, rochas ho
mogêneas de composição granítica associadas a rochas migma
títicas, além de zonas cataclasadas, tais como gnaisses catacla
sados, cataclasitos, granitos cataclasados e milonitos, observa
dos nas maiores feições lineagênicas que ocorrem na área de 
exposição da unidade, como ao longo do Lineamento Per
nambuco, não estando estes tipos diferenciados em mapa. 

Na área de lbimirim (PE), o Complexo Presidente Juscelino 
está constituído por migmatitos de paleossoma básico, tendo 
também resíduos de biotita e/ou hornblenda-gnaisses Constitui, 
segundo Santos (1971 ), um alto estrutural migmatítico de dire
ção nordeste-sudoeste, com abundantes relictos básicos, além 
da presença de granitóides lentiformes, espécies de "mega
boudins". 

Na zona central da Folha SC.25-V-A. predomina uma ampla 
gama de estruturas migmatíticas, notando-se que muitas partes 
estiveram sujeitas a uma feldspatização mais intensa, onde pre
dominam os tipos estruturais mais homogêneos. Assim, os dia
texitos afloram em muitos locais, onde nas regiões entre 
Catende-Jaboatão gradam para rochas granitóides Esta asso
ciação granito-migmatito está presente também ao sul de Gra-



v atá e a leste de Arapiraca, sendo, nestes casos, diferenciados em 
mapa como associação granito-migmatito. As estruturas migma
títicas, neste caso, são a nebulítica, homófona e schlteren, que 
gradam para as rochas mais homogêneas de caráter granitóide. 
No perfil Garanhuns-Venturosa, os diatexitos estão bem expos
tos, apresentando estrutura schlteren, onde gradam a nordeste 
(em São Bento do Una, PE) para metatexitos. Outras ocorrências 
menores diferenciadas em mapa foram cartografadas na Folha 
SC 24-V-B, em pequenas manchas. Os diatexitos estão repre
sentados por gnaisses, de modo geral, possuindo granulação 
média a grosseira, muitas vezes adquirindo uma estrutura 
bandeada O tipo petrográfico dominante está representado por 
uma rocha de estrutura gnáissica de coloracão cinza-claro a 
rósea, cujo material neo-somático está represe.ntado por quartzo 
e feldspato, enquanto que o material que constitui o paleossoma 
é composto por biotita e anfibólio, que desenham nos afloramen
tos as estruturas schlteren e nebulítica, que predominam nos 
migmatitos homogêneos. Cortando os planos de estruturas dos 
diatexitos ou intercalados entre eles, ocorrem stl!s e diques de 
material pegmatóide A mudança dos diatexitos para os metatexi
tos é lenta, onde os últimos se apresentam com material básico 
em maior quantidade, mostrando-se dobrado nos estágios plásti
cos da rocha. De uma maneira geral, os metatexitos possuem 
ocorrências mais restritas, mostrando uma distribuicão bastante 
descontínua. Esse tipo estrutural é mais abundanté nas Folhas 
SC 24-X-B eSC 25-V-A, assemelhando-se em composição aos 
tipos mais homogêneos Estruturalmente, essas rochas mostram 
uma foliação orientada para nordeste, sendo comuns nos aflora
mentos deformações sobrepostas. Neste tipo, as estruturas mais 
comumente encontradas são: estromática, dobrada, ptigmática, 
agmática e flebítica Algumas estruturas são mais localizadas, 
como a agmática, encontrada em bons afloramentos na subida' da 
serra do Muro, que representa a fase migmatizante mais recente 
do complexo em pauta. Os metatexitos, de uma maneira geral, 
são rochas que apresentam uma textura bandeada, onde as faixas 
leucocráticas possuem composição similar à dos diatexitos, 
estando representados quartzo e feldspato que normalmente exi
bem, como a leste de ltacuruba (PE), dobramentos ptigmáticos, 
nos quais se intercalam bandas máficas, onde se concentram 
anfibólio e/ou biotita e piroxênio É importante assinalar que, em 
um mesmo afloramento, pode ser encontrado mais de um tipo de 
estrutura Essa associação é marcante no perfil Palmares
Catende-Cupira, onde se alternam metatexitos, diatexitos e 
granitóides em zonas de transição. Os metatexitos são rochas 
com estrutura gnáissica bem desenvolvida, granulação média a 
grosseira, formados geralmente por quartzo, plagioclásio e 
micas As bandas escuras estão representadas por biotita, anfi
bólio e, mais raramente, piroxênio A composição mineralógica 
predominante neste tipo é a granodiorítica até tonalítica. Em 
alguns afloramentos como a nordeste de Colônia Leopoldina 
(AL), foram constatados metatexitos com granada. A parte neo
somática é de granulação média a grosseira, possuindo colora
ção esbranquiçada ou levemente rosada, chegando, em alguns 
locais, a possuir uma granulação grosseira porfiróide. É comum 
encontrar nestas rochas figuras de interferência tipos damos, 
cogumelos e bacias No tipo agmatítico, observado na subida da 
serra do Muro, nota-se que o material gnáissico de composição 
básica foi quebrado pela injeção de material pegtnatóide, res
tando bolsões de rocha anfibolítica circundados por material 
quartzo-feldspático Neste tipo, os gnaisses estão granulitizados 
muito localmente, mostrando dobramentos originados da fase F3 
de formação com dobramentos abertos, oriundos da reflexão na 
ondulação dos flancos das dobras da fase F2 As estruturas agma
títicas gradam, na área de Cachoeirinha (PE), para os estromatitos 
que estão em contato brusco com os granitóides, sendo comum, 
neste tipo, a presença de figuras de interferência. 

O complexo em questão apresenta gnaisses de composições 
variadas, tais como tonalítica e granodiorítica. Algumas expo
sições de gnaisses tonalíticos com material granulítico subor
dinado e migmatização do tipo injeção foram cartografadas na 
área de Arapiraca (AL). As melhores exposições estão situadas no 
rio Coruripe e atrás do posto Coringão, na rodovia AL-11 O, no tre
cho Arapiraca-Taquara na Os gnaisses ali expostos estão intima-

mente associados a rochas da fácies granulito, de cor cinza
esverdeado a cinza-claro e apresentando estrutura schlieren com 
mobilizados granitóides grosseiros a pegmatóides quartzo
feldspato, e aos anatexitos que ocorrem no trecho Arapiraca
Jirau, no corte da RFFSA, com leucossoma em S. Nestas áreas, os 
efeitos de migmatização são incipientes, atestados pelas contri
buicões de estruturas schlteren e stictolítica, representados por 
material mobilizado com neossoma constituído por quartzo e 
feldspato, de coloração cinza, enquanto que o paleossoma é 
formado por biotita e hornblenda. Nos agmatitos é comum a pre
senca de blocos de material granulítico, dispersos no aflora
me~to. Os gnaisses tonalíticos aparecem com sillimanita e 
cordierita muito restrita em associação com os granulitos. 

A presença de material de segregação nos anatexitos de Ara
piraca (AL), com desenhos em S, mostra que, quando as rochas 
foram submetidas a condições de elevada pressão e temperatura, 
granulitos, gnaisses e anatexitos achavam-se em estado plástico, 
relacionados com as fases iniciais da migmatização. O bandea
mento metamórfico observado nos gnaisses de composição 
tonalítica reflete uma origem por processos de fusão parcial e 
seletiva de material preexistente. Quando o material está pouco 
deformado, é possível notar um bandeamento entre as faixas 
quartzo-feldspáticas e as faixas máficas. Do suposto, as defor
mações sucessivas aplicadas nestes gnaisses originaram as ro
chas com estruturas migmatíticas, que neste caso são mais 
recentes. Nos lajeiros que ocorrem no perfil Arapiraca-Jirau do 
Ponciano, é possível estudar nos gnaisses cinza, tonalíticos, o 
aparecimento de padrões de interferência tipo cogumelo, os 
quais são desenhados pelos metaloctetos quartzo-feldspato. 
Apesar das proximidades em área dos agmatitos com as rochas 
tonalíticas e as da fácies granulítica, a fase de migmatização 
encontrada nestas últimas litologias acha-se representada por 
bolsões de granito róseo e pela fase pegmatítica discordante da 
foliação dos granulitos No entanto, uma fase de migmatização 
mais antiga do que as mencionadas está refletida pela recristali
zação generalizada nas partesschlteren dos gnaisses tonalíticos e 
das rochas granulitizadas. Neste conjunto de rochas do Com
plexo Presidente Juscelino, a presença de obras intrafoliais é 
constante, sendo desenhadas pelo leucossoma e melanossoma, 
com forte espessamento nos ápices, chegando a ser representa
das por finos alinhamentos de biotita 

Ao sul de Catende (PE), na Folha SC.25-V-A, aparecem 
sillimanita-gnaisses que ocorrem como resquícios encaixados 
nos migmatitos. 

As exposições das rochas do Complexo Presidente Juscelino 
na parte ocidental da área estão representadas, principalmente, 
por gnaisses bandeados, onde se alternam material anfibolítico e 
material quartzo-feldspático, separados, entre si, centimetrica
mente Em Cabrobó (PE), os gnaisses possuem composição 
granodiorítica na maior parte dos afloramentos, aparecendo tam
bém leucognaisses, leptitos e biotita-gnaisses granatíferos. 

No perfil Lagoa Grande-Veneza-Parnamirim, os gnaisses 
mostram-se bandeados, associados com migmatitos nebulíticos 
e sch!teren, sendo provavelmente as litologias mais antigas do 
Complexo Presidente Juscelino, justamente por estarem melhor 
preservados dos intensos processos tectogenéticos, que afeta
ram a unidade na parte oriental da área Os gnaisses bandeados 
formam um conjunto de rochas diferenciadas, de composição 
heterogênea, exibindo intercalações de faixas quartzo-feldspá
ticas e rochas calcossilicáticas. Os tipos mais comuns incluem 
composição de granada-biotita-gnaisses, com estrutura ten
dendo a xistosa, mesocrática e, localmente, expondo fenoblastos 
de granada. Entretanto, as sucessivas deformações que afetaram 
indistintamente os gnaisses expostos nas Folhas SC.24-X-D e 
SC 24-X-B destruíram suas estruturas originais, fazendo com que 
o bandeamento dessas rochas seja concordante com as foliações 
das seqüências supracrustais como parte da Formação Traipu
Jaramataia e o Complexo Monteiro. 

Intercalados nestes conjuntos litológicos, ocorrem lentes de 
rochas calcossilicáticas, quartzitos, calcários cristalinos, meta
basitos e anfibolitos 

As rochas calcossilicáticas ocorrem na forma de lentes estrei
tas em vários pontos da área, geralmente não mapeáveis na 
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escala adotada neste trabalho. Seu modo de ocorrência é sob a 
forma de blocos dispersos, de maneira bastante descontínua, 
intercalados nas rochas migmatíticas, mostrando-se com uma 
granulação heterogênea, com porções grosseiras orientadas e 
com partes maciças. Mais comumente, aparecem sob a forma 
lenticular não refletindo expressivas exposições. A primeira fei
ção, de granulação mais fina, é formada por biotita, quartzo e 
feldspato, enquanto que a outra é representada por quartzo, 
feldspato, diopsídio e anfibólio verde Entre essas duas feicões 
ocorre uma gama de tipos transicionais · ' 

Formando cristas elevadas, as rochas quartzíticas são as que 
mais se destacam, principalmente na Folha SC.24-X-B, estando 
representadas principalmente pela serra do Papagaio, serra 
das Covas, além de outras esporádicas ocorrências na Folha 
SC.24-V-B, a sudeste de Parnamirim. Formam corpos lenticula
res, geralmente de pequenas dimensões, aparecendo quartzitos 
maciços, feldspáticos, muitas vezes recristalizados, de granula
ção fina a média, cor esbranquiçada e muito fraturados. 

Inserida no Complexo Presidente Juscelino, é comum a pre
sença de rochas cataclasadas ao longo dos principais falhamen
tos que cortam a referida unidade, nos quais estão presentes 
cataclasitos, milonitos, ultramilonitos e, ainda, migmatitos, 
gnaisses e granitóides cataclasados, não representados em 
mapa. A principal ocorrência dessas rochas está situada ao longo 
do Lineamento Pernambuco, onde pode ser estudada uma gama 
de rochas afetadas por este evento tectônico. No campo, essas 
litologias exibem um intenso quebramento, laminacão caracte
rística, notando-se ainda um desenvolvimento conspícuo de xis
tosidade de cisalhamento. Os milonitos ocorrem principalmente 
na faixa Pombos-Caruaru, na BR-232, possuindo coloracão 
cinza-escuro, compactos e laminados tectonicamente, c~m 
granulação fina, partes afaníticas, e pequenos porfiroblastos len
ticulares estirados concordantemente com a foliacão tectônica. 
Nas amostras analisadas, constata-se uma pronun~iada estrutura 
de fluxo cataclástico, com alguns minerais porfiroblásticos comu
mente rotacionados e entremeados por finas faixas tortuosas de 
material fina mente granulado. Os cataclasitos são mais abundan
tes e além da serra das Russas estão bem expostos principal
mente próximo à cidade de Arcoverde (PE) e também ao longo da 
Falha do Canga São de coloração acinzentado-escura com ovói
des orientados dentro de uma massa cataclasada, de granulação 
muito fina, podendo-se notar minerais quebrados e cisalhados 
Migmatitos cataclasados também são abundantes nestas zonas 
falhadas, possuindo coloração cinza, granulação média, consti
tuídos por quartzo, feldspato e máficos, com inúmeros planos 
de sltckenstdes. 

Os anfibolitos são pouco freqüentes, formando lentes de 
material descontínuo, geralmente com blocos e fragmentos, im
primindo ao solo uma coloração escura. Embora impossibilita
dos, na maioria das vezes, de serem representados em mapa, 
devido à sua pouca possança, essas rochas ocorrem em áreas 
muito isoladas, principalmente ao sul de Caruaru, em Paulo 
Afonso e na região de Cabrobó, apresentando uma coloração 
esverdeado-escura, estrutura maciça, granulação média a gros-

seira, constituída primordialmente por anfibólio, biotita e 
quartzo. 

Os calcários cristalinos ocorrem ao sul de Venturosa, em 
Altinho, e a noroeste de São Caetano (PE). sendo que as ocor
rências principais estão situadas a sudeste-nordeste de Paulo 
Afonso, aflorando sob a forma de lentes de pequeno porte, con
cordantemente encaixadas nas rochas migmatíticas e como 
encraves nos granitóides Assim é que grandes encraves de cal
cário cristalino podem ser estudados em Brejo da Matinha e no 
Serrote da Jibóia. Possuem coloração cinza-esbranquiçado, tex
tura sacaroidal. ocasionalmente com grafita, granulação em geral 
fina a média 

Lentes metabasíticas são também menos frequentemente 
encontradas na unidade em estudo. As principais áreas loca
lizam-se ao sul-sudoeste de Paulo Afonso e ao norte de Cabrobó 
Ocorrem na forma lenticular, com blocos espalhados pelo ter
reno, encaixados em gnaisses e rochas graníticas 

1.1 2 2.3.4- Geocronologia 

A obtenção da idade desta unidade é grandemente dificultada 
pelos processos de anatexia que a atingiram e mascararam parte 
de suas feições originais Os dados geocronológicos disponíveis 
para o Complexo Presidente Juscelino nas Folhas SB.24/25 
Jaguaribe/Natal, comentados em Gomes et a/11 (1981 ), demons
tram seu caráter arqueano através de uma isócrona Rb-Sr de refe
rência, com idade de 2.600 MA (R =0,703) lsócronas com idade 
de 2.100 MA e 650 MA, também obtidas, demonstraram o envol
vimento de caráter policíclico da unidade, vinculado à geodi
nâmica dos Ciclos Transamazônico e Brasiliano 

O domínio em pauta possui como limites aproximados, a 
noroeste, o Complexo Monteiro (Sistema Pajeú-Paraíba) e a sul 
os metassedimentos da Faixa Sergipana Em termos geotectôni
cos, segundo Brito Neves ( 1975), o bloco crustal comporta-se 
como um maciço mediano relativamente às faixas móveis 
marginais 

O Complexo Presidente Juscelino apresenta, adicionalmente, 
um expressivo evento afetando-o (granitóides tipos Pedra-Mata 
Grande), bem como restitos metassedimentares referentes ao 
Grupo lbó (no setor ocidental) e Grupo Garanhuns (setor 
oriental) 

Nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, os dados radiométricos 
existentes para o Complexo Presidente Juscelino formam um 
conjunto apreciável. Parte destes resultados foi recentemente 
reavaliada em síntese elaborada por Brito Neves (1980) para o 
texto explicativo do mapa geológico do Estado de Pernambuco, 
ratificando-se plenamente o caráter policíclico em bases geo
cronológicas (Tab 1.VII). 

A Figura 1.11 apresenta o diagrama Rb-Sr de referência em 
rocha total, construído para o setor ocidental do Complexo Presi
dente Juscelino, achando-se representado por migmatitos, 
gnaisses, leptinitos, além de várias amostras de maciços batolíti
cos aflorantes no domínio. 

Constatam-se, a pnon, dois alinhamentos isocrônicos limi
tando significativas "nuvens" de pontos analíticos. O Evento 

TABELA 1.VII 
Dados analíticos Rb-Sr em rocha total para rochas do Complexo Presidente Juscelino (setor ocidental) 

N? de ordem N? de lab N'? de campo Rocha Rb 
(ppm) 

48 1 153 B-17-4 Gnaisse 95.2 
49 1 249 B-17-5 Gnaisse 12,3 
50 1 154 B-17-6 Gnaisse 162,3 
50 1 155 B-17-7 Gnaisse 218,6 
51 1 250 B-17-8 Anfibolito 19,9 
52 6049 EC AG-27 Gr gnaisse 138,8 
53 6 052 EC AG-29 Gnaisse 48,6 
54 6 060 EC AG-24 Granitóide catacl 203.7 
55 1143 B-17-1A Quartzo xisto 154,7 
55 1 247 B-17-1 B Quartzo xisto 161.4 
56 6 065 EC AG-31 Gr gnaisse 224,0 
57 1 248 B-17-1Z** Quartzito 108,5 

*Os números da referência correspondem aos da bibliografia NT- Neste Trabalho 
**Grupo lbó 

58/G EO LOG IA 

Sr Rb87 /Sr86 Sr87 /Sr86 
(ppm) 

54,6 5,16±0,10 0,9386±0,0033 
126,7 0,28±0,01 0,7109±0,0014 
238,3 1,98±0,04 o. 7661 ±0,0026 
136,7 4,69±0,09 0,8362±0,0056 
153,9 0,37±0,01 o. 7179±0,0025 
304,2 1,33±0,04 O, 7493±0,0012 
156,0 0,90±0,03 O, 7308±0,001 O 
232,9 2,54±0,07 O, 7370±0,001 O 

63.4 7,28±0,14 1 ,0169±0,0012 
65.4 7,36±0,14 1,0194±0,0055 
80,0 8,30±0,23 0,9481±0,0015 

114,9 2.75±0,05 0.7759±0,0035 

Idade Ref • 
(MA) 

3 118±98 76 
- 76 
- 76 

1 944±99 76 
- 76 
- NT 
- NT 
- NT 

2.955±88 76 
2 945±98 76 
2 034±61 NT 

- 76 



Transamazônico acha-se representado por isócrona de idade 
1 980 MA (R= 0.704). época principal da formação generalizada 
de porções crustais do complexo que se preservaram ao meta
morfismo brasiliano Apenas uma amostra, B-16-2B, no gnaisse 
granítico coletado a leste de Arapiraca, mostrou-se acima da isó
crona transamazônica, sendo viável que represente material 
anterior à idade obtida pelo método Rb-Sr isocrônico. Maiores 
comentários somente serão possíveis com suporte geocronoló
gico adicional. 

A presença de inúmeros pontos intermediariamente às duas 
isócronas construídas da Figura 1 11. configurando um quadro 
evidente de desequilíbrio isotópico, reflete um comportamento 
geocronológico peculiar de áreas policíclicas conforme tem sido 
verificado em outras partes pré-cambrianas da Plataforma Sul
Americana. O padrão radiométrico pode estar vinculado a refle
xos de retrabalhamento de rochas mais antigas pelo Evento 
Brasiliano, como também a uma geração necessária de material 
juvenil em determinados períodos da evolução geológica do 
Complexo Presidente Juscelino, à maneira semelhante ao 
constatado nos demais complexos metamórficos policíclicos. 
Assim, tentativa mente, poderiam ser construídas isócronas com 
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Fig 1 11 - Diagrama isocrônico de referência para o Complexo Presidente Jus
celino (setor ocidental) 
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cerca de 1.100 MA e 680 MA. respectivamente para os Eventos 
Uruaçuano e Brasiliano (fases sintectônicas). 

No diagrama da Figura 1.11, há destaque para o alinhamento 
isocrônico com idade de 570 MA. a qual representa a época 
principal de colocação dos batólitos graníticos e granodioríticos 
de Jaboatão-Bonito e lpojuca-Barreiros (Brito Neves, op cit ). A 
idade seria vinculada à fase regional significativa de homogenei
zação isotópica de Sr decorrente dos processos de granitização e 
granodioritização ocorridos no Complexo Presidente Juscelino 
em seu setor ocidental Outro conjunto de amostras referentes a 
granitóides na região do Cabo (PE) acha-se datado pelo método 
Rb-Sr isocrônico Trata-se de análises efetuadas por Almeida et 
alii (1968) em rochas da pedreira Galinha Crua. A isócrona Rb-Sr 
originalmente apresentada foi aqui recalculada com as constan
tes atualmente em uso. 

Os cinco pontos computados no diagrama isocrônico da 
Figura 1 12 produziram um alinhamento com idade de 546 ± 1 O 
MA para R0 = 0,7178 ± 0,0031, representativa da época de 
homogeneização isotópica de estrôncio das rochas deste aflora
mento. Em termos comparativos, a idade desta isócrona mineral 
tem interpretação semelhante a um resultado radiométrico 
obtido pelo método K-Ar Com efeito, duas determinações tam
bém disponíveis para o mesmo afloramento (Tab 1.VIII) fornece
ram idades aparentes correlacionáveis àquela encontrada acima 
pelo método Rb-Sr isocrônico em minerais, entre 560 e 520 MA 
aproximadamente (Fig. 1 .13) 

As datações radiométricas K-Ar para o setor oriental do 
Complexo Presidente Juscelino acham-se listadas na Tabela 
1 .IX. As idades aparentes. como era esperado, são condizentes 
com a evolução geológica policíclica da unidade, variando em um 
amplo intervalo de tempo (3 BA-530 MA). Nota-se uma concen
tração das idades 530 e 580 MA, o que demonstra com clareza a 
intensidade dos eventos tectonomagmáticos brasilianos desen
volvidos sobre o alto estrutural Pernambuco-Alagoas. 

As quatro datações com idade K-Ar pré-brasilianas (AT-SP, 
A-2, EC-VR 33A, MF21) devem obrigatoriamente ser encaradas 
como mínimas para o método utilizado e reafirmam o caráter pré
brasiliano da unidade em pauta. Vale ressaltar que a idade 
anômala do anfibolito A-2 com cerca de 3-BA deve ser vista com 
reserva. devido ao baixo teor de potássio. Recentemente, outra 
datacão em anfibolito do mesmo afloramento forneceu idade de 
1 354 ± 40 MA, sendo o teor de potássio mais favorável à quanti
ficação pelo método K-Ar 

O setor ocidental do Complexo Presidente Juscelino está re
presentado pelas exposições de metamorfitos na porção norte-

Ro=0,7178±0,0031 

MSWD= 0,43 

CORR R= 1,00 

• Rocha total 

o-" 
PV-58 PE 

1::. Feldspato potóssico 

O Muscovita 

AnÓiises em rocha total 

A Rb= 1,42 xiO/ono 

600 800 

Fig 1 12- Diagrama isocrônico para minerais e rocha total. para os granitos da pedreira Galinha Crua, sul de Recife (Complexo Presidente Juscelino) 
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TABELA 1 VIII 
Dados analíticos Rb-Sr em rocha total para rochas do Complexo Presidente Juscelino (setor oriental) 

N~ de ordem N~ de lab. N~ de campo Rocha Rb Sr Rbs7 ;s,.ss s,.S7 /Srss Idade Ref • 
(ppm) (ppm) (MA) 

59 3 238=2 388 IP-149L Oz monzonito 125.1 122.7 2,96±0.06 0,7307±0.001 o - 174 
60 3 815=2 323 1183RS380 Granito 207,0 52,11 11,63±0,35 0,8724±0,0041 1 006±41 X 

61 3 247=2 587 MH-10 Granito 245,8 117,0 6.12±0.12 o. 7690±0.001 5 732±75 174 
61 3.248=2 589 MH-10C Granito 212,9 166,9 3.71±0.07 o. 7664±0.001 5 1 155±56 174 
62 3 226=2 316 IP-47H Granito 358,5 72.9 14.42±0.28 0,8395±0.0011 654±21 174 
62 3 223=2 435 IP-47L Granito 362,8 70.8 15,04±0.30 0,8451 ±0.0014 653±22 174 
63 3 227=2 315 IP-48L Granito 322,9 63.4 14,92±0,29 0,8302±0.0005 588±19 174 
64 1.962 PEAL 26 Gnaisse 127,9 631,2 0,59±0.01 0,7157±0.0002 - 86 
64 1 963 PEAL 27 Gnaisse 164,7 414,5 1,15±0.02 0.7185±0.0019 - 86 
64 1 964=2 228 PEAL 28 Dique granítico 230.1 195.4 3.42±0,07 o. 7456±0,001 o - 86 
65 1 956 PEAL 11 Gnaisse 385,9 950,0 1,18±0,02 0.7142±0.0014 - 86 
65 1 957 PEAL 14 Gnaisse 99.4 578,3 0,50±0,01 0,7112±0,0011 - 86 
66 1 958 PEAL 15 Gnaisse 331,0 93.2 10,35±0.21 0,7785±0,0018 498±23 86 
67 1 959 PEAL 16 Gnaisse catacl 142,9 885,0 0.48±0.01 o. 7138±0.001 9 - 86 
67 1 960 PEAL 18 Gnaisse 166,2 385,7 1.25±0.02 0,7153±0,0013 - 86 
68 1 961 PEAL 23 Gnaisse 276,2 163,3 4.92±0.10 0,7471±0,0287 - 86 
69 3 073 PEAL 20 Granito 189,9 177,1 3,11±0.06 o. 7398±0.0022 - 86 
70 - (43d) MIT6419b Migmatito 150,7 388,6 1,12±0.02 0,7167±0.0018 - 183 
71 - (38b) MIT6412b Granito 242,5 263,8 2,67±0,05 0,7317±0.0018 - 183 
72 - (40a) MIT6614 Migmatito 144,1 123,2 3.40±0,07 0,7357±0,0018 634±58 183 
73 3 069 PEAL 76 Granodiorito 137,3 1158,0 0,34±0.01 0,7120±0,0013 - 86 
74 - (29a) MIT6384 Migmatito 107,3 376,4 0,83±0.02 o. 7160±0.0018 - 183 
75 - (30a) MIT6338 Migmatito 222,5 113.4 5,73±0,11 o. 7903±0.0020 1 041±45 183 
76 1 965 PEAL 30 Gnaisse granítico 164.1 157.4 3,03±0,06 0,7379±0,0022 761±71 86 
76 1 966 PEAL 31 Gnaisse granítico 166.4 471,1 1,02±0,02 o. 7249±0,0014 - 86 
77 1 967 PEAL 33 Gnaisse 135,1 1062,0 0,37±0,01 0,71 05±0,0025 - 86 
77 1 968 PEAL 34 Gnaisse 125.9 666,5 0,55±0.01 0,71 06±0.0011 - 86 
77 2 625 PEAL 38 Granito gnáissico 200,3 221.5 2,62±0.05 o. 7331±0.0010 - 86 
77 1 969 PEAL 36 Gnaisse 179,0 589,3 0,88±0.02 o. 7222±0.0006 - 86 
78 2 344 1183 BC 3 Gnaisse 313,0 309,0 2,94±0,08 o. 7346±0.0005 - X 
99 3 246=2 433 IP 156d Calcossilicatada 135.1 201,7 1,94±0,04 0,7292±0.001 o - 174 
80 3 219=2 566 MH-8c Migmatito 332,4 70,6 14.08±0,27 1,0380±0.0009 1 646±48 174 
80 3 218=2 567 MH-8d Migmatito 213,2 67,3 9.41 ±0.18 0,9743±0.0011 1 987±58 174 
80 3 230=2 879 MH-8g Migmatito 330,7 43,8 22.75±0.44 1,1181±0.0017 1 267±37 174 
64 3 075 PEAL '9A Gnaisse granítico 263,3 218.0 3,51 ±0.07 0.7464±0.0016 826±56 86 
81 1 140 8-16-1C leptinito 101.2 379,5 0,77±0.02 o. 7224±0.0035 - 76 
81 1 213 B-16-1D leptinito 77,5 270.4 0,83±0.02 0,7283±0,0028 - 76 
81 1 214 B-16-lE Leptinito 38,6 264,6 0.42±0,01 0,7142±0,0018 - 76 
82 1 141 B-16-2A Gnaisse granítico 116.5 335,5 1,01±0.02 o. 7287±0,0026 - 76 
82 1 142 B-16-2B Gnaisse granítico 147.7 338.2 1,27±0.03 O, 7488±0.0014 - 76 
83 - (64-31 )MIT61 08 Granito 175,8 45,6 11,38±0,22 0,9031 ±0,0023 1 216±39 183 
84 - 52b MIT 6425 Granito 380,0 73.9 15,32±0,30 1,0033±0,0025 1 358±41 183 
85 - 51 h MIT 6424b Granito 288,2 222,8 3.76±0.07 o. 7568±0.0019 963±58 183 
86 - 36a MIT 6410 Anatexito 175,3 570.4 0,89±0.02 0,7175±0.0018 - 183 
87 - 50 MIT 6423 Granito 248,2 218.5 3,30±0.07 0,7538±0.0019 1 032±65 183 
88 - 45a MIT 6421a Migmatito 258,7 96,6 7,82±0.16 o. 7873±0.0020 738±33 183 
89 - 64-35 MIT 6126 Granito - - 2,359 0,7464 - 183 
90 - 44b MIT 6420b Migmatito 153,2 408,8 1.09±0,02 0,7169±0,0018 - 183 
91 3 074 PEAL 24G Granulito 379,3 829,7 1.32±0.03 0,7176±0,0008 - 86 
92 1 970 PEAL 41 Gnaisse 224,9 433,9 1.50±0.03 o. 7228±0.0024 - 86 
92 1 971 PEAL42 Gnaisse 125,7 1060,0 0,34±0.01 0,7118±0.0013 - 86 
92 1 983 PEAL 43 Augen gnaisse 229,7 270,9 2.46±0.05 o. 7308±0,0021 - 86 
93 3 072 PEAL 53 Gnaisse 93,9 241,7 1,13±0.02 0,7157±0.0014 - 86 
94 3 070 PEAL 78A Gnaisse 235,5 70,2 9,89±0.19 0,8965±0,0020 1 351 ±43 86 
94 3 071 PEAL 78B Gnaisse 217,9 88,9 7,21±0,14 0,8800±0.001 7 1 688±54 86 
95 2 627 PEAL 52 Gnaisse 192,2 76.4 7,19±0.14 0,8422±0.0019 1 331 ±46 86 
95 1 984 PEAL49 Gnaisse 213.8 85.7 7,35±0.14 0,8920±0.001 5 1 768±55 86 
95 1 985 PEAL 50 Migmatito 219,8 98.2 6,59±0.13 0,8825±0,0024 1 872±62 86 
95 1 986 PEAL 51 A Migmatito 289,9 74.1 11,64±0,23 0,9875±0,0021 1 689±51 86 
95 2 626 PEAL 51 B Migmatito 285.4 83.2 8,32±0,16 0,8675±0.0025 1 363±47 86 
96 1 996 SSP-A1 Granada gnaisse 116,7 335.4 1,01±0,02 0,7193±0.0008 - 86 
96 2 229=1 997 SSP-A2 Granada gnaisse 122.9 254,1 1.40±0,03 o. 7239±0.0007 - 86 
97 37 PV-5A PE Granito 327.1 121,8 7,83±0,15 0,781 0±0.0080 680±82 12 
97 29 PV-5A PE Granito (K-feld ) 595,0 183,5 9.46±0.19 0,7903±0.0011 632±24 12 
97 41 PV-5A PE Granito (muscov ) 945.3 13,5 236,0 ±4,0 2,3814±0.200 482±17 12 
97 28 PV-5B PE Pegmatito (K-feld) 1 029,0 24,1 136,5 ±2,5 1,7465±0,006 531±16 12 
97 40 PV-5B PE Pegmatito (musc ) 1 480,5 8,0 875,6 7.140 ±0,100 516±21 12 

• Os números da referência correspondem aos da bibliografia x- Dados CPGeo/Convênio CPRM-IGUSP 

central das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife. Os dados radiomé
tricos, provenientes de Brito Neves (1975) e do RADAM BRAS I L, 
referem-se a amostras do perfil Cauã-Paramirim, além de outras 
amostras dispersas pelo domínio, na região de Santa Maria da 
Boa Vista, Cabrobó e Chorrochó. 

Os dados Rb-Sr em rocha total (Tab. 1 .X) produziram o dia
grama isocrônico de referência da Figura 1.11, achando-se repre
sentados gnaisses, xistos, tonalitos e anfibolitos. A maior parte 
do conjunto analítico forneceu idade isocrônica de 2.150 MA 
para Ro = O, 705, temporalmente correlacionável à isócrona 
obtida para rochas metamórficas do setor oriental Digna de nota, 
entretanto, é a posição, no diagrama, de três outras amostras 
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(B-17-4, B-17 1 A, 1 B) que parecem representar material mais 
antigo com idade aproximada de 2,5 BA. Estas amostras são pro
venientes da região de Santa Maria da Boa Vista-Cauã e confir
mam o caráter arqueano deste setor da Faixa Pernambuco-Ala
goas, não previamente caracterizado no estudo geocronológico 
do setor oriental. 

Apenas 3 determinações de idades pelo método K-Ar são dis
poníveis para o setor ocidental do Complexo Presidente Jus
celino, todas elas revelando idades aparéntes brasilianas. Este 
fato confirma, uma vez mais, o aquecimento sofrido pela rochas 
da unidade quando do desenvolvimento do Evento Brasiliano em 
regiões geograficamente próximas, a norte. Destaca-se que o 
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Fig 13- D1agrama isocrônico de referência para o Complexo Presidente Juscelino (setor oriental) 

TABELA 1 IX 
Dados analíticos K-Ar para rochas do Complexo Presidente Juscelino (setor oriental) 

N? de ordem N? de lab. N? de campo Rocha Material %K 6 (cSTP 
Ar40 x 10· --) 

rad g 

98 9 PA Granito gnaisse Biotita - -
99 3 593 IP 156 Anfibalito Anfibolito 2,9803 79,3 

100 3 605 IP-78 Anfibolito Biotita 3,9268 117,1 
101 729 42A-B66 Migmatito Biotita 6,9480 163,6 
102 717 40C-B-66 Gnaisse Biotita 6,8170 161,3 
103 714 44H-B-66 Granito Biotita 8,1010 199,2 
103 713 44H-B-66 Granito Hornblenda 0,6130 16,2 
104 784 PV-10-PE Granito Biotita 7,1600 177,1 
105 586 PV-10-65 Gnaisse Biotita 8,0080 182,9 
106 2 226 AT-SP Anfibolito Anfibolito 0,1841 12,03 
106 2 378 A-2 Anfibolito Anfibolito 0,1384 40,23 
107 4905 1194ECVR33A Anfibolito Anfibolito 0,6582 51,53 

99 3 593 IP-156 Anfibolito Anfibolito 2,9803 79,27 

108 725 55C-B-66 Biot gnaisse Biotita 7,4260 237,9 
109 723 53a-B-66 Granito Biotita 7,1870 171,8 

95 3 794 PEAL-48 Gnaisse Biotita 6,7507 173,1 
- 4 607 MF-21** Anortosito Plagioclásio 0,4505 19,08 

110 720 32d-B-66 Migmatito Biotita 8,1220 207,8 
96 3 978 SSP-A1 Granada gnaisse Biotita 6,3320 17,46 
97 514 PV-5A-PE(64) Granito Biotita 7,7970 201,0 

105 486 PV-4-64 Granito Biotita 7,7850 181,5 

• Os números da referência correspondem aos da bibliografia NT- Neste Trabalho x- Dados CPGeo/Brito Neves, B B, inéditos 
•• Folha SB 25 Natal 

TABELA 1 X 
Dados analíticos K- Ar para rochas do Complexo Presidente Juscelino 

N? de ordem N? de lab. N? de campo Rocha Material %K Ar40 x 10-6 (cSTP) 
rad g 

58 4 925 1 OBOAGDN 255 Tonalito Biotita 7,645 219,05 
52 4912 1194ECAG 27 Gr gnaisse Biotita 6,953 178,67 
54 4 926 1194ECAG 24 Granitóide catacl Biotita 7,183 176,6 

NT- Neste Trabalho 

%Ar40 
atm 

-
2,36 
6,13 
2,23 
8,77 

10,27 
7,65 

14,09 
1,73 

37,62 
3,24 
3,24 
2,36 
1,32 

41,7 
2,50 

40,04 
5,04 

16,10 
0,93 
3,42 

%Ar40 
atm 

2,38 
2,96 
2,21 

10 

Idade 
(MA) 

570±30 
580±11 
640±11 
523±14 
525±14 
543±19 
578±15 
545±15 
509±13 

1 189±48 
2961±133 
1 354±40 

580±11 
679±18 
530±18 
563±13 
854±28 
562±15 
599±15 
565±14 
518±9 

Idade 
(MA) 

618±18 
564±15 
543±15 

11 

Ref • 
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12 
12 
12 
85 
12 
85 
85 

NT 
174 

12 
12 
X 

X 
12 
X 

12 
12 
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NT 
NT 
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granito-gnaisse EC-AG-27 e o granitóide EC-AG-24 foram tam
bém estudados pelo método Rb-Sr (Fig. 1.11 ), tendo ambos evi
denciado idade isocrônica transamazônica. 

1 .1 .2.2.3.5 - Petrografia 

As descrições petrográficas do Complexo Presidente Juscelino, 
aqui apresentadas, incluem também a petrografia, principal
mente dos projetos da CPRM, tais como Agreste de Pernambuco, 
Baixo São Francisco-Vaza-Barris e Extremo Nordeste do Brasil, 
tendo em vista que a maior parte das exposições da unidade estão 
cobertas pelos projetos acima especificados. Sendo assim 
optou-se pela complementação petrográfica nas áreas mais 
carentes de conhecimentos. 

A) Migmatitos e gnaisses 

Os migmatitos estão representados por gnaisses de granulação 
média, caracterizados em lâmina por se constituírem de micro
clina, plagioclásio, quartzo, biotita e hornblenda, com apatita, 
opaco, clorita, carbonato e sericita como minerais acessórios. 

Nas lâminas estudadas, o plagioclásio altera para sericita e 
carbonato, e a biotita para clorita. A textura predominante é a 
granolepidoblástica com tendência poiquiloblástica. Quando os 
gnaisses adquirem caráter granatífero, a rocha apresenta-se com 
granada poiquiloblástica, englobando quartzo e biotita. Próximo 
às zonas cataclasadas, os gnaisses evoluem para tipos facoidais, 
revelando nos estudos petrográficos uma textura porfiroblástica 
cataclasada, possuindo a mesma mineralogia descrita nas linhas 
anteriores. Alguns diatexitos, com estruturas nebulíticas, apre
sentam um tipo petrográfico caracterizado em lâmina por uma 
textura granolepidoblástica com minerais de quartzo, plagioclá
sio, hornblenda e microclina, além de apatita, epídoto e allanita. 
Em Riacho Seco ocorrem diatexitos exibindo estrutura schl1eren 
predominante com uma composição granodiorítica Em lâmina 
delgada, nota-se uma textura xenoblástica cataclasada, consti
tuída por quartzo, biotita, plagioclásio e sillimanita, com alguma 
granada e opacos. Os diatexitos que ocorrem na Folha SC.25-V-A 
mostram em lâmina uma textura heterogranoblástica, com um 
mosaico orientado, evidenciando processos de microclinizacão 
com um suave tectonismo A rocha é formada por grãos 
xenoblásticos de quartzo, feldspato e hornblenda, com biotita, 
titanita, apatita e, raramente, epídoto e carbonato. 

Alguns diatexitos são portadores de encraves de metadiorito, 
como constatado no afloramento próximo a Quebrangulo. Trata
se, petrograficamente, de uma rocha mesocrática, granulação 
média, isotrópica e constituída de anfibólio, plagioclásio. algum 
feldspato potássico e piroxênio (augita diopsídica). Entre os mafi
tos observou-se que o piroxênio está envolvido pela anfibolito, 
sendo contemporâneo com a biotita, pois existem relacões 
mútuas de interseção. O modo de ocorrência ao redor do piroxê
nio possibilita concluir que o encrave pode ter sido uma rocha 
magmática diorítica injetada e mutilada durante a migmatiza-
ção regional. · 

Petrograficamente, os matatexitos possuem composição 
similar aos diatexitos. Nos altos estruturais da Folha SC.24-X-A, 
foram descritos embrechitos que se apresentam como gnaisses 
facoidais, possuindo em lâmina uma alternância de faixas mais 
feldspáticas e faixas mais ferromagnesianas, estas mais delga
das, tornando-se descontinuamente moldadas na dependência 
do crescimento dos porfiroblastos de microclina e da c::ataclase. 
Nos leitos feldspáticos, a microclina heterogranoblástica pode 
conservar, ainda, grandes dimensões, observando-se o seu rela
cionamento íntimo e dependente do plagioclásio, através deres
tos de feldspato calcossódico, no seu interior, além de leques 
mirmequíticos e gotículas de quartzo. A associacão máfica está 
representada por hornblenda, biotita, restos de piroxênio, obser
vando-se neste conjunto mineralógico processos de titanizacão, 
epidotização, allanitização e formação de opaco associado à 
uralitização do piroxênio e biotização do anfibólio e do plagioclá-
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sio. Complementam este conjunto o zircão e a apatita, como 
minerais acessórios. 

Os gnaisses de composição granodiorítica, que ocorrem ao 
sul de Cabrobó, na Folha SC.24-V-B, apresentam em lâmina 
delgada uma granulação média (porfiroblastos) com suave orien
tação. Acham-se constituídos de quartzo, plagioclásio, biotita e 
pertita (porfiroblastos), ocorrendo em menor proporção horn
blenda, titanita, epídoto, opacos e apatita. A mirmequita ocorre 
nos bordos dos porfiroblastos de pertita ou dispersa. Um outro 
exemplar gnáissico possui muscovita abundante e composição 
granítica. Trata-se de uma rocha foliada, composta de quartzo, 
feldspatos e muscovita, com limonita e opacos em quantidades 
subordinadas. O quartzo, além de ocorrer junto aos demais 
minerais, aparece também bem desenvolvido em faixas concor
dantes a discordantes em relação à foliação. 

Costa et alii (1980) descreveram petrograficamente os sillima
nita-gnaisses como rochas orientadas, grosseiras, formadas por 
plagioclásio, biotita e quartzo com textura heterogranoblástica, 
além de sillimanita e opacos. 

Os gnaisses tonalíticos apresentam em lâmina delgada um 
mosaico granoblástico cataclástico, formado por plagioclásio em 
clastos disformes dispersos numa argamassa de quartzo tecto
nizado e reç:ristalizado. Este feldspato apresenta-se bem gemi
nado, às vezes zonado em concentrações lineares, que se 
alternam com delgados e entremeados filmes de biotita. Está re
presentado pela andes i na e eJ<ibe alteração para argila-minerais. 
As la melas de biotita estão muito desgastadas, exibindo incipien
tes processos de muscovitização e cloritização nos bordos, além 
de inúmeras inclusões de zircão. Os acessórios, além do zircão, 
são: apatita, titanita e alguns grãos de opaco 

Os gnaisses que ocorrem no perfil Palmeira dos Índios
Quebrangulo, mais especificamente na subida da serra do Muro, 
estão representados petrograficamente pelos granada-biotita
gnaisses, às vezes com sillimanita e cordierita, enquanto que os 
máficos observados em lâmina são a biotita, hornblenda, diopsí
dio e, eventualmente, o ortopiroxênio (hiperstênio) já na fácies 
granulito. Intercaladas neste tipo litológico encontram-se rochas 
calcossilicáticas que mostram, em lâmina, plagioclásio, diopsí
dio e quantidades subordinadas de quartzo e titanita. Os agmati
tos presentes neste perfil apresentam um paleossoma básico, 
com uma granulação média, sem orientação acentuada, consti
tuído de hornblenda, oligoclásio, quarizo e piroxênio pseudomor
fizado, ocorrendo como relicto em uma massa de uralita e 
opacos A rocha foi classificada petrograficamente como quart
zo-diorito melanocrático. 

As amostras estudadas no rio Coruripe e vizinhanças repre
sentam exemplares de alto grau de metamorfismo. Suas paragê
neses minerais permitem incluí-las na fácies granulito, como já 
há algum tempo observado por Mello ( 1975). Três tipos litológi
cos puderam ser distinguidos nesta região: granulitos com 
cordierita, biotita gnaisses e enderbitos a piriclasitos. O primeiro 
e segundo tipos estão sempre associados e ocorrem no leito do 
rio Coruripe. Trata-se de granulitos (sentido lato) portadores de 
cordierita, quartzo e plagioclásio sódico intercalados com finas 
faixas de biotita gnaisses com quartzo, opaco e plagioclásio. A 
cordierita é o mineral mais expressivo no primeiro tipo, apare
cendo em poiquiloblastos com inúmeras inclusões de magnetita, 
sillimanita, biotita e, mais raramente, de granada, hiperstênio e 
hercinita A granada, em alguns casos, é de formação anterior à 
cordierita, visto que está corroída por simplectitos de opacos, 
sillimanita e cordierita; em outras situações, parece coexistir com 
este último mineral, embora seja anédrica e tenha os bordos 
interlobados, que sugerem desequilíbrio metamórfico. O hipers
tênio, mineral diagnóstico da fácies granulito (Winkler & Sen, 
1973), ocorre, em sua maioria, como gotículas minúsculas inclu
sas na cordierita, parecendo ser mais um produto de reação do 
que reagente. O terceiro tipo, observado em pedreira nos fundos 
do posto Co ri ngão, próximo ao rio Coruripe, apresenta composi
ção mineralógica de enderbito a piriclasito. São rochas cinza
escuro e de granulação média. Acham-se constituídas de 
quartzo, plagioclásio, hiperstênio, biotita, granada, opacos e 



algum anfibólio verde. A textura é granoblástica a hornfélsica, 
esta conferida pelas palhetas sub-radiadas de biotita. O hiperstê
nio ocorre em grânulos com cerca de 0,3 a 0,6 mm de diâmetro 
médio ou em gotículas mais finas associadas ao plagioclásio. A 
presença de granada + hornblenda verde, ao redor do hiperstê
nio, indica que a região foi submetida a retrometamorfismo em 
condições de fácies anfibolito. De fato, a existência de pegmati
tos e de faixas recristalizadas nesses afloramentos e de injeÇões 
quartzo-feldspáticas no rio Coruripe assinala a percolação de flui
dos vinculada a eventos posteriores à granulitização regional. 

Outra prova contundente de substrato granulítico recalibrado 
à fácies anfibolito foi observada no leito seco do riacho Camarão, 
entre as localidades de Campo Grande e Olho d'Água Grande, a 
sul de Arapiraca, Aí ocorrem blocos cinza-escuro de piriclasito 
com percolações de finos veios graníticos. Nas vizinhanças, aflo
ram migmatitos bandeados com estruturas estromática, dobrada 
e stictolítica. Embora não se tenham observado relacões diretas 
de contato entre os dois tipos litológicos, admit~-se que os 
piriclasitos sejam paleossoma dos migmatitos. Petrografica
mente, os piriclasitos estão constituídos de hiperstênio, pla
giodasio e opacos. Ao redor do piroxênio aparecem agregados 
de granada e hornblenda verde, que constituem a associacão 
tipomórfica de rochas básicas metamorfizadas na fácies ~n
fibolito 

B) Anfibolitos 

Em lâmina, este tipo litológico apresenta uma textura orientada, 
dada pela hornblenda e biotita, às vezes com tendência textura! 
nematoblástica. Os efeitos de cataclase são conspícuos, com fra
turamento generalizado, bem como na extinção ondulante do oli
goclásio e quartzo. Os principais minerais são hornblenda e 
oligoclásio cálcico, seguidos de biotita, normalmente associada 
à hornblenda, e, complementando o quadro mineralógico, 
encontram-se como minerais acessórios o quartzo subédrico e 
zircão disseminado, às vezes incluso em biotita, onde provoca 
halos pleocróicos. 

C) Metabasitos 

Mostram uma textura nematoblástica a isotrópica, pouco orienta
dos e constituídos por uma mistura de anfibólio (tremolita
actinolita), epídoto, plagioclásio e qua1izo, dominando os dois 
primeiros componentes minerais. 

Metamorfismo, granitização e deformações sobrepuseram-se 
neste domínio petrotectônico; além do metamorfismo regional, 
ocorreram ajustes texturais acompanhados de feicões mineraló
gicas, testemunhos de um arrefecimento regionaÍ causados por 
intrusões como também por cataclase. 

A fácies característica do Complexo Presidente Juscelino é a 
anfibolito; diagnosticada pela presença de diopsídio + horn
blenda + granada + labradorita, além de quartzo e carbonatos. 
Em alguns locais existem associações localizadas de grau meta
mórfico mais baixo (epídoto + clorita + actinolita) provenientes 
de retrometamorfismo dos primeiros minerais. As composições 
mmeralógicas descritas para as rochas migmatíticas são quartzo
placioclásio-hornblenda e biotita, propiciando ao conjunto ser 
englobado na fácies almandina-anfibolito. 

A presença de wollastonita, no afloramento da serra do Muro, 
na subida para a cidade de Ouebrangulo, relatada por Cavalhei
ros, Soares e Torres (1981) está associada a hiperstênio
diopsídid-gnaisse, indicando, segundo os autores, temperaturas 
mais elevadas para a gênese dessas rochas da fácies granu
lito. 

A paragênese anterior, diopsídio-carbonato-quartzo, comum 
em algumas associações, acha-se substituída por diposídio
wollastonita-carbonato-quartzo. 

As assembléias petrográficas mais comumente descritas no 
Complexo Presidente Juscelino foram microclina-plagioclásio 
(andesina e oligoclásio)-zircão-biotita-hornblenda, nos migmati
tos em geral, podendo estar presentes epídoto-zoisita e silli
manita, biotita/muscovita-hornblenda-diopsídio-cordierita-silli-

manita nos gnaisses; cordierita-sillimanita-hercinita-granada
hiperstênio-biotita-K-feldspato, nos granulitos; quartzo-micro
clina-plagioclásio (andesina)-biotita-muscovita-epídoto e horn
blenda, presente nas rochas homogêneas granitizadas. Essa 
associação petrográfica pertence, em grande parte, à fácies anfi
bolito a almandina-anfibolito, estando representada também a 
fácies granulito, a qual é de caráter localizado. 

1.1.2.2.3.6- Análises químicas 

Onze amostras provenientes do rio Coruripe e arredores, dentro 
da área cartografada, como gnaisses tonalíticos de Arapiraca, 
foram analisadas quimicamente para elementos maiores, vi
sando a descobrir afinidades trondhjemíticas. Essas análises 
foram plotadas no diagrama triangular AFM de Barker & Arth 
(1976), no qual diferenciam os campos toleítico-calcoalcalino e 
alcalino com um trend trondhjemítico. 

Como se observa na Figura 1.14 grande parte das amostras 
alinha-se neste trend, enquanto outras estão dispersas nos cam
pos calcoalcalino e alcalino. Pela análise da Tabela 1.XI, observa
se que a média Si02 é de 61 ,7%, Al2 0 3 varia de 15,2% a 22,9% e 
percentagens moderadas de K2 0. Esses gnaisses com as caracte
rísticas químicas apresentadas podem estar relacionados com 
feições geoquímicas de outros terrenos de alto grau. As rochas 
aqui analisadas são silicosas (Si02> 60%). Os gnaisses são cinza, 
silicosos, tonalítico-trondhjemíticos, similares à composição de 
outros gnaisses de terrenos arqueanos. Como observado na 
Figura 1 14, a suíte gnáissica define muito bem um trendlinear no 
diagrama AFM, o qual é similar aos gnaisses Amitsoq (McGre
gor, 1979). 

A proporção normativa de feldspatos (Fig. 1.15) mostra que a 
maioria das rochas analisadas possui uma composição tonalítica 
de acordo com a classificação de O'Connor (1965), enquanto que 
as demais encontram-se no campo do granito. Se se considerar o 
gráfico da Figura 1.14, pode-se analisar que modelos de geração 
de tais magmas incluem fracionamento do magma basáltico, 
fusão parcial de quartzo-eclogito e fusão parcial de anfibólio Por 
outro lado, esse tipo de material pode ser produto de fusão parcial 
das rochas da fácies granulítica Os modelos de fusão parcial de 
anfibolito e/ou das rochas granulíticas são mais aceitáveis. O 
primeiro, porque nos terrenos arqueanos a abundância de anfi
bolito é maior em relação aos eclogitos. Não deve ser descartada 
a hipótese de fusão de granulito máfico, produzindo, a temperatu
ras de 1.1 00°C, magmas trondhjemítico-tonalíticos. 

Fe totol 

TOLEÍTICO 

ALCALINO 

TRONOHJEMÍTICO 

MgO 

Fig 1 14- Diagrama AFM de Barker & Arth (1 976) para os granulitos, granitóides e 
gnaisses do rio Coruripe (Complexo Presidente Juscelino) 
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TABELA 1 XI 
Análises qufmicas (%)-Complexo Presidente Juscelino 

Granitos 
róseos 

~ 1 191/ 

433A 43 38 43 26 4316 ó 

Si02 69,00 69,20 68,80 62,00 
Ti02 0.42 0,33 0,56 0,71 
Al2 0 3 15,20 15,50 15,70 17,20 
Fe2 0 3 0,61 0,53 2,11 3,14 
FeO 0,70 0.45 2,06 2,11 
MnO 0,10 0,10 0,10 0,10 
MgO 0,73 0.45 1,61 2,06 
CaO 0,99 0,77 4,03 5,24 
Na2 0 2,56 2,76 4,65 4,92 
K2 0 8,70 8,69 1,85 0,95 
Pz05 0,10 0,10 0,11 0,16 
PF 0,88 0,69 1,22 1,15 

Total 99,99 100,54 99,80 99,74 

An 

Ab TRONDHJEMITÓ' •• 
O r 

Fig. 1.15 - Diagrama triangular normativo An, Ab, Or, de O'Connor (1965) para 
os granulitos, granitóides e gnaisses do rio Coruripe (Complexo Presidente 

Juscelino) 

1.1 .2.2.4- Grupo Capim 

1.1.2.2.4.1 -Generalidades 

A leste da cidade sertaneja de Uauá, no norte do Estado da Bahia, 
na zona de confluência do riacho do Capim com o rio Vaza-Barris, 
existem rochas metamórficas de ambiência vulcanossedimentar, 
dispostas num formato grosseiramente sigmoidal alongado na 
direção norte-sul, circundadas por um embasamento constituído 
por litótipos de alto grau. 

Barbosa (1970), baseado no mapeamento na escala 
1:250.000 realizado nos anos de 1963/1964 e utilizando a deno
minação de Toniatti (1963, apudlnda & Barbosa, 1978), propôs a 
denominação de Grupo Uauá com ampla distribuição geográfica, 
passando despercebidas pelo autor as rochas da seqüência vul
canossedimentar, compreendidas no trecho Uauá-Bendengó, 
não discriminando senão raras ultrabásicas e um enxame de 
diques de diabásio. 

64/GEOLOGIA 

Gnaisses cinza Rochas da fácies 
tonalíticos granulito 

1 191/ 1.191/ 

431C 43.2A 431A 43A 43 B 44 441 

63,50 62.40 61,60 61,20 61,70 51.40 53,50 

0,59 0,67 0,66 0,69 0,70 1.09 0,83 

16.40 16,90 16,8 16,80 17,00 22,90 22,10 

2,99 3,03 3,11 3,38 2,05 8,16 7,38 

2,22 2,75 2,22 2,52 4,01 3,82 3,98 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,14 

1,85 2,02 2,00 2,21 2,23 4,20 4,32 

5,14 5,04 5,29 5.40 5.46 2,32 1,28 

4,65 4,52 4,65 4,78 4,01 3,23 2,66 

1,15 1.43 1,38 0,96 1,55 0,95 2,78 

0,14 0,17 0,17 0,16 0,18 0,10 0,10 

1,15 0,71 2,01 1,04 1,16 1,18 1,07 

99,88 99,74 99.49 99,24 100,15 99,50 100,14 

Andritzky (1971) foi o pioneiro na identificação desta se
qüência vulcanossedimentar, a qual denominou de "Série Ca
pim". 

Jordan ( 1972) admitiu a possibilidade de que a "Série" Capim, 
de Andritzky (op cit ), poderia sercorrelacionável ao Grupo Minas 
ou, ainda, que a seqüência poderia ter sido depositada após a 
Orogênese Minas. 

Interpretando os dados coligidos por Andritzky (op c1t.), Mas
carenhas (1976) realizou um estudo comparativo de caráter 
regional, identificando várias áreas da Bahia, como representan
tes de possíveis terrenos de greenstone belts, alertando para o fato 
que a "Seqüência" Capim, como definida em 1971 por Andritzky, 
possuía características muito similares com a área do greenstone 
belt de Barberton, na África do Sul. 

Inda et alii (1976), no relatório final do Projeto Rochas Básico
Uitrabásicas de Euclides da Cunha, apresentaram o resultado do 
mapeamento geológico em 1 :200.000, onde a estratigrafia de 
Barbosa ( 1970) é revisada. Assim o Grupo Caraíba passou a 
Supergrupo dividido em: Grupo Pedra Vermelha, no qual predo
minam plutonitos félsicos, diatexitos e metatexitos, e Grupo 
Uauá, correspondendo às seqüências vulcanossedimentares 
relacionadas com o greenstone belt do Complexo Serrinha. 

A partir de Bruni et alii (1976), a denominação de Grupo Capim 
é amplamente utilizada para referenciar esta seqüência litoló
gica. 

Mascarenhas (1979), discutindo as prováveis estruturas do 
tipo greenstone belt na Bahia, considerou a unidade como sendo 
um complexo estruturado em um greenstone belt típico, como o 
definido por Anhaeusser et alii (1969) 

Winge & Danni (1980) identificaram rochas vulcânicas ácidas 
no Grupo Capim, bem como uma faixa granulítica, interpretada 
como um cinturão móvel. Caracterizaram ainda uma comparti
mentação geotectônica similar aos terrenos arqueanos com um 
embasamento sializado a leste e, a oeste, uma faixa vulcanosse
dimentar metamórfica sob alto gradiente geotérmico. 

O interesse econômico despertado neste tipo de ambiente 
conduziu a empresa Caraíba Metais, através da CBPM-Cia. 
Bahiana de Pesquisa Mineral, a investir em prospecção mineral 
na área de ocorrência deste grupo, como também em áreas vizi
nhas, indicadas em 1971 pela Missão Geológica Alemã no Brasil. 
Surgiu assim o Projeto Uauá-Capim, onde Rangei et alii (1980, 
apudWinge 1981) adiantaram os primeiros resultados geofísicos 
do trabalho realizado no Grupo Capim, caracterizando como 
prospectável o nível sulfetado a pirita e pirrotita. 



Winge (1981) apresentou tese de mestrado efetuada no 
Grupo Capim, com mapeamento geológico na escala 1 :25.000, e 
estudos complementares de petrologia, petroquímica e análise 
estrutural. Este autor descreveu que na base o Grupo Capim apre
senta rochas máficas de derrames e tufos, correlacionáveis com o 
enxame de diques que ocorre no embasamento, e associados 
com metassedimentos vulcanoquímicos sílica-ferruginosos a 
sílico-carbonáticos. No topo, com recorrência de metabasitos, 
predominam leptitos, gnaisses finos, xistos máficos, calcossili
cáticas relacionadas com fases de vulcanismo ácido a interme
diário e fácies epiclásticas a vulcanoquímicas associadas. 

Neste relatório, o Grupo Capim será considerado nos mesmos 
moldes como definido por Winge (op cit.), tendo em vista o 
excelente nível de trabalho apresentado em sua tese, e consti
tuindo-se em uma estrutura similar aos greenstone belts. Deste 
modo, encontra-se lado a lado na coluna litocronológica com as 
outras seqüências vulcanossedimentares da área e consideradas 
como prováveis estruturas do tipo greenstone belts. 

As rochas do Grupo Capim são em grande parte de origem vul
cânica, com retrabalhamento de material vulcânico ou de precipi
tação química a vulcanoexalativa. 

1 .1.2 2 4.2 - Posição estratigráfica 

A flagrante semelhança exibida pelo Grupo Capim, quando com
parada com outras estruturas tipo greenstone belt, associado ao 
seu posicionamento em relação às unidades adjacentes, permite 
posicionar a unidade no Pré-Cambriano Inferior, com retrabalha
mento no Transamazônico 

Seus contatos, em sua maior parte, são por falhas, dis
tensionais ou bruscos Na porção ocidental está em contato com 
o Complexo Caraíba-Paramirim, observando-se aí que os diques 
do Vulcanismo Caratacá não interceptam as rochas pertencentes 
ao Grupo Capim. Nas porções oriental, meridional e setentrional, 
os contatos são com migmatitos e granulitos 

O Grupo Capim é fruto de uma complexa evolução geológica, 
na qual os elementos estruturais regionais foram de fundamental 
importância no desenvolvimento e extensão da bacia, como tam
bém nas deformações diastróficas subseqüentes. 

1.1.2.2.4.3 - Distribuição na área 

O Grupo Capim está situado na Folha SC.24-V-D, no município de 
Uauá (BA), localizado a oeste de uma das áreas mais secas do 
Nordeste do Brasil, que é o Raso da Catarina O referido grupo é 
drenado pelo rio Vaza-Barris e seus afluentes Capim e Salga
dinho. 

O terreno é arrasado, semelhante aos terrenos do embasa
mento, sobressaindo-se a serra do Coiqui com cota de 550 m, 
possuindo um padrão textura I liso em imagem de radar, o que difi
culta a interpretação e separação deste grupo na escala deste 
trabalho. 

O Grupo Capim está situado na borda nordeste do Craton do 
São Francisco (Almeida, 1977) ou mais particularmente no bloco 
de Serrinha (pró-parte de Seixas et alii, 1975). 

A maior parte deste grupo acha-se balizada por zonas 
cataclásticas com as rochas do Complexo Caraíba-Paramirim, 
representadas a oeste por rochas gnáissico-migmatíticas, e a 
leste por material granulítico migmatizado. 

Os metabasitos basais, na concepção de Winge (1981 ), ocor
rem em muitos locais, bastante dispersos dentro do grupo, mere
cendo destaque aqueles que afloram junto da estrada Passo dos 
Bois-Poço dos Cavalos, e a sudeste do riacho do Capim, algumas 
vezes transformados em filonitos que se confundem com os xis
tos verdes do metamorfismo regional. São também transforma
dos em milonitos esverdeados nas zonas de falha. Os corpos 
anfibolíticos chegam a atingir mais de 1 km, com pouca ou ne
nhuma orientação preferencial. Anfibolitos com granada ocorrem 
na fazenda Caiada, onde se associam com biotita xistos e 
rochas calcossilicáticas. 

As vulcânicas ácidas ocorrem no centro-oeste da área ocu
pada pelo Grupo Capim, mais especificamente onde é cortada 
pelo rio Caratacá e pelo riacho Capim, seu afluente. Possuem uma 

distribuição irregular e descontínua, principalmente mais ao sul, 
onde essas rochas ocorrem como níveis intercalados por ou
tras litologias. 

As vulcânicas ácidas ocorrem também na estrada Caratacá
Riacho das Pedras, em uma pedreira, e no rio Salgadinho próximo 
à fazenda Poço da Vaca, onde se apresentam intensamente grani
tizadas, ou na forma de gnaisses médios, estes com níveis de 
anfibolitos e rochas calcossilicáticas não afetadas pela grani
tização. 

No leito do riacho das Pedras, ocorrem rochas gnáissicas 
cataclasadas, intercaladas com rocha calcossilicática, apresen
tando uma leve orientação Ocorrem, em grande parte, com con
tatos interdigitados com os biotita e/ou anfibólio xistos, anfibo
litos e rochas calcossilicáticas. No campo, essas rochas são des
critas como leptitos, micaxistos feldspáticos, gnaisses finos e 
muscovita quartzitos, às vezes com sillimanita. São rochas leuco
cráticas a mesocráticas, com coloracão variando de creme
amarelado com tons vermelhos quando. intemperizadas até cinza 
médio quando frescas. Destaca-se um bandeamento milimétrico 
a centimétrico, associado geralmente a uma fácies mosqueada 
nos cristais de plagioclásio. Nas superfícies intemperizadas, é 
comum a presença de porfiroblastos de muscovita achatados 
segundo a direção da xistosidade, dando origem a pequenas cavi
dades. A oeste da fazenda Coiqui predominam níveis dacíticos a 
quartzo-andesíticos, sendo que alguns são bem xistosos a uma 
estrutura gnáissica bem desenvolvida. 

A fácies vulcanoquímica de Winge (1981) inclui metacalcários 
com cinzas vulcânicas, metacherts puros, metassedimentos 
sílico-carbonáticos ou sílica-ferruginosos representados por ro
chas calcossilicáticas; anfibolitos às vezes com diopsídio; quart
zitos puros, anfibólicos, dipsídicos ou hematíticos; e mármores 
impuros, além de rochas intermediárias entre os tipos citados. 

De todo esse conjunto, as rochas calcossilicáticas são as mais 
abundantes, constituindo leitos milimétricos a centimétricos de 
cor verde-escura, alternados, com leitos de cor creme a verde
claro, apresentando geralmente leitos contorcidos, sendo co
mum a presença de carbonatos. 

Na confluência do rio Caratacá com o Vaza-Barris, 1 km a 
oeste, aflora mármore impuro, ocorrendo junto a este um meta
hornfels citado por Winge (op ctt ), como sendo calcossilicático, 
maciço, e que apresenta localmente uma fácies brechada, cujos 
fragmentos são angulosos 

As fácies sílica-ferruginosas, a magnetita e/ou hematita, 
geralmente são constituídas por finos bandeamentos milimétri
cos muito variáveis, às vezes mal definidos ou inexistentes, 
variando de itabiritos até quartzitos ferruginosos 

Essas fácies gradam para anfibólio-itabiritos ou para a fácies 
dos metacherts silicosos intercalados nos metabasitos (anfiboli
tos a anfibólio xistos), e rochas vulcanoclásticas a vulcanoquími
cas associadas (biotita xistos, anfibólio quartzitos e calcossi
licáticas) 

As rochas metavulcanoclásticas variam de granulação fina a 
grosseira e composicionalmente de máficas a félsicas, estando 
em alguns locais muito deformadas e recristalizadas, ao ponto de 
perderem suas características. Segundo Winge (op cit ), a maior 
parte dos fragmentos nas rochas vulcanoclásticas é de filiação 
vulcânica até piroclástica, ocorrendo porém fragmentos gnáissi
cos similares às rochas do embasamento localizado a oeste Em 
afloramento, apresentam-se com aspecto brechóide, contendo 
fragmentos centimétricos de anfibolito de cor escura, podendo 
em alguns locais, por deformação metamórfica, se apresentar em 
finas lentes estiradas, semelhantes a leitos de diferenciacão 
metamórfica. Esta fácies pode ser estudada em vários locais. do 
Grupo Capim, principalmente a 250m a SOda fazenda Caiada. 
Winge (op ctt) acredita que este fato corresponda à evolução 
metamórfica de derrames ináficos brechados, originados pela 
mistura de dois magmas diferentes num mesmo duto. 

Biotita xistos e gnaisses finos plagioclásicos, portadores de 
pirita e/ou granada eventual, ocorrem amplamente no Grupo 
Capim, associando-se lateralmente para a fácies vulcanoquímica 
por um lado e vulcanoclástica por outro Os xistos e os gnaisses 
mencionados ocorrem concentrados preferencialmente entre os 
metabasitos basais. 
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No riacho Tragá, ao sul da vila de Caratacá, ocorrem metamafi
titos representados por hornblendito escuro, interestratificado 
com vulcanitos ácidos. Trata-se de uma ocorrência muita restrita, 
apresentando-se megascopicamente com granulação média a 
grosseira, sendo que no contato com a encaixante adquire uma 
granulação fina, sugerindo borda resfriada. Próximo à borda oeste 
do Grupo Capim, cerca de 1,5 km a leste da fazenda Caraíba, 
existe outra ocorrência de metamafititos representados aqui por 
um metapiroxenito de cor cinza-escuro, apresentando-se xistifi
cado e cataclasado, ocorrendo próximo a um quartzito ferrífero e 
anfibólio-xisto. 

Alguns afloramentos de xistos grafitosos são identificados no 
Grupo Capim sempre associados com metabasitos, metacherts e 
sericita-clorita-xistos. É interessante assinalar a presença de 
diques, sills ou pequenos corpos de formatos irregulares de 
pegmatitos de composição granítica, de pequena possança. A 
textura é freqüentemente pegmatóide, com grãos centimétricos a 
decimétricos. 

Texturas graníticas equigranulares, médias a grosseiras, tam
bém são freqüentes, ocorrendo variações texturais com a fácies 
pegmatóide. Na ocorrência da fazenda Craitu Velho, 600 m a 
leste, a rocha apresenta leve bandeamento, destacando-se níveis 
quartzo-feldspáticos com alguma muscovita de cor verde-amare
lada. Algumas variedades são zonadas, com um núcleo de mi
croclina e quartzo bem desenvolvido. 

Os pegmatitos também sofreram, quase que sistematica
mente, esforços deformatórios de fases tardias e identificadas 
pelos efeitos da gnaissificação que arredondaram os cristais de 
microclina, em porfiroblastos entre planos gnáissicos ou xisto
sos, conferindo um aspecto conglomerático à rocha, bem como 
planos de cisalhamento que se cruzam, conferindo aspecto de 
estratificação cruzada. Quando a encaixante é um anfibolito, os 
pegmatitos mostram, localmente. caráter intrusivo. A maior ocor
rência dos pegmatitos é junto aos biotita xistos, gnaisses e meta
vulcânicas ácidas que afloram junto ao rio Vaza-Barris, próximo 
aos cruzamentos de falhas que delimitam o Grupo Capim. 

Winge (1981) interpretou a fácies de vulcânicas ácidas como 
sendo derrames ignimbríticos. 

1 .1 .2.2.4.4- Petrografia 

Poucas lâminas foram feitas nesta seqüência vulcanossedimen
tar, motivo pelo qual serão adicionados os trechos mais impor
tantes dos conjuntos petrográficos definidos na tese de Winge 
(op. cit.). 

Os biotita-quartzo gnaisses que fazem parte do conjunto vul
canoclástico de Winge (op. cit.) ocorrem maiormente no leito do 
riacho das Pedras. 

Megascopicamente, as rochas apresentam boa orientação 
formada por pequenas palhetas de biotita e pelo alinhamento do 
quartzo e feldspatos, alongados. Em lâmina delgada, os princi
pais constituintes são quartzo, plagioclásio, microclina e biotita, 
com pequena predominância de K-feldspato sobre o plagioclásio. 
As palhetas de biotita não constituem faixas contínuas, mas sim 
indivíduos isolados, sendo que algumas estão cloritizadas. O 
quartzo e o feldspato, além de apresentarem forma anédrica, 
mostram microgranulação nos bordos e deformação interna da 
estrutura cristalina. comprovada pelos arranjos sigmoidais de 
recristalização. 

A mirmequita ocorre nos seus bordos e não está deformada, o 
que sugere sua formação após o último evento da cataclase. Em 
um outro exemplar, coletado cerca de 600 ma nordeste da amos
tra antes descrita, ainda no leito do rio, foi identificada, em lâmina 
delgada. uma leve diferença em relação à amostra anterior. Nesta, 
ocorre a muscovita, o que não foi observado na outra. Em um 
ponto nota-se possível vestígio de crescimento autigênico de 
plagioclásio, ao redor do outro plagioclásio, ambos separados 
pela sericita. 

Epidositos foram descritos a leste da fazenda Coiqui, ocor
rendo no terreno sob a forma de fragmentos. No estudo petrográ
fico a rocha apresenta uma textura granular, granulação fina, 
constituída quase que integralmente de epídoto-zoisita e al
guma clorita. 
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Em menor quantidade observam:se disseminações de opacos 
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mente identificado como ~patita. E~ algumas fraturas da roc~~ 
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Segundo Winge (1981 ), os anfibolitos finos apresentam tex
turas que variam de granoblástica at_é nematoblástica e de equ1 a 
mequ1granular. A textura nematoblast1ca muitas vezes apresen
ta-se microdobrada ou levemente crenulada. O plagioclásio é a 
andesina básica podendo variar de oli.goclásio até labradorita. Na 
fácies média a grosseira, podem ocorrer plagioclásios de basicl
dade até a bytownita, com zonaçâo mal definida e uma forma eué
drica que sugere tratar-se de plagioclásio ígneo reliquiar. A 
hornblenda é de cor verde a castanho, não sendo raro, entretan
to, apresentar-se com tons de pleocroísmo azulado. A cum
mingtonita ocorre com relativa freqüência associada a metas
sedimentos vulcanoquímicos. Em algumas amostras, a tendên
cia à idioblastia da cummingtonita indica cristalização em está
gios sin a pós-tectônicos. Junto com o epídoto e plagioc\ásios 
mais ácidos, ocorrem hornblenda verde-clara e tremolita/actl
nolita, retratando um retrometamorfismo localizado para a fá
cies xisto verde. O diopsídio pode ocorrer nas rochas metabasí
ticas, entretanto é um mineral mais comumente encontrado nas 
rochas calcossilicáticas. A titania, opacos e turmalina são os 
minerais acessórios. 

Situado 4.4 km a noroeste do ponto descrito no riacho das 
Pedras, ocorre uma exposição basal do Grupo Capim, descrita 
como um metabasito. A rocha é fina, um pouco orientada, e de cor 
escura. Em lâmina delgada, é constituída principalmente de pla
gioclásio e anfibólio (actinolita); opacos e quartzo são compo
nentes importantes, porém minoritários. O quartzo em sua maior 
parte é de injeção, mas também aparece intercrescido com os 
principais constituintes. A massa fundamental é composta de 
ripas e tabletes de actinolita e/ou cummingtonita, plagioclásio 
xenomórfico a poligonal, opacos e algum quartzo. 

A granada não é comum nas rochas metabásicas, mas Winge 
(op. cit.) descreveu um exemplar na fazenda Caiada, que apre
senta textura granoblástica fina a média e constituído por ande
sina básica, hornblenda verde, quartzo com sulfetos finos e 
porfiroblastos nodulares da granada idioblástica pseudomorfi
camente substituída por uma coroa de biotita, cordierita, plagio
clásio e tremolita, persistindo, no entanto, um núcleo anédrico 
poiquiloblástico de granada. 

De acordo com Winge (op. cit.) a textura das rochas metavul
cânicas ácidas é, geralmente, granoblástica fina em mosaico. 
com os contatos nos intergrãos retilíneos ou irregulares. Por
firoblastos poiquiloblásticos de muscovita, às vezes associados a 
nódulos de andaluzita/sillimanita com sombras de pressão, cor
respondem a uma possível cristalização tardia. Ainda segundo o 
autor, a textura blastoporfirítica geralmente de origem vul
canoclástica (tufo de cristais) é comum. A oeste da fazenda Cai
qui, Winge (op. cit.) descreveu cristais relictos de andesina (até 
labradorita). rotacionados, quebrados e invariavelmente altera
dos por uma saussuritização tardia (albita + epídoto+ carbo
nato+ prehnita), apresentando-se com 1 mm a 1 em dentro de 
uma massa de hornblenda, diopsídio uralitizado, biotita mar
rom-avermelhada, quartzo, feldspato alcalino e acessórios de 
pirita, esfeno e clorita secundária, podendo ocorrer também 
porfiroblastos de relictos de hornblenda e diopsídio. Os metaig
nimbritos, segundo o autor, apresentam quartzo, plagioclásio 
(oligoclásio a andesina ácida), microclina ou ortoclásio micro
clinizado, biotita, muscovita, calcita e mais raramente outros 
minerais aluminosos ou ferromagnesianos como andaluzita e 
sillimanita ou cordierita e hornblenda. Os primeiros ocorrem 
quando a rocha tende a uma composição riolítica ou andesítica. 

Fácies vulcanoquímica- Um exemplar de rocha calcossilicá
tica coletado no leito do riacho das Pedras apresenta-se com uma 
leve orientação, possuindo granulação média a fina. Em lâmina 
delgada, o material estudado apresenta texturas que variam de 
granoblástica a nematoblástica finas e grosseiras, com cataclase 
evidenciada. A rocha consiste de anfibólio do grupo da actinolita, 
diopsídio e agregados finos de talco. Em menor quantidade ocor
rem clinozoisita, titanita e os demais minerais. A actinolita é o 



principal mineral da rocha com cristais tabulares lamelares, sub
paralelos a paralelos entre si, em alguns pontos substituindo o 
piroxênio ou o interceptando O carbonato e a clinozoisita são 
interstioiais O talco ocorre em chumaços de finos agregados, 
enquanto o plagioclásio e a titanita estão dispersos. Winge 
(1981) descreveu em algumas amostras de calcossilicáticas 
feldspato alcalino, escapolita e muscovita. 

Um anfibólio-itabirito (quartzito a actinolita/grunerita com 
bandas hematíticas magnetíticas), descrito por Winge (op Gil), 
apresenta textura granoblástica fina, tendendo a nematoblástica 
nos leitos milimétrico-centimétricos de grunerita mais opaco que 
se apresentam alternados com leitos de quartzo 

O mármore é bandeado, com textura granoblástica em 
mosaico, média a grossa, constituído por carbonato, forsterita, 
diopsídio, brucita de alteração de periclásio além de pirita e 
pi rrotita 

_As rochas metavulcanoclásticas variam de granulação gros
serra a fina Os gnaisses finos e xistos a biotita são, segundo 
Winge (op GÍt ), fácies de metatufitos sílica-ferruginosos O aca
mamento primário pode ser repetido em escala microscópica por 
níveis de composição diferente, definidos por uma maior ou 
menor concentração de biotita, quartzo-feldspatos, anfibólio e/ 
ou pela ocorrência de finos níveis ricos em granada-turmalina ou 
sillimanita A andaluzita e a cordierita podem ocorrer em por
firoblastos poiquiloblásticos, variavelmente alterados e ocasio
nalmente em equilíbrio instável junto com sillimanita (fibrolita), 
granada, biotita e andesina 

Ainda segundo Winge (op Gil), as vulcanoclásticas grosseiras 
apresentam estrutura aglomerática ou conglomerática e textura 
que varia de granoblástica a lepidoblástica ou, na fácies mais anfi
bólica, nematoblástica 

Os fragmentos mais félsicos são de quartzo, plagioclásio, 
feldspato alcalino, biotita e sulfetos finos, enquanto os máficos 
são de hornblenda, andesina a labradorita, carbonatos, sulfetos, 
esfeno e biotita. A matriz é calcossilicática semelhante aos frag
mentos máficos que o autor supõe representarem material vul
cânico andesítico a basáltico, mas o diopsídio, o epídoto e sul
fetos são mais comuns nas zonas de cristalizacão melhor de-
senvolvidas. · 

Metaultramafititos - Uma das amostras corresponde a um 
hornblendito grosseiro que em lâmina se apresenta com textura 
granoblástica e. cuja hornblenda verde-clara derivada de piro
xênios contém inclusões de opacos Os cristais de hornblenda 
estão orientados em dobras mal definidas, enquanto que os aces
sórios se constituem de apatita, titanita e pirita 

Um exemplar está representado por um metapiroxenito, des
crito por Winge (op Gil) na ocorrência da fazenda Cara íba Ao 
microscópio mostra textura porfiroclástica com grãos arredonda
dos, dispersos em uma massa milonítica com textura lepido
nematoblástica Observam-se hornblenda marrom com pequena 
coroa de alteração para actinolita-clorita, tremolita-actinolita, 
pseudomórfica sobre piroxênio, este com inclusões de opacos, 
ocorrendo como porfiroclastos dentro de uma massa de clorita e 
actinolita com talco e opaco como acessórios Segundo Winge 
(op Gil) esses metaultramafititos devem corresponder a injeções 
de um magmatismo tardio de última derivação da seqüência 
vulca nossedimentar 

A par das descrições petrográficas efetuadas pelo Projeto 
RADAMBRASIL, bem como as de Winge (1981 ), é possível fazer 
um breve comentário sobre os processos metamórficos que atua
ram nas rochas do Grupo Capim 

A fácies calcossilicática apresenta como mineral dominante o 
diopsídio, seguido de hornblenda, andesina e minerais secun
dários de saussuritização como zoisita, escapolita, carbonatos e 
plagioclásio ácido. As fácies vulcanoquímicas silicosas, princi
palmente as que ocorrem em contatos com os metagabros, apre
sentam cummingtonita, hornblenda, actinolita, quartzo, granada 
e plagioclásio. A fácies sílico-aluminosa apresenta cordierita e 
fibrolita junto com granada, plagioclásio, biotita e quartzo 

As associações minerais, sillimanita, andaluzita-cordierita
biotita-granada (muscovita), predominam nas rochas sílicn
aluminosas, metavulcânicas ácidas e metatufos (Winge, op Gil); 

diopsídio-hornblenda-plagioclásio cálcico-esfeno-carbonatos en-

contrados nas rochas calcossilicáticas e a presença de horn
blenda-cu m m i ngton ita-plagioclás i o cá I c ico-(diops ídio )-(grana
da) nos metabasitos indicam fácies anfibolito de alto gradiente 
geotérmico O metamorfismo de baixa pressão é indicado pela 
presença de andaluzita e cordierita, segundo Winkler (1976) 
Além disso deve-se mencionar que o metamorfismo no Grupo 
Capim foi polifásico, apresentando desde a fácies xisto verde, 
observada nas rochas epidosíticas e naquelas com associações 
epídoto-carbonato, plagioclásio, tremolita, etc, até a fácies an
fibolito Winge (op Gil) mencionou também a existência, no 
Grupo Capim, da fácies piroxênio hornfels. geralmente descrita 
nos contatos com os metagabros 

1 .2 2.5 - Complexo Serrinha 

1 2 2 5.1 -Generalidades 

Rocha (1938), estudando os terrenos auríferos da confluência do 
rio do Peixe com o rio ltapicuru, a nordeste de Santa Luz, referiu
se a uma seqliência quase vertical constituída de filitos, calcários 
e quartzitos, correlacionando-a à "Série de Minas" Spix & Mar
tius (1938) em viagem de Cachoeira para Juazeiro, no século 
passado, descreveram na serra Rio do Peixe, próxima ao rio do 
mesmo nome, gnaisses e granitos 

Mascarenhas eta/11 (1971) englobaram no Grupo Caraíba uma 
seqLiência de anfibolitos, quartzitos, metavulcânicas e xistos que 
ocorre ao longo do rio ltapicuru, considerando-a produto alta
mente deformado e milonitizado 

Brito Neves (1972) descreveu a nordeste de Santa Luz, numa 
área de ocorrência de xistos, uma seqLiência de gnaisses e "tec
tonitos" com intercalações básicas considerando-a como per
tencente ao Grupo Cabrobó, de Leal, A de S., 1970, admitindo 
que a maior parte da área seria constituída de anfibolitos, para
gnaisses metassomáticos e migmatitos, correlacionando-os ao 
Grupo Caraíba, de Barbosa (1970) Mascarenhas (1973) consi
derou parte dessas rochas como pertencentes a uma estrutura 
com características do tipo gieensrone belr 

Com a denominação de Complexo Metamórfico de Serrinha, 
Seixas et a/11 (1975) englobaram uma seqliência de rochas 
metassedimentares e metavulcânicas que afloram a norte da 
cidade de Serrinha, em discordância em relação aos gnaisses e 
migmatitos, constituindo faixas irregulares entre meadas por cor
pos predominantemente diatexitos e por vezes graníticos (sensu 
lato) 

Bruni et a/11 (1976) simplificaram a designação original de 
Complexo de Serrinha para Complexo Serrinha 

Inda et a/11 ( 1 976) no relatório final do Projeto Rochas Básico
Uitrabásicas de Euclides da Cunha consideraram como Complexo 
Serrinha as sequências epimetamórficas que existem continua
mente desde as proximidades de Serrinha e seguem para norte
noroeste ao longo do leito do rio Curaçá, estendendo ainda a área 
dessas rochas, incluindo as inúmeras pequenas faixas de rochas 
metamórficas e magmáticas básicas e ultra básicas que ocorrem 
nos lados, a norte e noroeste da principal área de metamorfitos 
Aproveitando uma designação de Grupo Uauá de Toniatti (1963 
apud Inda & Barbosa, 1978) e Barbosa (1970) para rochas seme
lhantes da região de Uauá-Curaçá, redefiniram o complexo, 
dividindo-o em duas unidades: inferior e superior 

Segundo Inda & Barbosa (1978), a unidade inferior seria 
constituída fundamentalmente por rochas magmáticas básicas e 
ultrabásicas, metamorfoseadas ou não, rochas calcossilicáticas e 
mármores; a unidade superior foi caracterizada como uma 
seqliência química e vulcanoqu ímica, principalmente Gherts, jas
perito e jaspilitos, formações ferríferas, cataitabiritos e mármores 
associados a orto e paraanfibolitos e gnaisses leucocráticos. 
Esses autores ainda individualizaram níveis irregulares e descon
tínuos de metavulcânicas ácidas, metatufitos e brechas parcial
mente filitizadas Também níveis espessos de Ghert e de filitos 
cinza foram individualizados. Os autores referidos usaram a 
designação Uauá-Serrinha englobando as seqliências magmáti
cas e epimetamórficas do rio Capim (Andritzky, 1971; Jordan, 
1972; Mascarenhas et a/ii, 1975) e as litologias algo similares da 
Seqüência Tanque Novo de Delgado & Souza (1975). 
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Kishida (1979), em dissertação de mestrado, fez uma caracte
rização geológica e geoqu ímica das seqüências vulcanossedi
mentares do médio rio ltapicuru (greenstone be/t de Serrinha de 
Mascarenhas, 1976), identificando uma unidade vulcânica má
fica como unidade basal, formada por uma seqüência de meta
basaltos com feições geoquímicas análogas às dos toleítos de 
assoalho oceânico, com pequenas intercalações sedimentares 
predominantemente de natureza química, formadas essencial
mente por xistos máficos, que constituem cerca de 50% das ro
chas supracrustais e cortadas por intrusões máficas gabróicas. 
Uma unidade intermediária de metavulcânicas félsicas caracte
rizada pela escassez de andesitos basálticos é representada por 
lavas félsicas, tufos, brechas e aglomerados vulcânicos e uma 
unidade superior de metassedimentos imaturos do tipo flysch, 
onde incluiu arcóseos, conglomerados, pelitos e grauvacas 
subordinadas As rochas ultramáficas são representadas por dois 
pequenos corpos observados na zona de transicão entre a uni
dade intermediária e os metassedimentos. Rocha·s plutônicas, de 
composição tonalítica granodiorítica, ocorrem em forma de 
domas elípticos variando de 5 a 50 km. Esses damos são forma
dos por diversos plutões coalescentes, muitas vezes separados 
entre si por delgadas I ínguas de metabasaltos Em geral, as partes 
centrais dos plutões são texturalmente homogêneas e muitas 
vezes contêm xenólitos angufares de rocha máfica. Já nas bor
das, a textura é gnáissica com xenólitos estirados. O contato 
basal da unidade máfica com os plutões não é observado, sendo 
interrompido por intrusões plutônicas ou falhas 

A direção geral dos eixos dos sinformes é N-S, com caimento 
suave, mas com tendência de contornar os domas de plutões 
granito-gnáissicos, e a sul do paralelo de Araci toma a direcão 
E-0 Em escala de afloramento, a feição estrutural mais evidente é 
a xistosidade, com forte mergulho para oeste quando o strike é 
N-S, e para sul quando o mesmo é E-0 

Kishida (op ctt) considerou que se a caracterização geológica 
da seqüência do rio ltapicuru for válida para todo o Complexo de 
Serrinha de Mascarenhas et a/11 (1975) e Seixas et a/11 (1975) ou 
Grupo Uauá de Inda et alit ( 1976), os terrenos gramte-greenstones 
se estenderiam por área superior a 13 000 km2. Então a evolução 
tipo greenstone não seria um fenômeno isolado, mas sim de ex
pressão regional e seria um elemento essencial do craton O autor 
chega à conclusão, ainda, quando diz: "Aceitando-se a concei
tuação não cronológica de "éons" pré-cambrianas, podemos afir
mar que a seqüência do rio ltapicuru é da idade arqueana" 

Lima eta/11 (1981 ), no Mapa Previsional da Quadrícula de Eucli
des da Cunha, definiu o Grupo ltapicuru o qual corresponde à 
seqüência vulcanossedimentar greenstone belt do rio ltapicuru 
metamorfizada na fácies xisto verde a anfibolito. O grupo foi divi
dido em três formações, da base para o topo: Formação Rio do 
Peixe, constituída de metabasaltos; Formacão Cariacá, formada 
por metavulcânicas intermediárias a ácida~. tufos, ~edimentos 
tufáceos e metassedimentos subordinados; Formação Quijingue, 
que constitui o topo da seqüência correspondendo a rochas 
metassedimentares. As vulcânicas e tufos são subordinados. 

Neste trabalho de integração, o Complexo Serrinha engloba 
as seqüências magmáticas e sedimentares epimetamórficas já 
caracterizadas como uma estrutura do tipo greenstone belt (Mas
carenhas, 1973) bem como as seqüências epimetamórficas e as 
inúmeras faixas de rochas magmáticas básicas, ultra básicas com 
intercalações ígneas de natureza química, epi e periclástica além 
de metassedimentos que ocorrem nos lados e se estendem para 
o norte e noroeste de maneira cada vez mais descontínua, à exce
ção do Grupo Capim, destacado como unidade independente e já 
caracterizado como estrutura greenstone belt, por Winge (1981) 

Embora caracterizado nos seus traços mais gerais, o Com
plexo Serrinha, como considerado, aqui, neste trabalho, passa a 
caracterizar-se também por uma descontinuidade física mar
cante, causada pela obliteração dos contatos com o seu provável 
embasamento por extensas zonas milonitizadas, falhas e rochas 
graníticas Considerando as seqüências mais a norte e noroeste 
como remanescentes ou de uma mesma unidade física ou uni
dades independentes, as zonas de sutura cão ou cicatrizacão cor
responderiam a extensas faixas milonitizadas ou preenchidas por 
plutões graníticos. 
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O Complexo Serrinha é constituído por um conjunto de rochas 
metassedimentares plutônicas e metaultrabásicas e metavul
cânicas em que as primeiras são representadas por uma seqüên
cia predominantemente pelítica, constituída por filitos, xistos, 
calcoxistos e metassiltitos calcíferos, com raras intercalações de 
metarcóseos. São abundantes os níveis de anfibolitos e/ou meta
basitos, os quais se destacam entre as rochas vulcânicas, ocor
rendo ainda níveis individualizados de rochas vulcânicas quí
micas e ferruginosas; na porção mais ao sul da seqüência, estão 
preservados metapórfiros e metadacitos xistificados. 

1 1.2 2 5 2 - Posição estratigráfica 
Considerando o Arqueano como o estágio mais pnm1t1vo da 
evolução crustal, caracterizado pelo desenvolvimento de green
stone belts, o Complexo Serrinha seria de idade arqueana. Nas 
plataformas reativadas por eventos tectonoorogenéticos pos
teriores ao Arqueano, no caso o Evento Transamazônico, que 
atuou fortemente em toda a área cratônica, remobilizando e 
reomogeneizando tanto seqüências maturas do Proterozóico 
Inferior como supracrustais do Arqueano, o termo Pré-Cambriano 
Inferior seria a designação mais adequada para os terrenos 
gramte-greenstones até que se desenvolvam trabalhos mais 
detalhados que permitam separar os metamorfitos de alto grau, 
formados durante o tectonismo transamazônico, ou seja, a sepa
ração dos conjuntos reomogeneizados nesse período; entre eles, 
aqueles provenientes de litologias supracrustais do Proterozóico 
Inferior, daqueles provenientes de litologias também supra
crustais porém mais antigas. 

1 1 2.2 5 3 -Distribuição na área 

O Complexo Serrinha ocorre na porção nordeste do Craton do São 
Francisco, inteiramente na parte central das Folhas SC 24/25 
Aracaju/Recife, entre a serra de ltiúba e a bacia de Tucano, como 
um constituinte principal de uma estrutura de forma avó ide onde 
dominam os terrenos denominados gramte-greenstones Nesses 
terrenos, dom os de rochas granito-gnáissicas, alongados no sen
tido norte-sul. são circundados por rochas supracrustais na forma 
de sinformais contendo seqüências vulcanossedimentares, cujo 
grau de metamorfismo é predominantemente de fácies xisto 
verde, chegando à fácies anfibolito nas proximidades de in
trusões plutônicas e na passagem, a qual é difusa, para as rochas 
granito-gnáissicas da periferia (Fig 1.16) 

O conhecimento da geologia, particularmente a estrutural. é 
ainda bastante restrito; no entanto, o empilhamento das se
qüências vulcanossedimentares já é bem conhecido (Inda et a/ti, 
1976; Inda & Barbosa, 1978; Kishida, 1979 e outros) 

A parte inferior é essencialmente constituída por xistos máfi
cos, com intercalações de metassedimentos em menor escala, 
de origem elástica e química. Estas rochas estão cortadas por cor
pos máficos e veios quartzo-feldspáticos finos e pegmatíticos 
Esses xistos máficos, de provável origem basáltica, ocorrem nas 
bordas dos sinformais, sendo que nas proximidades dos plutões 
adquirem uma coloração escura e são constituídos por horn
blenda verde-escura e feldspato Em determinados locais, há o 
predomínio total da hornblenda, como se pode observar a oeste 
do povoado de João Vieira Quartzo-xisto cinza-escuro, próximo 
a plutão granítico, observa-se nas proximidades do vilarejo de 
Rufino, onde o plutão granítico é cortado por veios de quartzo, 
feldspato, muscovita e granada Na localidade de Várzea da Pedra 
os xistos máficos maciços estão intercalados com quartzitos 
grosseiros. bem selecionados e brancos 

Já para o interior das estruturas dobradas, os xistos máficos 
adquirem uma coloração mais clara ocorrendo a substituição de 
xistos a hornblenda por xistos a actinolita-tremolita e aparecendo 
a clorita e epídoto com abundância, indicando uma associação 
mineralógica típica da fácies xisto verde Nestas rochas a xistos i
dade é mais intensa e bem desenvolvida. Nas zonas de cisalha
mento, caracterizadas pela presença de grande quantidade de 
veios de quartzo, os xistos máficos são ricos em carbonatos e 
cloritas Essas rochas constituem a maior parte dos xistos máfi
cos, observáveis em vários perfis entre as cidades de Santa Luz, 
Araci e ao sul do rio ltapicuru 



Os melhores afloramentos localizam-se no perfil Salgadália
Araci e permitem observar seqüência de xistos mais ácidos 
onde o quan:zo é o mineral mais importante. Trata-se de quartzo
sericita xistos, quartzo-clorita, quartzo-clorita-sericita xistos que 
representam tufos e que, quando epidotizados, adquirem colora
cão amarelo-esverdeada e, quando carbonatizados, tomam uma 
~oloracão avermelhada Os vários tipos de tufos e metavulcânicas 
félsica~ gradam lateral e verticalmente para rochas metassedi
mentares elásticas pelíticas e grosseiras. 

As rochas tufáceas mostram também aspecto laminado 
branco de chert, atingindo grandes proporções como o morro de 
Monte Santo constituindo uma rácies puramente silicosa. Tam
bém ao longo do rio Cariacá a fáçies silicosa de chert é bem abun
dante, gradando para termos sílico-ferruginosos e também para 
fácies carbonatadas. Os termos sílico-ferruginosos são em geral 
metajasperitos e metajaspelitos além de cataitabiritos A facies 
carbonatada, com maior proporção do que os síliéo-ferruginosos, 
mostra mármores de diversos tipos além de rochas calcossi
licáticas 

Em toda uma extensa região ao norte do rio ltapicuru, ocor
rem sob formas as mais variadas faixas alongadas e estreitas, 
sinuosas, cujas relações entre si não estão ainda determinadas, 
porém são constituídas por metabasitos a hornblenda ou actino
lita, metaultrabasitos, além das fácies já referidas como silicosa, 
sílica-ferruginosa e calcossilicatada, além de gnaisses quartzo
feldspáticos subordinados. 

A noroeste do povoado de Camandaroba ocorrem mármores 
associados a gnaisses quartzo-feldspáticos. Os mármores à fors
terita, em geral, são de coloração cinza-esbranquiçado e de 
granulação grosseira 

Muitos cherts claros e escuros alternam com leitos de 
metassedimentos pelíticos, os quais são, em geral, cinza bem 
la minados e contêm, por vezes, porfiroblastos de granada. Ainda 
junto com esses metassedimentos finos, ocorrem grauvacas de 
coloração escura, além de leitos de microconglomerados e 
arcóseos. Esses metassedimentos transicionam lateralmente 
para os tufos e rochas piroclásticas e ocorrem com maior abun
dância ao sul do rio ltapicuru, como cartografado em mapa 

Os corpos máfico-ultramáficos que ocorrem amplamente no 
contexto do Complexo Caraíba-Paramirim, com tamanhos e 
formatos variáveis, são principalmente gabróicos, anortosíticos, 
noríticos, piroxeníticos e hornblenditos e foram aqui tentativa
mente colocados como pertencentes ao Complexo Serrinha Três 
grupos destacam-se de rochas máfico-ultramáficas, que se locali
zam nos vales do Curaçá-Uauá e Jacurici As ocorrências do vale 
do Curaçá estão amplamente descritas por Lindenmayer (1981 ). 
onde se alojam mineralizações de sulfetos de cobre A faixa de 
Jacurici, mineralizada em eremita, estende-se em direcão norte 
até além de Uauá, onde, na localidade da fazenda Lago~ da Vaca, 
são encontrados corpos estratóides de anortositos, gabros, 
hornblendito, às vezes piroxenito Esses litótipos estão encaixa
dos em gnaisses bandeados e gnaisses quartzo-feldspáticos. Os 
depósitos cromitíferos de Medrado e lpueira estão associados a 
corpos ultramáficos e sinformalmente dobrados (Figueredo, 
1981 ). intrudidos como um stfl estratificado de serpentinito, 
sendo que a mineralização consiste em uma camada de cromitito 
maciço com até 1 O m de espessura, sobreposto por uma rocha 
gabróica (Mestrinho, 1978; Kishida, 1979). 

1.1.2.2 54- Geocronologia 

Algumas determinações Rb-Sr em rocha total e K-Ar(Tabs 1 XII e 
1.XIII) acham-se disponíveis para metavulcânicas do Complexo 
Serrinha, efetuadas pelo Convênio DOCEGEO/CPGeo e publica
das em Cordani & Brito Neves ( 1978). 

A isócrona Rb-Sr construída (Fig. 1.17) acusou valor de 
2.080 ± 90 MA para Ro =O, 7017 ± 0,0014, sendo interpretada 
como idade mínima de metamurfismo das litologias analisadas e 
relacionadas aos processos tectonotermais transamazônicos 
Nesse sentido, vale ressaltar que as metavulcânicas da região do 
rio Capim indicaram idade isocrônica semelhante 

Finalmente, na região de Queimadas, duas determinacões K
Artambém empreendidas em rochas metavulcânicas (Tab·. 1.XIII) 

forneceram valores condizentes com o resfriamento do evento 
geodinâmico transamazônico. Dessa forma, pelo exposto, torna
se inviável no momento, com base puramente geocronológica, 
estimar a idade primária do Complexo Serrinha. 

1 .1 2.2.5.5 - Petrografia 

Somente algumas lâminas foram feitas desta seqüência vulca
nossedimentar; por este motivo, transcrevem-se algumas des
crições dos conjuntos petrográficos estudados por Kishida 
(1979), Seixas et ali i ( 1975), Mascarenhas et a/ii(1975) e Pires e r 
a/11 (1976). 

Petrograficam~nte, os metabasitos são constituídos por 
hornblenda, clorita, tremolita-actinolita e feldspatos alterados 
Os anfibólios, sob a forma de cristais alongados prismáticos, se 
apresentam em geral alterados, acessoriamente ocorre apatita; o 
quartzo normalmente apresenta-se finamente dividido e ocorre 
em porcentagens baixas; leucoxênio apresenta-se em agregados 
de pequenos grãos junto com óxido de ferro; zircão, titanita, epí
doto, magnetita e sericita, esta derivada dos feldspatos, são os 
demais constituintes Alguns metabasitos são constituídos 
essencialmente por hornblenda em prismas encurvados e grãos 
girados em áreas de deformação, apresentando também apatita 
como inclusões Os acessórios são: titanita, :;;ircão, apatita, seri
cita, óxido de ferro e opacos. 

Os estreitos níVeis de quartzitos com intercalações ferrugino
sas (itabiríticas) são freqüentes O óxido apresenta-se sempre 
sob a forma de finos leitos horizontais e paralelos São rochas de 
coloração pardo-escura, granulação média, compactas. Petrogra
ficamente, têm textura granoblástica, com quartzo, anfibólio, bio
tita e óxido de ferro O quartzo de tamanho irregular mostra 
denteamento e extincão ondulante 

Os filitos, xistos ·e calcoxistos são rochas bem foliadas, 
deformadas, de coloração cinza-escuro e cinza-esverdeado São 
constituídas de quartzo, feldspato potássico ou plagioclásio 
sádico, clorita, epídoto, biotita, granada, cianita, estaurolita, 
turmalina, leucoxênio, sericita, apatita, zircão, carbonato, pirita e 
óxido de ferro. O quartzo e o feldspato constituem massas irre
gulares. São denteados, exibem extinção ondulante e, às vezes, 
têm granulação fina devido ao cataclasamento. Clorita pode 
apresentar-se como traços ou ser abundante; os demais aces
sórios variam localmente, alguns podendo tornar-se importantes, 
como os carbonatos que podem atingir percentual elevado 
nos calcoxistos 

Rochas metavulcânicas félsicas não são tão abundantes como 
os metabasitos e têm área de distribuição restrita à porção sul do 
cinturão São rochas macicas de coloracão cinza, afaníticas ou 
porfiríticas e, muitas vezes: preservam fenocristais e microfeno
cristais de hornblenda e de plagioclásio A matriz é micro
cristalina, com predominância de plagioclásio saussuritizado e 
quartzo Os produtos de alteração mais comuns são epídoto, seri
cita e albita. 

Xistos com granadas de composição intermediária são consti
tuídos por quartzo (1 O a 1 5%), oligoclásio-andesina (70%), biotita 
(5 a 1 0%) e granada (5%). Rochas miloníticas são muito comuns e 
apresentam composição ácida a intermediária, cor cinza a cinza
esverdeado, duras, intensamente silicificadas e localmente mais 
básicas, mostrando tonalidades mais escuras 

Os corpos máfico-ultramáficos correspondem a corpos de 
composições variadas, tais como: norito-hiperstenítico, norito
gabro-anortositos, lentes gábricas e hiperstênio-gábricas, peri
dotito serpentinizado e anortosito gabróico. 

As descrições petrográficas resumidas destes tipos litológi
cos foram extraídas de Figueiredo (op cit) e Lindenmayer 
(1981). 

As rochas máfico-ultramáficas são predominantemente ga
bróicas com variedades anfibolíticas, noríticas e piroxenitos 
subordinados. Os termos gabróico, anfibolítico, norítico e ser
pentinítico referem-se à abundância relativa de minerais ferro
magnesianos. As rochas gabróicas são formadas por plagioclá
sio, quantidades variáveis de hornblenda, clinopiroxênio e orto
piroxênio, enquanto as rochas anfibolíticas são constituídas 
principalmente por plagioclásio e hornblenda. Nos componen-
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Fig. 1.16- Regiio de Quijingue. Distrlbuiçio N-S do Complexo Serrinha, limitado por falhamentos (as convenções geológicas das figuras de imagem de radar se.encontrem 
defínldaa na pâgina 360). 

tes noriticos, o ortopiroxênio é o mineral ferromagnesiano es
sencial. As tllxturas nas rochas gabróicas predominantemente 
são do tipo granoblástica inequigranular interlobada, formada 
por plagioclásio saussuritizado ou inalterado (andesina/labra
dorita), c!inopiroxênio verde-claro (série diopsídío-hedenber
gita). ortopiroxênio e hornblenda verde-marrom. A biotita ocorre 
em proporções variadas e pode ser encontrada como inclusões 
nos minerais ferromagnesianos e plagioclásios. Os acessórios 
mais comumente encontrados são magnetita, ilmenita, apatita, 
titanita e zircão. 

Os noritos apresentam texturas granoblásticas a granolepi
doblásticas. poligona.is ou interlobadas, forrnadas por hiperstê· 
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nio. cl inopiroxênio. biotita. hornblenda e plagioclásio. Zircão. 
apatita, granada, magnetita, ilmenita e sulfetos de cobre são 
acessórios. Por outro lado os hiperstenitos são rochas de colora
ção marrom-escura a negra, maciças afoliadas, com granulação 
média e texturas granoblásticas a granolepidoblásticas caso a 
biotita esteja ausente ou presente. Mineralogicamente são com
postas por hiperatênio e clinopiroxênio, biotita, homblenda, pla
gioclásio, apatita, zircão. magnetita e ílmenita. 

Os metapiroxenitos são rochas cinza-escuro a pretas. textura 
granoblástica média a grosseira e com foliação incipiente. 
Constituem metapiroxenitos comuns cuja composição é: augita 



Fog. 1. 16 - Concluslo. 

(de 70 a 90%). hornblenda (5 a 20%) e hiperstênio (5 a 1 O%) como 
mineral varietàl. Os acessórios são titanita e opacos. 

Os metasserpentinitos. que em geral ocorrem sob a forma de 
blocos superficiats. são rochas de cor preta a cinza-esverdeado. 
granulação fina. textura afanítica. com antigorita (60 a 90'16). 
cortada em diversas direções por veios milimétricos de crisotila 
(1 O a 40%); podem ocorrer ainda tremoli ta-actinolita e. como 
minerais varietais, opacos e escapolita. Os acessórios princtpais 
são cummingtonita. flogopita . espinélio e opacos. 

As rochas calcossi licatadas são de coloração cinza-claro a 
esverdeadas esbranquiçadas. granulação média a grosseira. 
grãos equidlmensionais sem orientação e com textura grano-

blástica a hornfélsica; são em geral diopsiditos. diopstditos a 
escapolita, mármores. forstertta·mármores e hornfels propria· 
mente ditos. 

Os dtopsiditos. de coloração cinza a cinza-esverdeado-claro. 
associam-se a metaultrabasitos. metabasitos e mármores. O 
diopsídio é o m ineral dominante (90% a 100%). podendo apare
cer feldspatos alcal inos. plagioclásio. granada. calcita. epídoto e 
apati ta em quantidade subordinada. Já os diopsiditos a esca
polita aparecem como rochas de coloração esverdeada com ma ti· 
zes avermelhadas. granulação média a grosseira. inequígranutar, 
ocasionalmente gradando para mármores brancos. A composi
ção mineralógica é calcita 140 a 80%). forsterita (20 a 40%) geral· 
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TABELA 1 XII 
Dados analíticos Rb-Sr em rocha total para metavulcânicas do Complexo Serrinha 

N~de lab N':' de campo Rocha 
Rb Sr Rb87 /Sras s,.S7 /Sras 

Ref • N':'de ordem (ppm) (ppm) 

111 3 288 BA-3A Metavulc 43,9 197,7 0,64±0,01 O, 7202±0,0021 113 
111 3 289 BA-3B Metavulc 50,3 195,4 0,75±0,01 O, 7239±0,0006 113 
111 3 290 BA-3C Metavulc 101,6 191,7 1,54±0,03 O, 7486±0,0013 113 
111 3 291 BA-3D Metavulc 114,8 286,6 1,16±0,02 O, 7385±0,0014 113 
111 3 292 BA.-3E Metavulc 159,2 199,4 2,33±0,05 O, 7695±0,001 7 113 

* Os números da referência correspondem aos da bib!iograHa 

TABELA 1 XIII 
Dados analíticos K-Ar em rocha total para metavulcânicas do Complexo Serrinha 

N~ de ordem N~ de lab N'? de campo Rocha 

112 3 511 LAR 500H Metavulcânica 
112 3 531 LAR 500G Metaculcânica 

*Os números da referência correspondem aos da bibliografia 
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Fig 1 1 7 - Diagrama isocrônico para metavulcânicas das imediações de Araci 
(Complexo Serrinha) 

mente serpentinizada e aparecendo, em algumas amostras, 
apatita e granada; os acessórios são granada, apatita, flogopita e 
opacos Compreendendo rochas de granulação fina a média, 
coloração esverdeada, silicificadas, os hornfels têm uma compo
sição de quartzo (1 O a 20%), diopsídio (40 a 60%), epídoto ( 1 O a 
20%), plagioclásio ( 1 O a 20%) e cal cita (5%) 

2 2 6 -Complexo Campo Formoso 

1 2 2 6 1 -Generalidades 

Mascarenhas et a/11 (1975), realizando o mapeamento da Folha 
SC 24-Y-B, Senhor do Bonfim, na escala 1:250 000, efetuaram 
levantamento bibliográfico sobre as ocorrências de rochas bási
cas e ultrabásicas descrevendo e analisando principalmente 
aquelas que ocorrem na região de Campo Formoso, devido a sua 
importância como portadoras de mineralízações cromítíferas, 
economicamente exploráveis. Neste contexto assim se referiram: 
"Godim (1931) preparou um dos primeiros mapas dos depósitos 
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Ar40 x 10"6 
( cc:TP ) %Ar40 Idade Ref • 

rad atm (MA) 

183,5 0,50 2 085±45 113 
135,6 0,71 1 956±60 113 

de cromita desta região, na escala 1 :4 000, mostrando os locais 
das minas próximas à vila de Santo Antônio; Leonardos (1939) 
relatou a associação de garnierita à cromita na área de Cascabu
lhos; Oliveira (1935) mostrou a localização dos depósitos, modo 
de ocorrência e associação da cromita, o mesmo fazendo Mello 
Júnior (1937) Johnston Et Souza (1943) opinaram que o minério 
do tipo estratiforme tivesse sido formado pela deposição alter
nada de cristais de olivina e cromita sob influência da gravidade 
Poesch (1966) descreveu as rochas ultrabásicas considerando
as introduzidas como um dique ou st/1 de 500 a 700 m de espes
sura ao longo do contato do gnaisse com o Quartzito Jacobina. 
Griffon (1967), mapeando a Folha Campo Formoso (1 :100 000), 
mostrou a situação geológica regional das rochas ultrabásicas, 
interpretando-as como intrusivas no plano de Falha de Jacobina 
Este autor definiu também a posição das rochas ultra básicas de 
Carna íba e Saúde Wen De li Et Ferraz ( 1969) descreveram breve
mente a geologia da área e fizeram avaliação econômica dos 
depósitos (/n: Gonçalves et a/11, 1972)" 

"Mascarenhas (1969), mapeando parte da Serra de Jacobina 
(1 :25 000) a oeste de Juecema, descreveu as rochas ultra básicas 
da região da fazenda Boqueirão, considerando-as intrusivas no 
plano da Falha de Jacobina, como anteriormente haviam feito 
Poesch (op ctt) e Griffon (op c1t.)" 

"Griffon et a/11 (1967) descreveram em detalhe as transfor
mações geológicas e paragenéticas ocorridas nas ultra básicas de 
Carna íba" 

"Hoover & Boa Hora (1970) realizaram levantamentos gra
vimétricos apresentando anomalias nas áreas das rochas ultra
básicas já conhecidas, além de outras nos municípios de Antônio 
Goncalves, Saúde, Pindobacu", 

"Thayer (1970, dados inEÍditos), verificando o caráter estrati
forme dos minérios de cromita, sugeriu que as rochas ultrabási
cas eram parte de um peridotito altamente erodido, falhado e 
metamorfizado, que poderia ter possuído uma espessura de 
3.000 a 4.000 m" 

Ainda sobre a ultrabásica de Campo Formoso, Bruni et a/ti 
(1976) assim se reportaram: "Os trabalhos realizados pelo 
Projeto Cromo (Gonçalves et a/11, 1971) mostraram que esse 
corpo ultrabásico se mostra intensamente tectonizado e, ainda, 
deformado pelo empurrão dos quartzitos na zona de Falha de 
Jacobina Sua colocacão foi anterior à sedimentacão Jacobina, 
que somente se reali~ou após erosão de grande. parte de um 
complexo primitivo, como mostrado por Thayer (1969) Blocos 
de quartzitos verdes contendo finos níveis de cromita detrítica 
são encontrados na serra, determinando, desse modo, aquela 
época de colocação das ultrabásicas" 

Segundo Mascarenhas et a/11 (1975) "o corpo da região da 
fazenda Boqueirão tem situação estrutural idêntica ao de Campo 
Formoso, apenas ocorrendo na parte norte do granito de Campo 
Formoso, portanto simétrico Neste corpo, Mascarenhas (1969) 



determinou a presença de peridotitos, contendo ou não olivina 
(20 a 30%), também metamorfizado à fácies xisto verde, com a 
seguinte associação: tremolita-talco-clorita-xistos e olivina (fer
rífera )-tremo I i ta -c! orita -ta !co-xistos" 

"Nesta área, não foi observada pelo autor ocorrência de 
cromita Também não foram detectadas evidências de metamor
fismo de contato Sua origem, entretanto, pode ser contempo
rânea do corpo de Campo Formoso, haja vista as similaridades 
geológicas existentes entre eles". 

Vários outros corpos de rochas básicas e ultra básicas ocorrem 
orlando o bordo leste, bem como o bordo oeste da serra de Jaco
bina, não sendo ma'peáveis na escala deste trabalho 

Entre estes corpos, destacam-se segundo Mascarenhas (op 
ctt) "o da região de Carnaíba, intensamente afetado pelo granito 
homônimo, transformando-se em parte a flogopita-xistos por 
influência de pegmatitos, sendo mineralizado em berilo e 
esmeralda Dois outros corpos ocorrem no lado leste da serra de 
Jacobina, metidos em migmatitos, gnaisses e quartzo-xistos não 
diferenciados, respectivamente a 2,5 e 5 km do bordo da serra, 
aflorando o primeiro na estrada de Saúde para sul da Folha e o 
segundo na estrada de Saúde para a BA-130" 

"Estes corpos são caracterizados por serpentinitos, contendo 
estreitos níveis de cromita, que foi explorada no início da década 
de 40 Seus limites, determinados por perfis magnetométricos e 
observações de campo, possuem respectivamente largura média 
de 15 m e 150m, afinando-se nas extremidades" 

Couto et al11 ( 1 978) emitiram considerações sobre os aspectos 
petrogenéticos das rochas ultra básicas da região de Campo For
moso, concluindo pela origem em um mesmo cortejo magmático, 
com relação às rochas também de composição básica a ultra
básica, colocadas tectonicamente do lado dos quartzitos da serra 
de Jacobina 

Arcanjo et al11 (1978) definiram na região a leste de Saúde 
(bordo leste da serra de Jacobina) uma sequência de rochas 
caracterizadas por uma associação vulcanossedimentar com
posta de serpentinitos, metabasitos e/ou metaultrabasitos, anfi
bolitos, calcossilicáticas, gonditos, formações ferríferas, quartzi
tos e gnaisses, a qual denominaram de Complexo Brejo dos 
Paulos, com fortes conotações para uma correlação com as ro
chas básico-ultrabásicas de Campo Formoso. 

1 1 2 2 6 2 - Posição estratigráfica 

Segundo o atual nível de conhecimento, a posição estratigráfica 
do Complexo de Campo Formoso ainda permanece obscura, 
sendo apenas reconhecidamente um complexo estratiforme dife
renciado básico-ultrabásico Existem controvérsias quanto a sua 
época de colocacão, apesar do reconhecimento de feicões e 
fatos geológicos que inegavelmente permitem que seja estabele
cido pelo menos um padrão relativo de idade, de acordo com as 
relações da evolução das rochas adjacentes, conforme trabalhos 
recentes de Couto et ali! (op ctt) e Mascarenhas ( 1969). 

Neste contexto, admite-se uma idade arqueana para o 
Complexo Básico-Uitrabásico de Campo Formoso, extensiva às 
seqüências ditas correlatas, como as de Boqueirão, Carnaíba e 
Brejo dos Pau los, idade esta baseada nas feições e fatos geológi
cos relatados na literatura. 

A noroeste de Campo Formoso, na porção basal dos quartzitos 
do Complexo ltapicuru, ocorrem níveis constituídos de grãos de 
quartzo em alternância com níveis centimétricos de cromita detrí
tica, indicando a preexistência de rochas básico-ultrabásicas, 
portadoras de cromita colocadas em época anterior à da 
seqüência vulcanossedimentar do Complexo ltapicuru Este fato 
não deixa dúvidas quanto ao caráter discordante e tectônico 
entre a seqüência vulcanossedimentar do Complexo ltapicuru e 
as rochas básicas a ultra básicas da borda oeste da serra de Jaco
bina, englobadas, neste trabalho, no Complexo de Campo For
moso, sendo extensiva às áreas de Pauzinhos, ao norte, e 
Carnaíba, ao sul 

Outra evidência marcante do posicionamento relativo pre
térito das rochas do Complexo de Campo Formoso é a presença 
dos xenólitos encontrados no granito intrusivo de Campo Fo~
moso, que segundo Mascarenhas (op cit) define um elemento 
novo para a evolução geológica da área. 

Os dados geocronológicos atualmente disponíveis não são 
suficientes para determinar com segurança a idade e a época de 
colocação da seqüência vulcanossedimentar englobada pelo 
Complexo ltapicuru, que apesar deste fato não deixa dúvidas 
quanto à sua posição em um nível estratigráfico superior, ocor
rendo sobreposta às rochas básico-ultra básicas do Complexo de 
Campo Formoso Entretanto, uma isócrona de referência com 
idade mínima de metamorfismo de 2.300 MA foi obtida para ro
chas do Complexo ltapicuru, indicando que sua época de coloca
cão varia entre 2 300 e 2.800 MA, caso se faça uma correlação 
~ntre o tipo de sedimentação do Grupo Jacobina e os de "Witwa
tersrand" e "Biind River" Neste caso a idade da intrusão da 
seqüência básico-ultra básica de Campo Formoso que foi erodida 
antes da seqüência vulcanossedimentar do Complexo ltapicuru e 
da sedimentação do Grupo Jacobina desce para o Proterozóico 
Inferior ou Arqueano, conforme já tinha observado Mascarenhas 
(op ctt) 

Os seus limites com as demais unidades litoestratigráficas 
adjacentes são marcados a leste pelo Complexo ltapicuru e a 
oeste com o Complexo Caraíba-Paramirim e, ainda, com o 
batólito granítico de Campo Formoso pertencente à Suíte In
trusiva Carnaíba 

1 1 2 2 6 3- Distribuição na área 

As rochas básico-ultrabásicas do Complexo de Campo Formoso 
estão distribuídas em uma faixa que bordeja a parte ocidental da 
serra de Jacobina, ocorrendo de forma estreita, irregular e às 
vezes descontínua, não mapeáveis na escala de trabalho. Ocor
rem com maior expressão ao longo do bordo da serra de Jaco
bina, no extremo oeste da Folha SC.24-Y-B, entre Brejão das 
Gratas e Campo Formoso e nos arredores da fazenda Boqueirão. 
Outros corpos ocorrem em Carna íba e Saúde, de pequena espes
sura aflorante, já bastante citados e discutidos por Mascarenhas 
et alit (1975) 

Aparece ainda de forma descontínua no extremo sudoeste da 
Folha SC 24-V-D. representado pela serra do Boqueirão, onde 
ocorrem rochas máfico-ultramáficas, cerca de 15 km, a leste do 
lugarejo Barrinha A extensão para oeste é desconhecida, face à 
existência, naquela área, de extensa cobertura formada pelos cal
cários do Grupo Bambuí e da Formação Caatinga, que não permi
tem a exposição das máfico-ultramáficas, fora da citada serra 

Segundo Mascarenhas et a/11 (op ctt) "o corpo de Campo For
moso aflora numa faixa de cerca de 15 km de comprimento, 
desde o sul da cidade de mesmo nome até a região norte da 
fazenda Catuaba; tem largura muito irregular, estreitando-se a 
nordeste, alargando-se cerca de 2 km em sua parte média e nova
mente estreitando-se para sudeste Em sua maior parte situa-se 
entre o Granito Campo Formoso e os quartzitos da Formacão Rio 
do Ouro do Grupo Jacobina Para sudeste, entretanto, af~sta-se 
dos quartzitos e ocorre associado à unidade de migmatitos dia
texíticos, metatexitos e gnaisses não diferenciados, sendo estru
turalmente discordante, pois a foliação dos migmatitos se choca 
com o alongamento do corpo" 

1 1 2 2 6.4 - Litologias 

Estudos de lâminas delgadas, objetivando identificar as rochas 
originais, foram bastante prejudicados pelas alterações impostas 
pelo metamorfismo hidrotermal, que transformou os minerais ori
ginais, bem como pela tectônica que mascarou profundamente 
essas rochas (Couto et a/11, 1978) 

Neste contexto o Complexo Básico-Uitrabásico de Campo 
Formoso compreende uma seqüência de serpentinitos, talco
clorita-xistos, talco-tremolita-xistos e anfibolitos. Estes tipos 
litológicos são resultantes da transformação, por metamorfismo 
de baixo grau, de peridotitos e piroxenitos, constituintes possi
velmente basais de uma intrusão diferenciada estratificada. 

Na área de Carnaíba, as rochas ultrabásicas apresentam-se 
intensamente afetadas pelo granito homônimo, transformando
se, em parte, em flogopita-xistos, mineralizados a berilo e 
esmeralda 
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Na serra do Boqueirão, predominam peridotitos serpentiniza
dos, maciços, apresentando em lâmina delgada uma textura 
xenomórfica levemente orientada, o hiperstênio e a olivina repre
sentam 90% da composição mineralógica da rocha e estão altera
dos para serpentina; cummingtonita, algo alterada para clorita, e 
opacos representados por magnetita completam a mineralogia. 

1 1.2 2 7- Grupo Brejo Seco 

1.1 2.2.7 .1 - Generalidades 

As áreas mineralizadas em amianto e níquel do macico básico
ultrabásico de Brejo Seco foram estudadas, em data· ignorada, 
pela CONDEPI (PI), segundo informações verbais prestadas pelos 
titulares dessas áreas Ainda segundo tais titulares, em 1972 a 
Terraservice Projetos Geológicos efetuou um levantamento 
detalhado na área mineralizada do referido maciço, para a Rio 
Doce Geologia e Mineração- DOCEGEO 

Caldasso et al11 (1973), ao apresentarem o relatório final inte
grado do Projeto Sudeste do Piauí li, DNPM/CPRM, relataram que 
ocorre uma suíte básico-ultrabásica de caráter intrusivo, a qual foi 
posicionada no Eocambriano, e o restante como uma seqüência 
supracrustal do Pré-Cambriano Superior a qual denominamos de 
Pré-Cambriano A, correlacionável pelos autores do Grupo Ca
choeirinha de Barbosa (1970) Mencionaram ainda que o princi
pal maciço básico-ultrabásico é o de Brejo Seco com mineraliza
ções de amianto e níquel silicatado, sulfetos primários de Ni, Co e 
Cu, concluindo que se tratava de um maciço diferenciado, onde 
ocorrem, na borda norte, serpentinito, no centro, gabro, e, na 
borda sul, um granito de posicionamento duvidoso 

Os trabalhos publicados no decorrer dós anos limitaram-se a 
transcrever as informações prestadas por Caldasso et alii (op 
ctt ), entre os quais estão Brito Neves (1975), Bruni et al11 (1976), 
Santos & Caldasso (1978) e Caldasso et alii (1978), cabendo a 
este último uma visita às mineralizações do Maciço Básico
Uitrabásico de Brejo Seco, durante excursão do XXX Congresso 
Brasileiro de Geologia. 

A partir de 1980, desenvolveram-se trabalhos em toda a área 
de Brejo Seco, pelo Projeto RADAM BRAS I L, onde foram encon
trados aspectos de relevada importância, verificados nos estudos 
petrológicos, químicos, relações de campo e geocronológicos 
Deste modo, propõe-se neste relatório a denominação de Grupo 
Brejo Seco para representar um cinturão vulcanoplutonossedi
mentar, com uma estruturação imbricada, onde a direção predo
minante da foliação E-0 é distoante das unidades que lhe são 
limítrofes A referida unidade apresenta-se com litótipos meta
morfizados na fácies xisto verde, apenas localmente atingindo a 
fácies anfibolito, além de uma seqLiência metassedimentar pelíti
co-psamítica no topo, predominando restos de seqLiências vul
cânicas xistificadas de composição ácida e básica e corpos plu
tônicos maiormente serpentinizados Parte do conjunto foi sub
metida a três fases metamórfico-deformacionais, sendo que o 
seu padrão de interferência possui direção leste-oeste. O signi
ficado deste cinturão ainda é especulativo, não se eliminando 
uma origem semelhante à de sequências vulcanossedimentares 
arqueanas, tipo greenstone belt Deste modo, a unidade será aqui 
tratada como um representante de remanescentes de uma es
trutura tipo greenstone belt Alguns diques de diabásio, do Jurás
sico, secionam os metabasitos e representam derradeiros even
tos de caráter vulcânico na área 

Pela sua associação litológica, o Grupo Brejo Seco asseme
lha-se ao tipo bimodal de Condie (1981 ), podendo ser ainda 
enquadrado no tipo greenstone superior de GÍikson (1976) 

Diversos aspectos encontrados nesta unidade assemelham
se, tanto nas características petrográficas quanto químicas, com 
o Grupo Capim e com a seqLiência descrita na serra do lnajá por 
lanhez, Souza e Montalvão ( 1980) 

O Grupo Brejo Seco está constituído essencialmente por duas 
unidades, que são intrudidas por corpos ultramáficos. A unidade 
inferior é representada por actinolita-xistos, tremolita-actinolita
xistos, xistos ferruginosos e tremolititos, que são cortados por 
rochas ultramáficas, anortositos, gabros e ortognaisses A uni
dade superior é formada principalmente por rochas xistosas, 
metavulcânicas ácidas e básicas xistificadas, filitos, metacherts, 

74/GEOLOGIA 

formações ferríferas, quartzitos e metagrauvacas Os exemplares 
de xistos básicos e metavulcânicas ácidas comumente apresen
tam-se crenulados. 

A não constatacão de texturas poligonais e sptmfex nos perido
titos do conjunto ~ltramáfico deve-se aparentemente à sua des
truição durante os processos de serpentinização, não se afastan
do a hipótese de que venham a ser encontradas em estudos mais. 
detalhados. O Grupo Brejo Seco possui várias características 
semelhantes às dos greenstone belts, tais como: a) ocorrência em 
faixas estreitas, da ordem de 25 km de comprimento por 8,5 km 
de largura; b) uma assoc.iação litológica representada porserpen
tinitos, peridotitos, anortositos, troctolitos, metarriodacitos, 
rnetabasitos e actinolititos, além de rochas metassedimentares 
como quartzitos, metacherts, xistos, filitos, metagrauvacas e 
formações ferríferas Espalhados pela área de exposição da uni
dade ocorrem blocos e fragmentos de epidotito e pequenos 
morrotes de hematita compacta; c) o grau metamórfico predo
minante é o da fácies xisto verde, raramente atingindo a fácies 
epídoto-anfibolito; d) as rochas do Grupo Brejo Seco dis
põem-se em sua grande parte com direção da foliação E-0, en
contrando-se dobramentos apertados e isoclinais, muito local
mente 

O corpo máfico-ultramáfico da serra do Bacamarte é tipica
mente intrusivo nos metabasitos do Grupo Brejo Seco Trata-se 
de um corpo estratiforme, zonado, cuja base é peridotítica, se
guido de troctolitos e uma zona de metagabros e anortositos 
muito delgada, que entram em contato direto com os metabasi
tos Tal conceituacão foi tomada num gabro anortosítico estratifi
cado, encontrad~ nas proximidades do acampamento da 
DOCEGEO, que permitiu identificar o topo e a base da seqLiência, 
notando-se que o acamamento é resultado de diferenciação do 
corpo Neste caso, o maciço é favorável a pequenas concen
trações de platinóides, além da ocorrência de silicato de níquel, já 
pesquisado pela DOCEG EO 

Considerando-se ainda que o Grupo Brejo Seco inclui uma 
seqLiência vulcanossedimentar com ciclos de vulcanismo ácido
básico e ultrabásico, relacionados a urna sedimentacão imatura e 
epiclástica fina, este grupo é de grande importância ·metalogené
tica Admite-se ainda para a unidade uma evolução a partir de pro
cessos de rtfts, iniciados no Arqueano 

A associação de rochas ultramáfico-gabróides foi considerada 
como fazendo parte do grupo, apesar de serem massas intrusivas 
na seqLiência 

1 1.2 2 7 2- Posição estratigráfica 

O Grupo Brejo Seco, pelas suas características petrológicas, 
evolutivas e geocronológicas, foi tentativa mente posicionado no 
Pré-Cambriano Inferior, sendo correlato às outras seqüências 
equivalentes dos cinturões do Pré-Carnbriano Inferior da área 
deste trabalho. O corpo intrusivo de gabro que seciona os green
stones foi datado convencionalmente, fornecendo uma idade de 
metamorfismo do Transamazônico Como este corpo é discor
dante das demais litologias do Grupo Brejo Seco, pode-se admitir 
uma unidade arqueana para os metabasitos que são as litologias 
basais da unidade e encaixantes do referido corpo 

O Grupo Brejo Seco está encoberto nas porções norte-noroes
te pelos sedimentos da bacia do Parnaíba, em discordância 
angular erosiva Ao sul e sudeste, os contatos são invariavel
mente por falhas com a Suíte Intrusiva Serra da Aldeia e com o 
Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, enquanto que a leste os contatos 
foram inferidos, tendo em vista um espesso capeamento are
noso. Ao norte, a unidade cavalga, através de falha de empurrão, o 
Grupo Salgueiro-Cachoeirinha. 

1 1.2.2.7 3- Distribuição na área 

O Grupo Brejo Seco ocorre exclusivamente na região homônima, 
no sudeste do Estado do Piauí, achando-se inserido no canto 
oeste da porção mediana da Folha SC.24-V-A, numa faixa alinha
da para E-0 e ocasionalmente para NE A área de distribuição do 
referido grupo caracteriza-se por pequenas massas abauladas de 
rochas, mostrando uma variedade de solo de coloração marrom a 
esverdeada, até escura. 



As melhores exposições da unidade podem ser observadas ao 
longo de estradas carroçáveis em péssimo estado de conserva
ção, intraRsitáveis na época chuvosa, tais como a que liga Brejo 
Seco-Carnaíba-Sussuarana; de Cacimba de Areia para Carnaíba 
e desta localidade em direção N-S até Campo Alegre É preciso 
salientar que o estado de alteração dos afloramentos quase sem
pre não propicia uma coleta razoável de material 

Esta sequência representa uma associação litológica muito 
diversificada, com contatos entre suas rochas de forma interdi
gitada e/ou brusco ou, ainda, transicional, onde foram reunidos 
os seguintes grupos de rochas: ultramáficas, metagabróides, 
metabasitos, além de um conjunto de metassedimentos elásti
cos, pelíticos e químicos 

A Figura 1.18 ilustra uma coluna litoestratigráfica esquemá
tica para as rochas do Grupo Brejo Seco a nível ainda duvidoso, 
pois existe recorrência de metabasitos que poderá ser melhor 
esclarecida em trabalhos de maior detalhe. 

Nas rochas ultramáficas distinguiram-se os serpentinitos, 
hornblenditos e os ultramafititos Os serpentinitos constituem a 
litologia mais abundante deste conjunto, ocorrendo na extremi
dade noroeste do grupo, apresentando feições topográficas 
acentuadas, com cotas de 4 70 m, constituindo principa !mente a 
serra do Bacamarte Cerca de 3 km NO da mina de amianto, 
ocorre um outro corpo de serpentinito, o morro do Pote, o qual 
constitui uma intrusão isolada Na porção oeste do corpo maior, 
nota-se um estado de erosão avançado, enquanto que a leste 
acha-se encoberto por areias claras provenientes da desagrega-
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Fig 1 18- Coluna litoestratigráfica esquemática para o Grupo Brejo Seco 

cão do arenito da Formacão Serra Grande. Abaixo desta cober
tura, que atinge em algu~s locais 2m de espessura, o serpenti
nito está algo lixiviado Por outro lado, ao norte da ocorrência 
principal, a ultrabásica está em contato discordante com os 
biotita-muscovita-gnaisses e micaxistos granatíferos do Grupo 
Salgueiro-Cachoeirinha O corpo ultramáfico principal possui 
formato grosseiramente losangular com dimensão de 2,5 km no 
eixo maior, E-0, cortada por falha no sentido NNE-SSO. Os ser
pentinitos são rochas maciças, coloração cinza-claro a esbran
quiçada, constituídos por antigorita e serpentina fibrosa (criso
tila), esta, subcentimétrica, com veios que chegam a medir até 
1 em em alguns casos, direcionados para N-S Os serpentinitos 
possuem características diferentes das demais rochas ultramáfi
cas, aflorando em blocos e por vezes constituindo elevações 
proeminentes 

A serra do Bacamarte, local de ocorrência de rochas ultramáfi
cas, é formada por uma zona central peridotito-serpentinítica, 
muito perturbada tectoflicamente, seguida de uma faixa anortosí
tico-diorítica muito fina e na borda uma zona de gabros Impossi
bilitado de ser separado, o conjunto anortosito-gabros foi agru
pado com anortositos, sob a denominação de rochas gabróicas A 
faixa gabro-anortosítica forma basicamente a parte sul e sudeste 
da zona ultrabásica, às vezes, envolvendo-a 

Nas porções mais elevadas da serra do Bacamarte ocorrem 
veios de sílica e calcedônia, possibilitando a formação de cristas 
mais destacáveis topograficamente Envolvendo parte da serra 
do Bacamarte, ocorrem carapaças silicosas, que chegam em 
alguns locais a atingir 5 m de espessura As coberturas lateríticas, 
que se distribuem na maior parte da ocorrência de rochas 
ultramáficas, são produtos derivados do processo de laterizacão 
que atua sobre as rochas máfico-ultramáficas, sendo de constitui
ção argilosa com coloração marrom-escura, apresentando con
creções limoníticas. Além das ultramáficas da serra do Bacamar
te, outros exemplares ocorrem encaixados nos greenstones de 
Cacimba da Areia, estando associados a blocos de hematita 
compacta 

Um outro conjunto litológico está representado pelos epi
dioritos, troctolitos e anortositos, que foram agrupados dentro 
das rochas metagabróides Os tipos mais abundantes deste gru
po litológico estão representados pelos gabros, os quais, nas par
tes mais superiores da seqLiência, apresentam-se mais feldspáti
cos, enquanto que na porção inferior aparecem com óxido e sulfe
tos de ferro (pirita) disseminados A sudeste da serra do Baca
marte, estas rochas estão em contato por falha com um orto
gnaisse, evidenciando uma crosta siálica (?) 

A zona de rochas gabróicas é mais desenvolvida ao redor do 
corpo ultramáfico (Est 1 VI A) O gabro apresenta-se saussuri
tizado no contato, sendo este do tipo direto ou por falha 

Os troctolitos ocorrem com maior freqLiência circundando as 
porções sul e leste do maciço ultramáfico, às vezes envolvendo o 
serpentinito, enquanto que a nordeste os contatos estão enco
bertos (por material arenoso), com os metabasitos Os gabros 
devem ser as rochas mais jovens dentro do conjunto de metaga
bróides, pois ocorrem também como diques cortando os me
tabasitos 

De modo geral, os gabros são de granulação média a grossei
ra, mostrando comumente uma incipiente orientação Na parte 
sul do entroncamento próximo a Cacimba da Areia, ocorre, nas 
partes de relevo mais elevado, sílica branca, secundária, de 
aspecto cavernoso e brechiforme, estando bem exposta nas 
zonas de encostas, mostrando opala branco-azulada preen
chendo pequenas cavidades. Ocorre geralmente no meio dos 
gabros ou mais afastada, sendo indicadora da presença de rochas 
ultrabásicas e plutônicas. 

Na faixa de rochas meta básicas, na parte meridional do maci
ço ultra básico e perto do contato com o ortognaisse, ocorre uma 
concentração de minerais pesados, representados por blocos de 
pequenas dimensões de ilmenita. 

Na interface gabro-serpentinitos, foram verificados níveis de 
rocha anortosítica, apresentando-se alterada e afetada porfalha
mento Em alguns exemplares estudados a rocha é macica Foram 
constatados também, associados aos gabros e anortos.itos, blo
cos dispersos de rocha diorítica 
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Os metabasitos constituem a litologia que,juntamente com os 
xistos, se apresenta amplamente exposta no Grupo Brejo Seco e 
corresponde à área cartografada como xisto verde, onde estão 
representados, além dos xistos verdes, os actinolita-xistos-green
stone. Essas rochas estão distribuídas ao longo de uma faixa bas
tante irregular e estreita na direção E-0, cortada por pequenos 
diques de diabásio, os quais estão relacionados com a tectogê
nese wealdeniana (Almeida, 1969). Alguns diques de gabros fo
ram também encontrados cortando essas rochas 

Seus afloramentos podem ser estudados principalmente nas 
estradas Carnaíba-Cacimba da Areia e Carnaíba-Brejo Seco, 
encontrando-se exposições sempre alteradas. A talcificação é o 
processo de alteração mais conspicuamente encontrado neste 
tipo litológico 

Próximo à Cacimba da Areia os greenstones estão bem expos
tos, sendo maciços, de granulação média, algumas vezes com 
fraca orientação 

As metavulcânicas ácidas são restritas nesta unidade, ocor
rendo intercaladas nas rochas metassedimentares. Apresentam
se comumente cataclasadas, sendo descritas no leito do riacho 
da Gameleira e ao sul da fazenda Carnaíba São resultantes de um 
evento vulcanoclástico de composição riodacítica Possuem co
loração esverdeada, granulação fina e estão dobradas isoclinal
mente com os xistos 

Algumas ocorrências de metavulcânicas apresentam-se mui
to xistificadas e cataclasadas, de difícil separação das rochas 
metassedimentares. 

O conjunto de rochas metassedimentares, do Grupo Brejo 
Seco. foi agrupado em metassedimentos elásticos, químicos e 
pel íticos, estando presentes quartzitos, xistos, filitos, metassilti
tos. metacherts, jaspelitos, metagrauvacas e material ferrífero, 
espalhados nas bordas dos gabros. 

Os quartzitos são as litologias que mais se destacam na paisa
gem. pois são responsáveis por constituírem serrotes alongados 
na direção E-0. como a serra de São Romã o São rochas maciças, 
fraturadas, de coloração clara, granulação média, geralmente 
com intensa recristalização Em alguns locais, como a noroeste 
do morro Branco, formam pequenas elevações, apresentando-se 
bem laminados. muscovíticos e de coloração clara Os xistos 

8 °30' 

ocorrem com maior freql.iência na área da fazenda Carna1ba, ao 
norte-noroeste-nordeste de Cacimba da Areia e em excelentes 
exposições no riacho da Gameleira, estando dobrados isoclinal
mente com intensa crenulação nos ápices das dobras (Est 1 V B) 
Apresentam vários estágios de alteração, possuindo coloração 
cinza a marrom, às vezes sedosos ao tato, sendo muscovíticos, 
biotíticos e granatíferos No perfil Carna1ba-Matapasto, os xistos 
estão cloritizados contendo pequenos níveis de metagrau
vacas 

Os filitos são escuros e afloram a oeste e ao sul da serra do 
Bacamarte, possuindo coloração esverdeada a escura e gradam 
para as rochas xistosas A oeste da mina de amianto, os filitos 
estão intercalados com níveis de metachert e metassiltitos Os 
metacherts ocorrem em lentes centimétricas, possuindo colora
ção escura e granulação fina No trecho Tombador-Carnaíba, os 
metacherts estão intercalados nos xistos. apresentando-se com 
grandes efeitos de cataclase 

Fazendo parte da série sílica-ferruginosa, aparecem blocos de 
metajasperitos, que se apresentam como massas silicosas escu
ras ou avermelhadas, com óxido de ferro, hematita ou siderita 
associada, principalmente na parte centro-sul da área de exposi
cão da unidade 
· Na parte sul da serra do Bacamarte, as rochas ultramáficas 
estão em contato tectônico com um gnaisse de caráter magmá
tico (ortognaisse) Secionando os pelitos xistosos na fazenda 
Carna íba, foram descritos níveis de microgra nitos de coloração 
rósea, os quais devem pertencer aos maciços circunscritos da 
Suíte Intrusiva Serra da Aldeia 

A formação ferrífera é essencialmente da fácies óxido, ocor
rendo de forma restrita, lenticular ou em blocos, sendo repre
sentada por metacherts ferruginosos, hematita compacta, quart
zitos ferruginosos e sílex ferruginoso 

O mapa aeromagnético com o perfil de isógamas está ilus
trado nas Figuras 1 19 e 1 20, correspondentes à porção abran
gente do Grupo Brejo Seco, o qual permite a separação de duas 
unidades magnéticas: a Unidade I abrange maior parte do mapa e 
se caracteriza por magnetismo fraco com valores de campo 
magnético em torno de 50 gamas (nT) A Unidade 11, envolvida 
pela Unidade I. encerra as rochas do Grupo Brejo Seco, distin-
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Fonte: Projeto Bordo Sul do Bocio do 

PornoÍbo DNPM /CPRM-1978 

--so- ls~gamos 

~ Baixo magnético 

--- Falhomento inferido 

:r :n Unidades rnagne'ticas 

Fig 1 19- Mapa de isógamas para a região de Brejo Seco (PI) 

76/GEOLOGIA 



guindo-se da primeira pelo forte magnetismo e o alto gradiente 
das curvas isogâmicas, observando-se baixos magnéticos da 
ordem de- 300 gamas (nT) Os alinhamentos magnéticos ocor
rem preferencialmente na direção NE-SO, os quais podem ser 
interpretados como falhamentos nesta mesma direção 

1.1 2 2 7 4 - Geocronologia 

No extremo noroeste das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, inter
namente ao domínio da Faixa Riacho do Pontal, ocorre o Grupo 
Brejo Seco, cujas litologias acham-se representadas pela data
ção de troctolito 1 009 DN/JV 176. Apesar do elevado erro per
centual da análise radiométrica K-Ar (Tab 1 XIV), em torno de 
13%, define-se uma idade de metamorfismo em torno de 2 160 
MA para o corpo intrusivo nos metabasitos 

1 1 2 2 7 5 - Petrografia 

Pretende-se traçar aqui os principais aspectos petrográficos da 
sequência vulcanossedimentar do Grupo Brejo Seco, enqua
drando-se as rochas máfico-ultramáficas dentro dos grupos 
magmáticos conhecidos na literatura A Tabela 1 XV reproduz as 
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Fig 1 20- Perfil de isógamas para o Grupo Brejo Seco 

Dados analíticos K-Ar para rocha do Grupo Brejo Seco 

N~ de ordem N~ de lab N~ de campo Rocha %K 

113 4 833 1 009/DN/JV-176 Troctolito 0,0171 

NT- Neste Trabalho 

principais características mineralógicas dos principais litótipos 
desta unidade 

40 .6 ( ccSTP ) %Ar40 Idade Ar x 10 ---
rad 9 

atm (MA) 

2,7066 42,72 2 165±300 

TABELA 1 XV 
Composição mineralógica -Grupo Brejo Seco 

A) Rochas ultramáficas s: 1 009/ 1 009/ 1 009/ 1 009/ 1 122/ 1 122/ 1 122/ 1 122/ 

São rochas de cor cinza-esverdeado a verde-escura e às vezes 
amarronzada Têm granulação fina a média e são maciças Distin
guem-se serpentinitos, tremolita-serpentinitos, serpentinitos la
terizados, hornblenditos e clorita-epídoto ultramafititos 

Nos serpentinitos, os principais constituintes mineralógicos 
são a serpentina, o anfibólio (tremolita) e a limonita, conforme a 
predominância nas variedades acima citadas Em menor quanti
dade, pode-se encontrar titanita, opacos, calcedônia e flogopita 
A serpentina forma massas compactas muito finas, às vezes 
retendo estruturas reticulares, da alteração de antigas olivinas A 
tremolita ocorre em fibras longas e radiadas, representando o 
grupo do asbesto e conferindo à rocha um aspecto sedoso ao 
tato. Nos serpentinitos lateritizados, a limonita substitui massas 
de serpentina, com estrutura reticulada, e está acompanhada de 
segregações de sílica na forma de calcedônia 

Nos hornblenditos, a hornblenda clara é o principal compo
nente Encontra-se disposta em uma massa de epídoto, talco, 
serpentina, carbonato e algum quartzo. Sombras de pressão po
dem ser notadas nos anfibólios com forma elipsoidal 

Os clorita-epídoto ultramafititos, por outro lado, são rochas de 
granulação média e com alguma orientação Estão constituídas 
de uma massa disforme de clorita, em cujo seio encontram-se 
dispersos agregados de actinolita fibrosa e epídoto-zoisita. Oca
sionalmente aparecem opacos envoltos por filossilicato verde
pálido (fuchsita ?) 

B) Metagabróides 

São rochas de granulação mais desenvolvida que as rochas 
ultramáficas e de cor cinza-escuro a verde-clara. Podem apresen
tar-se maciças, algo orientadas ou brecha das. Os principais tipos 
litológicos encontrados incluem epfdioritos, troctolitos serpenti
nizados e anortositos epidotizados Em geral são rochas onde as 
paragêneses primárias quase não estão mais preservadas Na 
composição mineralógica desses litótipos pode-se encontrar 
talco, serpentina, hornblenda, olivina e plagioclásio, como princi-
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pais constituintes. Em quantidades subordinadas podem ocorrer 
epídoto,carbonatos, limonita, quartzo, clorita, piroxênios, preh
nita e titanita 

Os epidioritos estão constituídos por uma mistura de tremolita 
fibrosa e clorita envolvendo pseudomorfos de plagioclásio, re
presentados por poeira de opacos e argila-minerais A forma 
tabular a granular dos feldspatos está preservada, apesar desses 
minerais terem sido totalmente substituídos 

Nos troctolitos, a olivina ainda está presente, achando-se, 
porém, substituída parcialmente por serpentina Nos seus bor
dos, observam-se auréolas de ortopiroxênio e/ou clinopiroxênio, 
mostrando uma reação entre as olivinas inicialmente formadas e 
o líquido magmático coexistente Exsoluções de ortopiroxênio e 
clinopiroxênio são freqüentes nessas auréolas 

Os anortositos estão muito cataclasados e são de granulação 
mais grossa Nas fraturas injetam-se epídoto e agregados finos 
de actinolita, assumindo, às vezes, uma configuração irregular
mente reticulada 

C) Meta basitos 

Constituem um dos conjuntos litológicos mais abundantes no 
Grupo Brejo Seco. São rochas de granulação fina a média, maci
ças a foliadas e de cor verde-clara il cinza-escuro, com variedades 
cinza-esverdeado Incluem rochas como actinolita-xistos, xisto 
verde e g1eenstone 

Os principais constituintes minerais são: clorita, actinolita, 
epídoto, opacos e mais raramente quartzo e plagioclásio Em 
menor quantidade, podem aparecer biotita, zircão, titanita, car
bonato, apatita e limonita 

Os actinolita-xistos apresentam-se geralmente bem folia dos e 
compostos de actinolita, ovóide ou não, envolta por massa mais 
fina de actinolita, epídoto e algum plagioclásio A textura é nema
toblástica a lepidoblástica. 

Os xistos verdes, por outro lado, estão mais bem folia dos que 
os actinolita-xistos Compõem-se de palhetas de clorita mistura
das com epídoto, actinolita e massas de quartzo e plagioclásio 
microgranulares Às vezes assemelham-se aos actinolita-xistos, 
dos quais não se distinguem no campo 

Os greenstones são rochas de granulação fina e estrutura 
maciça Estão compostos quase exclusivamente de clorita, horn
blenda, actinolita, epídoto, opacos e quartzo Feldspatos apare
cem em quantidades subordinadas A hornblenda é verde-clara e 
forma grânulos mais desenvolvidos que os demais minerais. 
Normalmente está substituída, nos bordos, por agregados de 
clorita e epídoto, os quais também percolam a rocha juntamente 
com prismas e placas de actinolita sub-radiada Massas disfor
mes de opacos e quartzo ocorrem como subprodutos do pro
cesso de substituição acima referido, provavelmente acelerado 
por ação hidrotermal. 

D) Xistos 

Foram distinguidos dois tipos principais de xistos: um marrom a 
cinza-escuro e muito rico em opacos, às vezes assemelhando-se 
a itabirito xistoso, e outro mais claro, com coloração variando de 
cinza-esverdeado a amarronzado Ambas as variedades apresen
tam granulação fina a média e boa xistosidade. Os tipos ferrugino
sos são mais macicos 

O primeiro grupo, dos xistos escuros, tem granulação fina a 
média e está constituído principalmente de quartzo, opacos e 
uma das micas biotita ou sericita (muscovita) Em quantidades 
subordinadas, pode-se notar limonita, calcedônia, carbonatos e 
argila-minerais A foliação é dada por intercalações de faixas 
quartzosas e micáceas ferruginosas, as quais freqüentemente 
estão crenuladas. 

Os outros xistos também são de granulação fina e podem 
apresentar-se crenulados Ocasionalmente, a quantidade de 
mica é pequena, tornando-os parecidos com metassiltitos. Na 
composição mineralógica dessas rochas podem estar presentes 
biotita, muscovita, clorita e quartzo, como principais constituin
tes Em menores proporções pode-se notar epídoto, granada, 
opacos, limonita, turmalina, feldspato, apatita, titanita e sílex. 
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E) Metavulcânicas ácidas 

Petrograficamente foram estudados alguns exemplares deste 
tipo litológico Algumas assembléias mineralógicas (vide discu
são adiante) sugerem uma herança de material primário de vul
cânica dacítica Deste modo, alguns xistos mostram-se oriundos 
de rochas vulcânicas ácidas, enquanto que outros se filiam a com
posições básicas. A textura é lepidoblástica, constituída por 
opaco, limonita, muscovita, quartzo, montmorilonita, calcedônia, 
turmalina e esporadicamente granada Apresentam uma granula
cão fina e estão bem folia dos Os minerais principais são quartzo, 
~uscovita, opacos e limonita Muscovita e quartzo estão interca
lados, de forma penetrativa, com o quartzo mostrando extinção 
ondulante e forma ocasionalmente discóide No riacho da Game
leira foram descritos metarriodacitos que se apresentam com tex
tura metaporfirítica cataclasada; a rocha é maciça com tênue 
orientacão Os fenocristais são de plagioclásio e feldspato potás
sico. O primeiro é mais abundante e apresenta zoneamento com
posicional comprovado por intensa saussuritização nas partes 
centrais A massa fina é constituída de quartzo cataclasado, 
clorita, biotita e epídoto A foliação é ressaltada pelos filossilica-
tos que se apresentam orientados. . , . 

Alguns tipos são de difícil reconhecimento petrograf1co, 
sendo o critério de campo de fundamental importância. Deste 
modo, algumas faixas de material claro a creme, que ocorrem 
intercalados nos metabasitos, foram interpretadas como rochas 
vulcânicas São de granulação fina e estão bem orientadas Em 
lâmina delgada, nota-se um mosaico constituído por plagioclá
sio, epídoto e quartzo, seguidos de opacos e timonita. O quartzo e 
o feldspato formam massas saturadas com concentrações 
ocasionais de epídoto-zoisita 

F) Ortognaisses 

Ocorrem vez ou outra no Grupo Brejo Seco. Exibem cor creme
cinza, granulação média e efeitos de deformação rígida. Ao mi
croscópio, podem ostentar texturas magmáticas relíquias, pre
servadas na forma subeuédrica de alguns feldspatos. Estão 
mineralogicamente constituídos por quartzo, plagioclásio, mi
croclina e quantidades subordinadas de muscovita, opacos, bio
tita e granada. O plagioclásio domina sobre o feldspato al
calino 

G) Microgranitos 

Ocorrem intrusivos, principalmente nos xistos. São de cor creme 
rosada, têm granulação fina e não estão foliados Em amostra de 
mão distinguem-se fenocristais de quartzo e feldspatos Ao mi
croscópio, estão constituídos de opacos, quartzo, plagioclásio, 
muscovita e ortoclásio A matriz é de quartzo e feldspato Alguns 
fenocristais de feldspato potássico apresentam cumulados de 
plagioclásio euédrico. 

H) Metamorfismo 

O grau metamórfico dominante no Grupo Brejo Seco equivale à 
fácies xisto verde, como caracterizado pelas assembléias mine
rais dos metabasitos e xistos pelíticos. A paragênese mineral 
mais abundantemente encontrada, isto é, plagioclásio {albita ?)
quartzo-epídoto-actinolita, é característica de rochas básicas 
metamorfizadas na fácies xisto verde. Algumas amostras, como 
por exemplo os greenstones, contêm paragênese retrometa
mórfica do grau xisto verde (clorita + epídoto) substituindo anfi
bólio do grupo da hornblenda, o que indica a presença pretérita 
de rochas que foram submetidas a um grau mais elevado de meta
morfismo As ultramáficas apresentam a paragênese anfibólio
serpenti na-ta lco-clorita. 

Os tipos mais comuns de alteração encontrados nas amostras 
constituintes do Grupo Brejo Seco foram: serpentinização, epido
tização, cloritização, talcificação, anfibolitização e, secundaria
mente silicificacão Vátias dessas alteracões se confundem com 
as par~gêneses de rochas básicas eu ltrabásicas metamorfizadas 
em grau xisto verde, porém, em determinados casos, são sem 
dúvida frutos da ação hidrotermal ou deutérica. De acordo com 



Condie (1981 ), os tipos mais comuns de alteração em rochas vul
cânicas arqueanas são carbonatização, cloritização, silicificação 
e epidotização A associação mineral formada durante os proces
sos de alteração é similar àquela da fácies metamórfica xisto 
verde. Muitos minerais estudados apresentam-se recristalizados 
com a formação de actinolita, clorita, epídoto, além de outros 
minerais menos abundantes. As principais alteracões observadas 
nesta unidade são caracterizadas a seguir: · 

I Serpentinização 

Este tipo de alteração afetou, em grau variado, grande parte das 
rochas máfico-ultramáficas. Na zona central do macico básico
ultrabásico, mais propriamente na serra do Bacamarte·, este pro
cesso de alteração atinge o máximo, originando serpentinitos, 
com os minerais preexistentes totalmente destruídos, deles só 
restando possíveis estruturas reticulares de fraturas ou de bordos 
de cristais Este tipo de alteração, observada no maciço ultra
básico, é o responsável pela formação de crisotila Esta ocorre na 
forma de lentes mili a centimétricas, formadas e orientadas 
durante as principais fases de deformações imprimidas na 
unidade. 

11. Epidotização e cloritização 

Estes tipos de alterações ocorrem nas mesmas rochas, isto é, nas 
ultramáficas e nos metagabróides. Estes processos resultam em 
massas de epídoto e clorita disseminadas Em alguns casos, a 
presença de epídoto preenchendo fraturas na rocha diagnostica
o como alóctone. 

111. Talcificação 

A formação de talco está diretamente relacionada com a transfor
mação da olivina, ocorrendo também como uma alteração sub
seqüente de serpentina Este tipo de alteração está conjugado 
com outras alterações (e.g. serpentinização e epidotização) que 
afetaram alguns hornblenditos de forma incipiente. Como o talco 
aparece em massas junto com carbonato e serpentina, não sendo 
observado em fraturas, muito provavelmente os hornblenditos 
possuíam olivinas magnesianas em sua mineralogia. 

IV. Anfibolitização 

A tremolita é o mineral mais abundante das rochas ultramáficas 
do Grupo Brejo Seco, manifestando-se principalmente na pre
sença de fibras curtas compondo o grupo dos asbestos, apare
cendo de forma disseminada. 

Outros processos secundariamente anotados na Unidade 
Brejo Seco foram a silicificação e a carbonatização, presentes nas 
rochas máfico-ultramáficas. 

1 1.2.2. 7.6 -Análises químicas 

Os aspectos químicos, apesar de escassos, serão abordados em 
comparação com rochas similares expostas em modelos clássi
qos propostos para a evolução de suítes arqueanas do Canadá, 
Africa do Sul e Austrália. 

Análises químicas de algumas amostras do Grupo Brejo Seco 
são apresentadas nas Tabelas 1 .XVI e 1.XVII, em agrupamentos 
estabelecidos pelas descrições de campo e laboratório. Nota-se, 
apesar das classificações petrográficas, que boa parte dos meta
gabróides e metabasitos contém teores de sílica bem abaixo 
daqueles normalmente encontrados em rochas básicas. Este fato 
se explica considerando-se que essas rochas sofreram forte alte
ração no seu quimismo, certamente acompanhada da lixiviação 
ou enriquecimento relativo de alguns elementos químicos, como 
sugerem as proporções relativas de minerais hidratados (e.g. 
clorita, actinolita, serpentina) e os altos valores de perda ao fogo. 
No troctolito 1.009/1 76, o magnésio também é elevado devido à 
grande quantidade de olivina serpentinizada. 

As alterações químicas que se processam em rochas básicas, 
sejam elas por ação hidrotermal, intempérica ou metamórfica de 

baixo a médio grau, podem comprometer seriamente quaisquer 
tentativas de interpretações geoquímicas. 

Todavia, algumas informações petrográficas e de campo, dos 
metabasitos, assim como a presença de relíquias de texturas e/ou 
reações magmáticas nos metagabróides, suportam uma hipótese 
de trabalho favorável a uma origem ígnea para essas rochas. 
Deste modo, se se plotarem as análises disponíveis em deter
minados diagramas discriminantes poder-se-á ter idéia dos 
possíveis ambientes onde teriam sido geradas as rochas em 
questão. 

O estudo evolutivo de magmas a partir de rochas metamorfiza
das apresenta muitas dificuldades, tais como as modificações 
químicas, além de fixação de elementos próprios de cada condi
ção físico-química atingida nas diversas fases metamórficas e a 
perda total das feições e texturas originais das rochas. Sendo 
assim, interpretações petroquímicas efetuadas neste trabalho 
para a unidade em questão devem levar em conta as ressalvas de 
que o metamorfismo introduziu variações no quimismo original 
das litologias aqui tratadas. 

As amostras, quando plotadas nos diagramas FeO total- Na20 
+ KzO- MgO e Al 20 3 versus Na20 + K20 (Figs. 1 21 e 1 22) de 
Kuno (1966), situam-se preferencialmente no campo de basal
tos toleíticos. 

A caracterização das rochas máficas, como sendo derivadas 
de magmas toleíticos, é confirmada, em parte, pelos gráficos de 
Pearce & Cann (1971 e 1973) das Figuras 1 .23, 1.24 e 1.25. 
Exceções aqui também são observadas, por conta, provavel
mente, de algum processo metamórfico nos gabros (amostras 
1 009/176) e de uma rocha ultramáfica indefinida 

~-s 1 122/ 
s 166.1 

Ti 2000 

Mn 640 

Ag <1 

As <1 000 

Au <20 

B <10 

Ba 116 

Be <2 

Bi <10 

Cd <20 

Co 68 

C r 1 440 

Cu 86 

La 80 

Mo 5 

Nb 24 

Ni 300 

Pb 24 

Sb <200 

Se 11 

Sn <5 

Sr 98 

v 156 

w <300 

y <10 

Zn <200 

Zr <10 

p <300 

TABELA 1 XVI 
Elementos-traço (ppm)- Grupo Brejo Seco 

1 122/ 1 122/ 1 122/ 1 009/ 1 009/ 
1721 174 179 176 177 
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66 61 80 62 44 
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102 74 60 64 68 

74 56 52 60 44 

10 6 <5 5 10 

<20 <20 <20 <20 <20 
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49 40 10 10 44 

<5 <5 <5 <5 <5 
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330 290 120 96 304 
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72 42 <10 <10 63 

300 <300 <300 <300 600 

1.009/ 1 009/ 
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<200 <200 

52 77 

<5 <5 

134 440 

316 580 

<300 <300 

44 25 

<200 <200 

108 44 

500 700 
-
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O ambiente geotectônico da origem deste magma toleítico 
pode ter sido originado através de zonas de nft, de acordo com o 
gráfico de Ti versus C r, da Figura 1.26 que apresenta a linha divisó
ria baseada em Pearce (1975), entre os basaltos dendges e basal
tos de baixo K (toleítos de arco de ilhas). 

No diagrama triangular de Coleman (1977), não apresentado 
neste trabalho, as amostras tendem ao campo dos acumulados 
máficos, havendo, no entanto, problemas de interpretação 
devido à dispersão das amostras. 

O problema de dispersão dos resultados, como mostrado nas 
figuras mencionadas, pode ser causado pelos elementos supos
tamente imóveis no ciclo metamórfico (Tab. l.XVIII). 

O exame dos resultados analíticos expressos na Tabela l.XVII 
mostram alguns agrupamentos de basicidade (Si02) distintos: 1) 

Amostras 

Si02 
Ti02 
Al20 3 
Fe20 3 

"' FeO 
B MnO c: 
Q) 

MgO E 
Q) 

C aO iii 
Na20 
K2 0 

Pz05 
PF 

Total 

"' OR B 
" AB c. 
"' -a AN íD 

LL-

TABELA 1 XVII 
Analises químicas (%) -Grupo Brejo Seco 

1 009/ 
177 

47.90 
0,66 

17,26 
5,08 
3,31 
0,12 
3,76 

13.04 
3,57 
0,72 
0,12 
2,43 

97,97 

4,46 
27.78 
30,34 

Metabasitos 

1 009/ 1009/ 
178 2 179 

48,00 41,90 
0,95 2,68 

15,52 11,84 
3,78 6,03 
5,12 6,93 
0,15 0,20 
6,22 3,61 

10,43 14,57 
3,10 1,21 
0,82 0,16 
0,10 0,12 
2,69 7,28 

96,88 96,53 

4,83 1,06 
26,17 11.45 
25,95 29,54 

FeO total 

1009/179 

• 

1009/177 

• 
1009/178 2 .. 

1 122/ 
174 

46,00 
0,69 

14,90 
3,67 
4,97 
0,12 

12,30 
9,25 
1,62 
1,59 
0,10 
4,34 

99,55 

9,89 
14,43 
30,21 

1009/176 
o 

1122/174 

" 

Rochas 
gabróides 

1 009/ 1 122/ 
176 176 

32,20 43,70 
0,17 0,28 

16,82 14,00 
3,79 3,31 
1,77 4,48 
0,10 0,12 

16,72 15,73 
9,16 11.65 
2,49 1,28 
0,10 0,10 
0,10 0,10 

10,70 4,98 

94,12 99,73 

0,67 0,61 
3,26 11.24 

39,45 33,39 

• MetobÓsicos 

o Gobros 

o 
1122/176 

MgO 

Fig 1 21- Diagrama triangular em peso,AFM, de Kuno (1966) para rochas gabrói
cas e metabásicas do Grupo Brejo Seco 
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Fig 1 22- Diagrama AI2 0 3 versus Na2 0+K2 0 de Kuno (1966) para os metabasitos 
e rochas gabróicas do Grupo Brejo Seco 
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Fig 1 23- Diagrama discriminante Ti versus Zr de Pearce & Cann (1971) para o 
Grupo Brejo Seco 
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Fig 1.24 - Diagrama Ti x 1 Q-3 versus Zr exibindo os campos de quatro ambientes 
geotectônicos (Pearce & Cann, 1971) para o Grupo Brejo Seco 
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Fig 1 25- Diagrama triangular Ti x Zr x Sr de Pearce & Cann (1973) para o Grupo 
Brejo Seco 
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Fig 1 26- Diagrama de discriminação, Ti versus C r, de basaltos de a~soalho oce
ânico e toleítos de baixo K de Pearce (1975) para o Grupo BreJo Seco 

TABELA 1 XVIII 
Comparacão dos diversos campos utilizados nos diagramas discriminantes para as rochas máfico-ultramáficas do Grupo Brejo Seco 

Figuras ~ c 

Figura 1 22 Basalto alcalino 

Diagrama Al20 3 versus Na20 Basalto hiperaluminoso 
+ K20 de Kuno (1966) Basalto toleítico 

Basaltos de cadeias mesooceânicas 

Figura 1 23 Toleítos de baixo K 
Diagrama Ti versus Zr Basaltos alcalinos 
de Pearce & Cann ( 1971) 

Indefinido 

Toleítos japoneses 
Figura 1 24 Basaltos de fundo oceânico 
Diagrama Ti x 1 o-3 versus Zr 

Andesitos de arco de ilhas de Pearce & Cann (1971) 
Toleítos havaianos 

Figura 1 25 Basaltos de fundo oceânico 

Diagrama Ti x Zr x Sr Basaltos de baixo K 
de Pearce & Cann Basaltos catcoalcalinos 
(1973) 

Indefinido 

Figura 1 26 Basaltos de fundo oceânico 
Diagrama Ti versus Cr de Pearce (1975) Basaltos de baixo K 

LC -Limite de Campo. PC- Próximo ao Campo 

de 46 a 48% para a maioria das rochas meta básicas e 2) 41 ,90% a 
43.7% para um metabasito e uma rocha metagabróide e uma 
muito baixa para o troctolito da amostra 1 009/176. Esta descon
tinuidade encontrada nos teores de sílica é devida a uma amos
tragem insuficiente para um melhor conhecimento petroquímico 
para a unidade, nos vários tipos de litologia, ou então à formação 
de diversos magmas, caracterizando-se magmas parentais dis
tintos. Neste sentido deveria ser executado um grande número de 
análises, dos vários tipos petrográficos, o que não foi possível 
nesta fase de reconhecimento. 

O estágio atual do conhecimento geológico é insuficiente 
para a resolução dos problemas petroquímicos, mas provavel
mente a unidade foi construída em ambiente de nft, instalado 
sobre antigas calhas da crosta, hoje preenchida por material 
félsico-básico-ultrabásico. 

1 009/ 1 009/ 1 009/ 1 009/ 1 122/ 1 122/ 1 122/ 1 122/ 1 122/ 
176 

LC 

X 

X 

X 

177 178 2 179 166 1 

LC 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

1 2.2 8- Complexo Barreiro 

1.2 2.8.1 -Generalidades 

1721 174 176 179 

X X 
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X 

X PC 

X 

X X 
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X 

Souza et a!ii (1979) individualizaram e definiram os Complexos 
Barreiro e Rio Salitre na margem sul do rio São Francisco, entre o 
referido rio e a escarpa da Chapada Diamantina, como resultado 
do mapeamento na escala 1 :250.000 do Projeto Colomi, CPRM/ 
DNPM. Esses dois complexos compreendem rochas vulcanosse
dimentares metamorfizadas principalmente na fácies xisto verde, 
que estão inseridas num embasamento granito-gnáissico do Pré
Cambriano Inferior denominado neste relatório de Complexo 
Caraíba-Paramirim. 

O Complexo Barreiro foi subdividido por Souza et a/li (op c1t.) 
em duas unidades litológicas, denominadas Baixa do Rancho e 
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Serra da Ingrata, a primeira compreendendo uma seqüência "filí
tica" e a outra uma seqüência "grosseira". Como em alguns 
locais, p. ex. na serra do Rela, a Unidade Baixa do Rancho grada 
lateralmente e para cima para rochas da Unidade Serra da Ingrata, 
os citados autores optaram por admitir as duas unidades como 
supostamente correlatas. 

Descrito por Kegel & Barroso (1965) como "gnaisses e mica
xistos", referido por Leai,A. de S. (1970) como "xisto Salitre" e 
estudado em detalhe por Sõfner (1971 ), sob a denominacão de 
"metassedimentos do baixo Vale do Rio Salitre" ou "Série' Baixo 
Rio Salitre", o Complexo Rio Salitre foi reconhecido pelo Projeto 
Colomi, Souza et alit (1979), "para designar uma seqüência vulca
nossedimentar de baixo grau de metamorfismo, representada 
essencialmente por filitos, xistos, metarcóseos, metagrauvacas, 
quartzitos, metabasitos e metatufos que afloram ao sul do rio São 
Francisco, na região a sudoeste de Juazeiro" 

Leai,A. de S (op cit.) considerou os metamorfitos do vale do 
rio Salitre como equivalentes da Formação Cruz das Almas, da 
serra de Jacobina, posteriormente enquadradas por Couto et alii 
(1978) no Complexo ltapicuru 

Mascarenhas (1979) admitiu uma identidade do Complexo 
Rio Salitre, de Souza et a/li ( 1979), com as Seqüências de Ser
rinha, Contendas-Mirante e Barreiro, que constituem estruturas 
do tipo greenstone belt, formando, segundo o autor, juntamente 
com o Complexo Barreiro, o greenstone belt de Barreiro-Salitre. 

Souza & Teixeira (1981, apud Souza, 1982) reconheceram no 
vale do baixo rio Salitre, na seqüência vulcanossedimentar do 
Complexo Rio Salitre, duas grandes unidades litoestratigráficas, 
as quais denominaram de unidade inferior e unidade superior. A 
primeira, basal, representaria a "seqüência greenstone", vulca
nossedimentar, formada por metavulcanitos máfico-ultramáfi
cos, com participação minoritária de metassedimentos elásticos 
e químicos, meta tufo:; e metavulcânicas félsicas, possuindo para
gêneses na fácies xisto verde a metamorfismo de grau médio em 
áreas localizadas Esta unidade foi ainda dividida em subunida
des ordenadas da base para o topo em: quartzitos basais, meta
basitos inferiores, metabasitos e gnaisses intermediários e 
metabasitus superiores. A unidade superior compreende uma 
seqüência francamente sedimentar, estando representada por 
metapelitos, repetidamente alternados com metagrauvacas e 
metarcóseos, além de intercalações esporádicas de quartzitos e 
metacarbonatos dolomíticos 

Neste trabalho, tendo em vista a escala de representação, as 
similaridades geológicas e a evolução geotectônica dos Comple
xos Rio Salitre e Barreiro de Souza et ali i (1979) e, ainda, levando
se em consideração a impropriedade do termo Salitre, que faz 
confusão com a Formação Salitre do Grupo Una, optou-se pela 
designação generalizada de Complexo Barreiro. 

O Complexo Barreiro está constituído por uma associação 
litológica complexa, maiormente representada por metavulcâni
cas (metaquartzo pórfiro, metaefusivas ácidas, metadacitos e 
metandesitos), metassedimentos pelítico-clásticos e químicos 
(filitos, ardósias, xistos, quartzitos, metaconglomerados, metar
cóseos, metagrauvacas, metarenitos, metargilitos, metassiltitos, 
metachert e dolomitos), metabasitos, metatufos e camadas lenti
culares delgadas de gnaisses quartzo-feldspáticos. 

1 .1 .2.2.8 2 - Posição estratigráfica 

Esta unidade possui amplas similaridades de eventos geológicos 
se comparada com outras estruturas tipo greenstone belt, tais 
como: acha-se encravada em terrenos granite-greenstones arquea
nos referidos ao Complexo Caraíba-Paramirim; metamorfismo 
predominantemente de grau baixo e localmente de grau médio; 
padrão de dobramento isoclinal e deformação elevada; e, funda
mentalmente, o seu patrimônio litológico, que configura para a 
unidade urna pilha vulcanossedirnentar. Em vista destes argu
mentos, fundamentados em parte pela geocronologia, o Comple
xo Barreiro teve seu posicionamento no Pré-Carnbriano Inferior, 
sendo correlato no tempo com as outras seqüências vulcanosse
dirnentares representativas de estruturas tipo greenstone belt. 

O Complexo Barreiro está parcialmente encoberto na porção 
sul pelos rnetassedirnentos tabulares mesoproterozóicos da 
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borda norte da Chapada Diamantina, representada pela Forma
ção Tombador, do Grupo Chapada Diamantina, em nítida discor
dância angular-erosiva. Na porção leste, acha-se encoberto pelos 
calcários quaternários da Formação Caatinga e por falhas com 
plutonitos graníticos. Em muitos locais, na parte oeste da distri
buição da unidade, os contatos são por falhas com o Complexo 
Caraíba-Pararnirirn ou então apresentam-se encobertos por 
material detrítico arenoso, proveniente principalmente da altera
ção dos sedimentos da Chapada Diamantina. 

1 .1.2.2.8.3 - Distribuição na área 

O Complexo Barreiro tem suas principais áreas de expos1çao 
situadas grosseiramente entre as cidades de Juazeiro e Sento Sé 
e na parte noroeste da primeira localidade, na Folha SC 24-V-C. 
Extensas coberturas terciário-quaternárias, da vasta superfície 
arrasada e pediplanada da região, recobrem as exposições das 
encostas dos serrotes, prejudicando sobremaneira urna melhor 
configuração do relacionamento estrutural com as outras unida
des litoestratigráficas adjacentes. Contudo, as melhores expo
sicões desta unidade localizam-se no vale do rio Salitre e em toda 
a 'escarpa da Formação Tombador. Alguns afloramentos são 
encontrados na BA-21 O, em Campo dos Cavalos e na serra Baixa 
do Rancho, enquanto que exposições mais restritas estão 
localizadas na BR-407, próximo ao riacho Terra Nova. Maior
mente, apresenta-se com urna morfologia ressaltada por cristas 
de quartzitos alongados segundo N-S e NE-SO, além de serras, 
serrotes e morros, dentre os quais destacam-se as serras da Baixa 
do Rancho, da Ingrata, do Rela, do Ronca, Sacd da Canoa e 
serrote Esplanada, entre outros. 

Algumas zonas de predominância de determinados litótipos 
foram separadas em mapa e estão cartografadas como filitos, 
quartzitos e rnetabasitos. 

No serrote da Esplanada, entre o rio Salitre e a serra das Traíras 
alternam itabiritos, xistos, rnetacherts, jaspilitos, jasperitos meta
carbonatos, rnetavulcânicas ácidas e básicas. Mais a oeste, no 
sopé da serra das Traíras, esses rnetarnorfitos apresentam ligeiro 
aumento do grau metamórfico, aparecendo xistos (sericita
muscovita-clorita xistos) junto a quartzitos de coloração clara, 
muito silicificados, cataclasados e recristalizados. Em determina
dos locais esses xistos apresentam-se algo feldspatizados. 

Orientados segundo N25°E, esses rnetarnorfitos mostram-se 
alongados com um relevo destacado em virtude dos quartzitos, 
em que sobressaem a serra das Traíras e a serra do Sobradinho. 
Essa orientação pode infletir para NO-SE corno na serra do Saco 
da Canoa e no serrote da Esplanada ou aproximadamente meri
diana corno na serra da Batateira e na serra Campo dos 
Cavalos. 

Na região de Campos dos Cavalos, ocorrem rnetabasitos xisti
ficados de cor cinza-esverdeado, que se apresentam talcificados 
e trernolitizados. Os quartzitos apresentam-se bastante catacla
sados e recristalizados, possuindo coloração cinza-esverdeado a 
esbranquiçado. A tonalidade esverdeada é devida à presença 
de trernolita. 

Na serra do Ronca, parte inferior da escarpa do Tombador, 
rnetabasitos de granulação fina, com orientação incipiente, estão 
associados a rnetatufos de coloração cinza-escuro, granulação 
fina e orientados. 

A estruturação desses rnetam9rfitos apresenta, em geral. um 
estilo de dobramento isoclinal. A foliação que estrutura essas 
dobras, sobrepõe-se urna foliação elástica vertical a subvertical, 
com direção NNE-SSO a meridional, que provoca transposições e 
destrói em muitos locais a foliação antiga. Este tipo litológico 
ocorre na porção ocidental da Folha SC.24-V-C, a sul e sudeste da 
cidade de Sento Sé, nas serras da Baixa do Rancho, da Ingrata e 
do R ela, além de porções da parte inferior da escarpa do Tomba
dor, corno no sopé da serra do Boqueirão da Onça, serra do Bre
jinho, serra da Garneleira e serra do Mulungu. 

No sopé da serra do Boqueirão da Onça, em evidente discor
dância angular e erosiva com os quartzitos da Formação Tomba
dor do Grupo Chapada Diamantina, ocorrem quartzitos de 
coloração clara, às vezes cinza, bem cristalizados, de grã fina e 
muito silicificados, intercalados com metaconglomerados. Os 



metaconglomerados apresentam seixos de quartzitos, com pre
dominância retrabalhados, e com intensa recristalizacão na ma-
triz; por vezes mostram seixos de metabásicas. · 

Próximo à fazenda Palmeira, foram observados tufos meta
morfizados de coloração avermelhado-clara, com textura fina, 
afanítica, sericíticos com manchas de feldspato já alterado. Sobre 
os piroclastos ocorrem metaconglomerados grosseiros com sei
xos de quartzito. Foram observados um conglomerado oligomí
tico com seixos de quartzo e veios de coloração azulada 

Nas proximidades da localidade de Barreiro, ocorrem quartzi
tos e conglomerados brechados e cataclasados, extremamente 
silicificados Principalmente na serra da Baixa do Rancho e serras 
menores, dos arredores, ocorre uma associação complexa e indi
visa de rochas predominantemente finas. Essas rochas são de 
aspecto filítico, sedoso ao tato, coloração verde-cinza e cinza
esverdeado, quando frescas, e avermelhada a amarronzada 
quando alteradas. Compõem-se de rochas metavulcânicas, meta
vulcanoclásticas e metassedimentos, e a separação segura, no 
campo, é extremamente difícil, pois estas rochas em geral estão 
bastante alteradas e xistificadas. Ocorrem algumas intercalacões 
menores de metassedimentos grosseiros do tipo metarcó;eos 
grosseiros a conglomeráticos, quartzitos, metarenitos e meta
conglomerados, com seixos de quartzitos e quartzitos ferrugino
sos. Cherts com variações para quartzitos muito fino foram 
constatados também na serra da Baixa do Rancho 

Na serra do Calumbi foram anotados quartzitos e metarenitos 
extremamente silicificados; estas rochas estão afetadas por veios 
de quartzo e veios pneumatolíticos tardios Quartzitos e meta
renitos brancos, finos a médios, ocorrem ainda no sopé norte da 
serra da Ingrata e como níveis no prolongamento dessa serra 

Na porção inferior das escarpas setentrionais da Chapada Dia
mantina é onde ocorrem os metassedimentos mais grosseiros. 
Num perfil, nessa escarpa, nas proximidades do meridiano 41° 
(fazenda São Pedro), pode-se observar um pacote espesso de 
metaconglomerados e quartzitos, com mergulhos de 75° para 
noroeste. Na porção inferior, ocorrem além de quartzitos, 
avermelhados e cinza-claro, finos, extremamente silicificados. 
cataclasados e brechados, metaconglomerados polimíticos com 
seixos de metabasitos, quartzo e quartzitos la minados. Apresen
tam coloração cinza. creme-amarelado e esbranquiçada com 
tonalidades esverdeadas e avermelhadas. Segue um nível de 
metavulcânica ácida feldspatizada, de composição riolítica, na 
verdade, um quartzo-sericita-xisto. Em discordância tectonoe
rosiva, seguem-se um pacote de quartzitos creme e, encerrando a 
seqüência, um espesso pacote de metaconglomerados oligomí
ticos com seixos de quartzitos brancos, cinza, róseos e creme, 
cujos seixos são grandes, alcançando até 1 O a 15 em de tamanho. 

Foram registrados valores relativamente anômalos de radioa
tividade total nesses metassedimentos grosseiros. Os metacon
glomerados mostraram valores de 90-100 cps como background 
e 1 50, 200 e 300 cps como valores isolados. 

Na serra do Espinho, Souza (1982) mencionou delgados veios 
subparalelos de magnetita e hematita que preenchem planos de 
cisalhamento nos quartzitos. 

Metabasitos tremolitizados ocorrem na BR-407, formando um 
cordão alongado no sentido NE-SO, transversal à estrada, 
encaixados em migmatitos e gnaisses regionais, devendo ser um 
prolongamento da ocorrência de Campo dos Cavalos. 

Próximo ao corpo granítico das fazendas Juá e Pateiro, ocor
rem afloramentos de quartzo-biotita-granada-cordierita-xistos, 
nodulares, grosseiros, apresentando veios discordantes de 
pegmatitos. 

Lentes descontínuas de rocha calcossilicática aparecem na 
serra do Velho Firmino, onde se associam quartzitos brancos, 
feldspáticos, às vezes micáceos, com bancos de 5 a 30 em de 
espessura, além de xistos micáceos localmente gnaissificados 

Entre as rochas sedimentares, destaca-se um nível delgado e 
restrito de metacherts negros. às vezes piritosos, incipiente
mente estratificados que gradam para quartzitos recristalizados. 

1.1 2 2.8.4- Geocronologia 

As poucas determinações existentes (Tab. 1.XIX) para o Comple
xo Barreiro envolvem rochas da seqüência filítica, caracterizada 
pela CPRM no Projeto Colomi Brito Neves (1979, apud Souza et 
a/ti 1979), a título de colaboração com este projeto, interpretou 
tais resultados como idades mínimas 

As três idades Rb-Sr (Tab.1 XIX) foram colocadas tentativa
mente no diagrama isocrônico do Complexo Caraíba-Paramirim 
(Fig. 1.1 0), no qual duas delas (FF-72B e JA-04) ajustam-se à isó
crona com 2 100 MA, provavelmente refletindo rejuvenesci
mento isotópico devido a plutonismo transamazônico, que 
ocorre adjacente às duas rochas. A outra datação Rb-Sr (FF-201) 
apresenta-se abaixo da isócrona mencionada Sua idade con
vencional é de 1 500 MA, provavelmente resultado de processos 
parciais de rejuvenescimento vinculados ao Ciclo Espinhaço. 

Finalmente, a única datação K-Ar empreendida (Tab 1 XX) 
indicou idade de 520 MA. revelando que o Complexo Barreiro foi 
afetado termicamente pelo Evento Brasiliano, de maneira aná
loga ao constatado em áreas geograficamente a norte, perten
centes ao Complexo Caraíba-Paramirim 

1 1 .2.2 8.5 - Petrografia 

São dadas aqui características petrográficas gerais dos principais 
tipos litológicos, constitutivos do Complexo Barreiro. 

Os filitos são rochas de cor cinza a cinza-esverdeado, quando 
frescas. e marrom-avermelhadas, quando bem intemperizadas; 
possuem granulação afanítica a fanerítica fina, sedosas, com 
estruturas filíticas laminadas e xistosas, contendo quartzo. mus
covita, clorita, biotita, sericita, epídoto, clinozoisita, oligoclásio e 
albita Alguns exemplares são considerados como metavulcâni-

TABELA 1 XIX 
Dados analíticos Rb·Sr em rocha total para rochas do Complexo Barreiro 

No:" de ordem N~ de lab N~ de campo Rocha Rb Sr Rbs7 ;s,.ss s,.S7 /Srss 
Rei • 

(ppm) (ppm) 

25 3 859"'3 260 1578JD-04 Metavulcânica 103,3 50,8 5,99±0,12 0,8803±0,0013 378 
26 4094 1578FF,72B Metavulcânica 162,7 76,2 6,29±0,12 0,8884±0,0014 378 
26 4093 15781F 701 Ardósia 179,1 90.4 5,81±0,11 0,8327±0,0015 378 

" "'Os numeras da referenc1a correspondem aos da bibliografia 

TABELA 1 XX 
Dados analíticos K-Ar em rocha total para rocha do Complexo Barreiro 

N~ de ordem N~ de lab N~ de campo Rocha %K 40 .6 ( ccSTP ) %Ar40 Idade Rei • Ar x10 --
rad 9 

atm (MA) 

25 3 957 1578JD·04 Metavulcânica 1,6708 39,84 2,14 528±16 378 

• O número da referência corresponde ao da bibliografia. 
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cas. Em geral, são constituídas de quartzo, sericita, clorita e opa
cos, ocorrendo ainda pequena quantidade de sanidina e ortoclá
sio. Algumas mostram textura blastoporfirítica orientada e em 
parte cataclástica com fenocristais de quartzo e feldspatos numa 
matriz de sericita-clorita-quartzo e opacos; outras mostram frag
mentos formados por sericita, sericita + clorita + quartzo, imer
sos em matriz totalmente sericítica. 

Os metassedimentos finos são constituídos mineralogica
mente por sericita, quartzo, opacos, turmalina, zircão, clorita e 
epídoto. Ocorre o predomínio de quartzo, nos tipos mais grossei
ros, e da sericita, nos finos 

Metarcóseos grosseiros e conglomeráticos têm coloração 
cinza-claro, com matriz quartzo-sericítica fina; exibem pequenos 
seixos subarredondados e subangulosos de quartzo, quartzito, 
metarcóseo, filito e metassiltito. 

Os quartzitos são comumente cataclasados e recristalizados, 
possuindo uma granulação fina a grosseira, de coloração cinza
claro a cinza-esverdeado. Em geral, são quartzitos a tremolita 
verde, cuja alteração ocasiona diminutas cavidades de óxido 
de ferro. 

Os metabasitos mostram associações minerais com horn
blenda, plagioclásio, quartzo, epídoto, sericita, cummingtonita, 
opacos, biotita, antofilita, tremolita-actinolita e clorita, definindo 
uma paragênese mineral de baixo grau de metamorfismo, como 
uma ocorrência generalizada. Os minerais que poderiam indicar 
um metamorfismo de grau médio são na verdade associações de 

minerais ígneos básicos, que resistiram às condições de meta
morfismo da fácies xisto verde. 

1.1.2.2.8.6- Análises químicas 
Dos resultados das análises químicas provenientes de Souza 
(1982), num total de 21 amostras analisadas, de caráter predomi
nantemente metabásico e metaultrabásico constantes da Tabela 
1 .XXI, procurou-se determinar o seu ambiente através de diagra
mas discriminantes que são internacionalmente utilizados para 
estes tipos de rochas. O autor mencionado já as caracterizou 
como de origem ígnea, baseado em diagrama binário de Niggli 
(Souza, op ctt ), concluindo ainda que as rochas analisadas eram 
de natureza subalcalina, toleítica e classificadas como basaltos, 
tendo em vista os resultados apresentados nos diagramas de 
lrvine & Baragar (1971 ), Jensen (1976) e Middlemost (1980). 

Neste trabalho, foram utilizados os diagramas de Pearce & 
Cann (1971 e 1973) e Pearce & Norry (1979), que, entre outros, 
propuseram o emprego de elementos considerados imóveis 
durante os processos de metamorfismo e alteração hidrotermal 
(e.g. Ti, Zr, V, Sr) para caracterizar os diversos ambientes de gera
cão de rochas basálticas. 
· Como se pode notar pelas Figuras 1 27, 1.28 e 1 29, as rochas 
aqui discutidas possuem em sua maior parte afinidades oceâni
cas. Para uma melhor visualização dos pontos das figuras acima, 
construiu-se uma tabela auxiliar (Tab 1.XXII), onde se pode 
observar o predomínio das rochas em cada campo analisado. 

TABELA 1 XXI 
Análises químicas -Complexo Barreiro 

Equivalência Ti C r Ni Mn Ba Cu Co 

RADAMBRASIL ~ (%) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 
s 

01 JD-51 A 0,7 1 500 200 1 500 200 10 100 
02 JD-51 B 0.7 1 000 150 1 000 150 100 70 
03 FF-44 >1 5 000 3 000 1 000 30 70 200 
04 FF-1 09 A >1 700 300 1 500 200 20 70 
05 FF-1 09 B 1 1 500 300 1 000 100 10 70 
06 JD-9 B 1 700 100 1 000 100 70 50 
07 JD-9 C 0,7 700 150 1 000 20 5 70 
08 JD-12 0,5 1 500 700 700 <20 100 100 
09 JD-17 1 700 150 1 000 200 50 50 
10 JD-20 0,5 150 70 500 30 <5 20 
11 JD-22 B 0,5 2 000 500 700 20 100 150 
12 JD-23 1 1 000 500 1 000 <20 150 100 
13 JD-72 A 0.7 500 150 1 000 200 70 50 
14 JD-1358 0,3 1 000 500 1 000 100 70 50 
15 JD-150 1 1 500 700 1 000 <20 100 100 
16 JD-151 A 0,5 200 70 1 500 50 10 20 
17 JD-151 B 0,2 50 50 1 500 100 20 15 
18 JD-153 A 0,5 300 100 1 500 70 5 50 
19 JD-203 1 200 100 1 500 20 50 70 
20 JD-205 A 0,3 1 500 700 700 <20 70 100 
21 JD-108 0,3 500 300 1 500 <10 30 

1 -Classificação de campo (N)1 0: (N) ~não detectado e 1 O~ limite inferior 

1.1 2 2 9- Grupo lpirá 
1 1 2.2.9.1 -Generalidades 
As primeiras referências à existência de metassedimentos na 
região de lpirá-Castro Alves devem-se a Montes Flores, 1937 
(apud Lima et a/ti, 1981 ), correlacionando-os à Série do Ceará de 
Crandall (191 0), os quais comporiam uma faixa de 100 km de 
extensão, constituída de quartzitos, calcários, cipolinos e rochas 
córneas 

Sõfner (1973) foi quem introduziu o "Grupo lpirá" na literatura 
geológica, para caracterizar um conjunto de rochas metamorfiza
das, predominantemente de origem sedimentar, que ocorre nos 
arredores de lpirá, nos limites das Folhas SC.24 Aracaju e SD.24 
Salvador. O autor relatou: "Estas rochas metassedimentares so
freram a mesma mobilização e granitização parcial com paragê
nese epizonal até mesozonal" Correlacionou o Grupo lpirá com o 
Grupo Jacobina Inferior de Griffon (1967) e com quartzitos e 
paragnaisses do norte da Bahia, que Jordan (1972) havia correla
cionado com a Série Minas. 
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v Zr B la y Se Classificação petrográfica 
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

700 70 <10 (N)20 20 30 Anfibolito 
500 70 20 (N)20 15 20 Antofilita·cumingtonita-xisto 
700 100 (N)10 (N)20 20 50 Clorita tremolitito 
300 100 <10 30 30 30 Metabasito 
500 150 (N)10 20 70 50 Metabasito 
300 100 10 (N)20 15 30 Metabasito 
500 200 (N)10 (N)20 30 50 Metabasito 1 
300 100 (N)10 (N)20 15 20 Metabasito 
500 70 10 (N)20 30 30 Anfibolito 
200 70 <10 (N)20 10 20 Metabasito1 
300 70 (N)10 (N)20 20 30 Tremolitito 
100 100 (N)10 (N)20 15 10 Tremo I itito 1 
500 100 10 (N)20 20 30 Metabasito 
200 100 <10 (N)20 - 20 Metatufo 
300 50 (N)10 (N)20 30 30 Trem oi ita -m etabasito 1 

150 50 <10 (N)20 30 20 Metabasito1 
200 70 <10 (N)20 50 15 Anfibolito1 
300 70 10 (N)20 20 20 Tremolitito 
300 100 <10 (N)20 30 30 Anfibolito1 
200 70 (N)10 (N)20 15 20 Tremolitito 

70 70 (N)10 20 15 10 Metabasito 

Seixas et alit ( 1975) citaram no "Complexo Granulítico" a ocor
rência de quartzitos e rochas calcossilicatadas ao sul e ao norte 
da cidade de lpirá 

Tesch (1977 apud Arcanjo et alit 1978) definiu a Associação 
lpirá como uma seqüência de rochas metavulcânicas e metasse
dimentares, composta de ultrabásicas, calcossilicáticas, anfiboli
tos, formações ferríferas, quartzitos, diatexitos e metatexitos, 
como relíquias xistosas ou megaxenólitos resultantes de uma 
deformação por granitização regional. 

Inda & Barbosa (1978) não individualizaram este grupo 
incluindo suas litologias no Complexo Basal Transamazônico. 

Lima et ali i (1981 ), no relatório da Folha SD.24 Salvador, utili
zaram o termo Complexo lpirá para englobar um conjunto litoló
gico formado por metamafitos, metaultramafitos, quartzitos, com 
níveis de rocha calcossilicática, mármores, anfibolitos e para
gnaisses, que exibem fácies metamórfica almandina-anfibolito 
até xistos verdes. 
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TABELA 1 XXII 
Comparação dos diversos campos utilizados nos diagramas discriminantes para o Complexo Barreiro 

Figuras ~s 
o 1 2 3 

Basaltos intraplacas PC X 

Fig 1 27 Basaltos de cadeias meso-
Diagrama Zr/Y versus Zr de oceânicas X 

Pearce & Norry (1979) 
Basaltos de arco de ilhas 

Indefinido 

Basaltos de cadeias mesa-
Fig 1 28 oceânicas X X 

Diagrama Ti versus Zr de 
Toleítos de baixo K Pearce & Cann (1971) 

Basaltos alcalinos 

Indefinido 

Toleítos japoneses 

Fig 1 29 Basaltos de fundo oceânico X X 

Diagrama Ti X 10 -3 versus Zr de Andesitos de arco de ilhas 
Pearce & Cann (1971) 

Toleítos havaianos 

Indefinido 

LC -Limite de Campo PC -Próximo ao Campo 

A seqüência definida por estes autores tem prosseguimento 
espacial para norte, na área deste trabalho. Assim sendo, utilizar
se-ão aqui os conceitos emitidos por Lima et a/11 (op ctt ). 
diferindo-se apenas com relação ao termo complexo, utilizando
se o termo grupo, como inicialmente proposto por Sõfner (1973). 
Admite-se que em trabalhos de cunho mais específico o referido 
grupo venha a ser dividido em formações. 

1 1 2 2.9.2 - Posição estratigráfica 

O Grupo lpirá está diretamente sobreposto ao Complexo Caraíba
Paramirim, embora seus contatos mostrem-se bastante mascara
dos pela atuação da anatexia e migmatização a que foi submetido 
durante o Ciclo Transamazônico 

Pelas similaridades litológicas com o anteriormente deno
minado Grupo Jacobina Inferior, de Griffon (1967) ou atualmente 
Complexo Saúde (Couto et a/11, 1978), o Grupo lpirá foi posicio
nado no Pré-Cambriano Médio 

Os quartzitos, por conseguinte, são as litologias-chave para a 
identificação desta unidade, pois se comportam como verdadei
ros resistatos aos processos anatéticos e migmatizantes 

1.1.2.2.9.3 - Distribuição na área 

O Grupo lpirá ocupa pequena fração da Folha SC 24-Y-D, 
expondo-se na parte meridional da cidade de Gavião, possuindo 
uma distribuição restrita, cujos principais afloramentos encon
tram-se numa faixa de 1 7,5 km de largura, estreitando-se em dire
ção ao norte onde se afunila alcançando cerca de 5 km. A 
seção-tipo, na área deste trabalho, está exposta na serra do Cami
são e nas partes leste-oeste do povoado de Bonfim de lpirá. 

Formando cristas que configuram zonas dobradas, como na 
serra do Camisão, expõem-se quartzitos, geralmente associados 
com rochas calcossilicáticas, de coloração clara a creme, inten
samente silicificados e recristalizados, às vezes cortados por 
diques de pegmatitos ricos em feldspato cinza. 

Ao norte de lpirá foram observados mármores brancos e cinza 
além de rochas calcossilicatadas já com direção noroeste. 

O caráter marcante do Grupo lpirá na área deste trabalho é a 
estruturação em antiformais e sinformais que se prolongam para 
norte-noroeste, já em domínios do Complexo Caraíba-Parami
rim, aparecendo neste rochas metassedimentares não assimila
das pelos processos de anatexia, sendo no entanto de difícil 
individualização na escala deste trabalho. 
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Ressalte-se que o trend, NO-SE. de rochas calcossilicáticas 
que assomam fora da área cartografada como Grupo lpirá, foi 
tentativamente englobado no Complexo Caraíba-Paramirim 

Os paragnaisses às vezes apresentam-se como mobilizados 
tipo granitóides, originando estruturas migmatíticas, como 
observado na fazenda Pagão. onde aparece uma rocha diatexítica 
com estrutura schlteren e partes estromatíticas, com mobilizados 
rosa-avermelhados, sendo que faixas irregulares anfibol íticas são 
frequentes. 

Este tipo evolui para um biotita-granitóide, próximo ao contato 
com o Complexo Caraíba-Paramirim. Em algumas exposições, 
nota-se intensa epidotização ao longo dos planos de fraturas 

Associadas aos quartzitos e rochas calcossilicáticas apare
cem lentes com 5 m de espessura, de mármores brancos, bem 
cristalizados, e pequenas faixas de quartzitos que se alternam 
com anfibolitos e paragnaisses Os limites deste conjunto litoló
gico com o Complexo Caraíba-Paramirim são difusos, tendo em 
vista que as rochas se encontram intensamente deformadas pelo 
Evento Transamazônico 

De um modo geral, o conjunto representativo do Grupo lpirá 
estende-se desde o sul da localidade homônima, para norte com 
direção meridiana ou pequena inflexão para noroeste. 

Na porção sul-sudeste, ocorrem vários corpos de granitóides 
róseos, fato este que poderia explicar os processos anatéticos 
que atingiram a unidade. Mobilizados róseos, de composição 
quartzo e microclina, são frequentes nos paragnaisses e ocorrem 
com destaque na parte oeste da serra do Camisão. 

Ao sul da serra do Caborango, já em domínios da Folha SD.24 
Salvador, os quartzitos estão intercalados com quartzo-muscovi
ta-xistos 

1.1 2.2 9.4- Litologias 

O Grupo lpirá apresenta uma associação litológica de caráter 
metassedimentar, algo envolvida pelos processos de granitiza
ção e migmatização que atuaram na região. Os dados disponíveis 
até o momento são bastante escassos para uma melhorcaracteri
zacão desta unidade. 

·Os quartzitos são as rochas mais abundantes e apresentam-se 
geralmente grosseiros, feldspáticos, bem recristalizados, alguns 
apresentando quartzo hialino de coloração azulada ou cinza
esfumaçado, com pirolusita preenchendo as fraturas, como 
observado ao sul da área, na serra do Caborangó. 

Sõfner (op cit.) relatou a presença de metaquartzitos consti
tuídos por quartzo-plagioclásio-tremolita-microclina. 



As rochas calcossilicáticas são, como os quartzitos, muito 
abundantes nesta unidade. Comumente exibem diopsídio, car
bonato e hornblenda, com uma granulação média, isotropismo 
acentuado, algumas vezes mostrando incipiente orientacão. Na 
parte sul de Bonfim de lpirá, as rochas calcossilicáticas estão re
presentadas por diopsidito, com veios de quartzo de aspecto 
opalescente, intensamente silicificados, notando-se localmente 
a presença de calcedônia castanha. 

Os paragnaisses aparecem com um bandeamento entre máfi
cos de hornblenda e biotita, que se alternam com faixas quartzo
feldspáticas, de ordem milimétrica a centimétrica. 

Os anfibolitos são rochas cinza-esverdeado, granulação 
média, orientadas, e ocorrem na forma de pequenas lentes, entre 
as litologias do Grupo lpirá. 

1.1 2 2 1 O- Complexo Saúde 

1.1.2.2.1 0.1 - Generalidades 

Esta unidade litoestratigráfica foi individualizada e definida pela 
primeira vez quando do desenvolvimento dos trabalhos do 
Projeto Serra de Jacobina por Couto et alit (1978), que introduzi
ram modificações profundas em termos estratigráficos e de 
nomenclatura para as seqüências de rochas que compõem a serra 
de Jacobina e as áreas I im ítrofes da borda leste da serra 

De acordo com Couto et a/ti (1978), o Complexo Saúde foi 
criado para caracterizar um conjunto de rochas que inclui princi
palmente gnaisses, leptitos, quartzitos, quartzo-biotita-xistos e 
conglomerados, que bordejam a parte leste da serra de Jacobina, 
sendo colocado na mesma posição estratigráfica do Complexo 
Básico-Uitrabásico de Campo Formoso e abaixo do Complexo lta
picuru dos mesmos autores, também recentemente proposto. 

Posteriormente Couto, Gil e Cathalá (1978) admitiram que o 
Complexo Saúde constituiria uma seqüência composta de 
materiais de ascendência vulcanossedimentar, de posiciona
mento superior(?) ao Complexo Metamórfico-Migmatítico (Com
plexo Caraíba-Paramirim deste trabalho) e ao Complexo Brejo 
dos Paulos. 

Mascarenhas (1979) aceitou a coluna estratigráfica apre
sentada e proposta por Couto et a/11 (1978), porém emitiu as 
seguintes considerações: "O posicionamento relativo do Com
plexo Saúde foi objeto de intensas discussões durante os traba
lhos de campo realizados pelos geólogos do Projeto Serra de 
Jacobina, e sua situação estratigráfica não é muito nítida, porém 
considerando-se sua relação com o Complexo Brejo dos Pau los, a 
leste de Saúde, ela pode ser superior às rochas da seqüência 
básico-ultra básica com produtos químicos, haja vista a presença 
de seixos de ultrabásicas no metaconglomerado de Saúde. A 
possível existência de atividades vulcânicas ácidas no Complexo 
Saúde pode, se comprovada, contribuir para o estabelecimento 
de uma seqüência nos moldes dosgreenstone belts da qual os pro
dutos elásticos poderiam representar a seqüência sedimentar de 
Anhaeusser et a/ti (1969)". 

Neste relatório o Complexo Saúde será definido em parte no 
mesmo sentido em que foi individualizado originalmente por 
Couto et a/ti ( 1978), porém serão apresentadas e discutidas algu
mas feições que colocam em dúvida a sua posição estratigráfica, 
bem como serão apresentados parâmetros litoestruturais e de 
imagem de radar que permitiram a ampliação de sua área de ocor
rência. Além destes fatos, essa unidade passa também a incorpo
rar, por motivos de escala de trabalho ou ainda pela falta de dados 
geológicos adicionais, metatexitos, diatexitos, gnaisses, quartzi
tos e xistos não diferenciados, bem como rochas de composição 
básica a ultra básica. Estas últimas apesar de já terem sido indivi
dualizadas como uma unidade litoestratigráfica distinta, consti
tuindo o Complexo Brejo dos Paulos, de Arcanjo et a/ti (1978), 
ocorrem intrinsecamente associadas à seqüência de rochas do 
tipo metatexitos, diatexitos e gnaisses de difícil separação no 
campo, pertencentes ao Complexo Caraíba-Paramirim. Um 
exemplo neste sentido foi apresentado por Couto et a/ii (1978) 
que registraram dificuldades para separar gnaisses, quartzitos e 
xistos do Complexo Saúde dos homônimos pertencentes ao 
Complexo Caraíba-Paramirim. Este último por sua vez ocorre dis
tribuído no âmbito do Complexo Saúde no seio de antiformes às 

vezes com pouca espessura aflorante devido às coberturas detrí
ticas do Terciário-Quaternário. 

Após estabelecer comparações, discutir e analisar a bibliogra
fia da área, de acordo com a escala deste trabalho, optou-se pela 
incorporação de toda a faixa de rochas que bordejam a porção 
leste da serra de Jacobina como fazendo parte de uma unidade 
litoestratigráfica indiferenciada e cartografada com o nome de 
Complexo Saúde. Esta disposição é perfeitamente compatível 
com o nível de conhecimento dos trabalhos realizados anterior
mente na área e discutidos por Mascarenhas (1979) 

Assim sendo, o Complexo Saúde representa atualmente a 
seqüência de rochas que sustenta o flanco leste do sinclinório de 
Jacobina, de Jordan (1973), ou ainda o Grupo Jacobina Inferior, 
de Griffon (1967). 

1.1.2.2.1 0.2- Posição estratigráfica 

Após os resultados obtidos pelo Projeto Serra de Jacobina, Couto 
et a/11 (1978) posicionaram o Complexo Saúde paralelamente na 
mesma ordem estratigráfica do Complexo Básico-Uitrabásico de 
Campo Formoso, com idade estimada dentro do Pré-Cam
briano Inferior 

De forma muito simplista, os autores acima mencionados pra
ticamente não explicaram em relatório os parâmetros que os leva
ram a estabelecer esta posição na coluna estratigráfica da área, 
para o Complexo Saúde. 

Em trabalhos subsequentes, Couto, Gil e Cathalá (1978), bem 
como Arcanjo et ali i (1978), apenas mantiveram a mesma posição 
estratigráfica do Complexo Saúde sem também discutirem os 
seus aspectos de contatos com as demais unidades litoestrati
gráficas adjacentes (Complexo Caraíba-Paramirim e Complexo 
ltapicuru) 

Dentro deste contexto nota-se nitidamente que existe uma 
lacuna que é traduzida pela falta de informações e de dados adi
cionais mais precisos em termos estruturais e principalmente 
geocronológicos, que sejam suficientemente compatíveis para 
que se possa estabelecer com maior segurança e confiabilidade a 
posição estratigráfica das seqüências de rochas com idades no 
intervalo entre o Pré-Cambriano Inferior e o Arqueano, nas quais 
se acham incluídas as rochas pertencentes ao Complexo Saúde. 

Apesar da observação acima mencionada, procurou-se tenta
tiva mente neste trabalho empilhar estratigraficamente a seqüên
cia de rochas englobadas pelos Complexos Caraíba-Paramirim, 
Saúde e ltapicuru, lembrando entretanto que se reconhecem as 
limitações a respeito dos empilhamentos estratigráficos que são 
impostas para rochas com conotações de áreas do Pré-Cam
briano Inferior ao Arqueano. Este constitui um dos problemas já 
bastante discutidos na literatura, principalmente quando estas 
rochas se apresentam com alto grau de deformação regional ou 
quando são envolvidas por intensa granitização e migmatização, 
tornando-se um fator condicionante e que impõe às colunas 
estratigráficas destas áreas um curto espaço de tempo de aceita
ção e de validade, portanto de caráter provisório, tornando-se às 
vezes insustentáveis, sendo relatadas na literatura experiências 
neste sentido, em várias partes do mundo, como por exemplo no 
Canadá, em parte do Craton da Rodésia, onde os resultados de 
empilhamento estratigráficos foram desfavoráveis. 

Assim, dentro destes argumentos, procurou-se admitir a 
necessidade de discutir alguns parâmetros já de ampla divulga
ção na literatura para as rochas que bordejam a serra de Jacobina 
mas que ainda permanecem um tanto confusos e que dão mar
gens a interpretações que não condizem com a verdadeira evolu
ção crustal da área. 

Na área que atualmente abrange o Complexo Saúde existem 
datações geocronológicas citadas em Mascarenhas (1979) e 
situadas a 10,5 km a leste da cidade de Jacobina, que forneceram 
uma idade isocrônica de 2.100 ± 60 MA; uma das amostras por 
apresentar razão inicial alta foi eliminada obtendo-se uma nova 
isócrona com 2.500 MA. Já para o Complexo ltapicuru amostras 
de filitos ou filonitos forneceram idade de 2.700 MA, com razão 
inicial muito elevada, interpretadas como de natureza policíclica 
para o material utilizado. 
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A idade de 2 500 MA, estabelecida para o Complexo Saúde, 
além de ser desprovida de valor interpretativo não possui identi
dade real e segura dentro do contexto litoestratigráfico, pois 
trata-se de uma amostra de quartzito a cianita e muscovita, tida 
como representante do Complexo Metamórfico-Migmatítico de 
Couto et alit (1978), e colocada por Mascarenhas (1979) como 
sendo do Complexo Saúde. 

Nos perfis realizados entre a região de Antônio Goncalves e a 
cidade de Campo Formoso, bem como de Saúde para Carnaíba, 
ficou comprovada a nítida discordância tectônica existente entre 
os litótipos que constituem o Complexo Saúde e os pertencentes 
ao Complexo ltapicuru, ocorrendo sempre por falha de empurrão 
Esta feição tectônica é confirmada e observada muito bem nas 
imagens de radar ao longo de toda a borda leste da serra de Jaco
bina, representada pela Falha de ltaitu, na área sul, e pela de 
Pindobaçu na área norte, que constitui na verdade um prolonga
mento da primeira 

Sendo assim, conclui-se que os trabalhos de campo não 
permitiram estabelecer uma ligação evidente entre as rochas do 
Complexo Saúde e as do Complexo ltapicuru, existindo sempre 
entre elas uma separação por falha, mascarando quaisquer tipos 
de evidências de caráter primário que possa estabelecer uma 
relação direta entre estas duas unidades litoestratigráficas. 

Deve-se aqui ressaltar que além destes fatos limitantes ocorre 
também uma diferença marcante em seus termos litológicos. 

Deste modo, para a faixa de rochas qL;e bordejam longitudinal
mente a parte leste da serra de Jacobina é indiscutível a formacão 
de gnaisses de composição quartzo-feldspática bem com~ a 
geração de migmatitos de injeção a partir dos próprios gnaisses 
preexistentes Estas rochas, associadas a quartzitos, xistos e anfi
bolitos, representativos do Complexo Saúde, teriam sido inter
pretadas por vários autores e admitidas como sendo o resultado 
da migmatização da parte basal do Grupo Jacobina Inferior, de 
Griffon (1967). Por outro lado a parte superior do grupo, formada 
de quartzitos, xistos, filitos e anfibolitos predominantes, atual
mente pertencentes ao Complexo ltapicuru, não teria sido 
atingida pela migmatização devido à sua posição estratigráfica 
mais elevada 

A respeito deste fato, Mascarenhas eta/11 (1975) assim comen
taram: "Quanto à consideração que o flanco leste foi migma
tizado, os autores apenas se baseiam nas relações geográficas 
entre as duas seqüências, ocorrendo lado a lado e não em evi
dências de campo. Não se nega a flagrante evidência de gnaissifi
cação e migmatização dos metassedimentos do bordo leste, 
porém se admite uma época não síncrone com o metamorfis
mo Jacobina" 

Conforme foi visto e discutido nas linhas precedentes, não se 
dispõe de parâmetros e dados suficientes para comprovar ou se 
afirmar que a seqüência de rochas individualizadas como 
Complexo Saúde se constitua na parte basal do Grupo Jacobina 
Inferior, de Griffon (1964), migmatizado. 

Sendo assim e de acordo com os dados disponíveis até a pre
sente data, esta unidade litoestratigráfica foi colocada tentativa
mente como sendo do Pré-Cambriano Médio, ocorrendo em 
posição paralela na coluna estratigráfica com o Complexo ltapi
curu e com o Grupo lpirá 

Apesar desta unidade ocorrer sobreposta ao Complexo de 
Campo Formoso, os seus contatos diretos observados no campo 
são nitidamente por falha de empurrão com o Complexo ltapi
curu, guardando limites gradacionais com o Complexo Caraíba
Paramirim e, localmente, contatos bruscos com os granitos 
intrusivos de Jaguarari e Flamengo 

1 1.2 2.1 0.3- Distribuição na área 

A distribuição espacial do Complexo Saúde, pela sua posição 
marginal à serra de Jacobina, é de fácil delimitacão, indo desde as 
vizinhanças do lugarejo Massaroca no extr~mo sudoeste da 
Folha SC.24-V-D, em uma faixa com largura variável de 15 a 1 O 
km, passando na região próximo de Jaguarari, Pindobaçu e 
Saúde, cidades estas situada já na Folha SC.24-Y-B, e culmi
nando ao sul na Folha limítrofe SC.24-Y-D, nas imediacões de 
Caém . 

Entre Caém e Antônio Gonçalves ocorre uma faixa com expo
sições de biotita gnaisses compreendendo a maior área de aflora
mentos destas rochas. Entretanto, os melhores afloramentos em 
exposição de gnaisses e migmatitos de injeção do Complexo 
Saúde ocorrem na estrada de Jaguarari para Flamengo ao longo 
da BR-407, bem como nas estradas vicinais à BR-407 no sentido 
da fazenda Conceição e do lugarejo Gameleira. Intrinsecamente 
associadas à seqüência ocorrem cristas de quartzitos isoladas 
com interrupções ao longo da direção nordeste, indo desde a 
região de Caém, passando pela área de Saúde, por Caldeirão dos 
Mulatos e lgará e culminando ao norte do lugarejo Flamengo 
Quartzo-sericita-xistos ocorrem formando o morro do Serrote a 
norte de Saúde em uma faixa norte-sul, a oeste de Brejo dos 
Pau los, bem como a sudoeste de Senhor do Bonfim, e ainda um 
pequeno corpo a oeste de Carrapichel Segundo Couto et a/11 
(1978), ocorrem cianita-xistos intercalados nos quartzitos da 
serra do Cantagalo, em corpos lenticulares, com espessuras de 
afloramentos variáveis de 1 a 30m Ainda na serra do Cantagalo 
bordejando a parte sul, ocorrem serpentinitos, clorita-talco
tremol ita-basitos, a c ti no I ita-clorita-a nfibol i tos e tremolita-clori
ta-xistos. 

Nas proximidades do povoado Brejo dos Paulos, foi caracte
rizado um cinturão de rochas verdes xistificadas intrinsecamente 
associado com quartzitos e formações ferríferas Trata-se na 
realidade de uma associação vulcanossedimentar composta de 
serpenti n i tos, me tabas i tos e/ ou meta ultra basitos, a nfi boi i tos, 
rochas calcossilicáticas, gonditos e gnaisses (Complexo Brejo 
dos Paulos de Arcanjo et a/ti, 1978) 

1 1 .2 2 1 O 4- Geocronologia 

As determinações radiométricas disponíveis são em pequeno 
número, estando listadas na Tabela 1.XXIII O conjunto 1<-Ar rela
tivo aos metassedimentos do Complexo Saúde forneceu idades 
em torno de 1 .850 BA. constatadas em xistos situados a oeste de 
Pindobaçu, evidenciando geocronologicamente o fechamento 
do sistema para a difusão do argônio durante o resfriamento 
regional do Evento Transamazônico. 

1 1.2 2.1 O 5- Petrografia 

As rochas gnáissicas do Complexo Saúde apresentam-se geral
mente com tonalidades cinza a cinza-claro, finamente foliadas 
com textura granolepidoblástica, granulação fina à média, 
possuindo uma associação mineralógica constituída por quartzo, 
microclina, plagioclásio, muscovita, biotita e, tendo como aces
sórios em geral. granada, zircão e opacos 

Em algumas amostras da região de Brejo dos Pau los, quando 
observadas em lâmina delgada, foi verificada a presença de 
actinolita, tremolita e carbonato, sugerindo um metamorfismo a 
partir de sedimentos sílico-carbonáticos, podendo haver contri
buição de material vulcânico. 

TABELA 1 XXIII 
Dados analíticos K·Ar para metassedimentos do Complexo Saúde 

N':"de ordem N? de lab N? de campo Litologia Material %K 40 .6 ( ccSTP ) % Al0 Idade Rei • Ar x10 --
rad 9 

atm (MA) 

117 1 232 GR 86 Xisto RT 3,225 404,9 1.54 1 852±80 116 
117 1 233 GR 79 Filito RT 2.927 367,5 0,79 1 852±79 116 

*Os numeras da referência correspondem aos da bibliografia 
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Segundo Arcanjo et alii (1978), ocorrem associados diatexitos 
e metatexitos, que atualmente foram incorporados ao Complexo 
Saúde, próximo à serra do Cantagalo e no lugarejo Brejo dos 
Paul os. Os diatexitos são de coloração cinza, com granulação fina 
a média e estrutura do tipo schlieren. Possuem associação 
mineralógica com quartzo, plagioclásio, microclina, biotita, mus
covita, clorita, apatita e epídoto. Boa parte da microclina foi 
formada posteriormente, devido à sua posição intersticial em 
relação aos outros constituintes. Os metatexitos em geral são 
rosados a creme, com granulação média, de aspecto bandeado, 
com leitos alternados quartzo-feldspáticos com biotita. A asso
ciação mineralógica mais freqüente é composta de quartzo, 
microclina, plagioclásio, biotita, apatita, zirconita e epídoto. 

Associados e embutidos nos diatexitos e metatexitos da 
região de Brejo dos Paulos, ocorrem metaultrabasitos e/ou meta
basitos Incluídos nesta denominação estão os anfibolitos com 
uma composição mineralógica compreendendo tremolita, clori
ta, hornblenda, plagioclásio e epídoto 

Seguem-se os quartzitos, que constituem a serra do Canta
galo, de coloração branca e verde-clara, de granulação fina a 
média, bem recristalizados e foliados. Possuem textura grano
blástica e estão constituídos por quartzo, sericita e turmalina. Já 
os quartzo-sericita-xistos apresentam-se intemperizados, bas
tante micáceos, desenvolvendo perfeita xistosidade, textura 
granolepidoblástica e constituídos por quartzo, muscovita e 
sericita. 

1 1 .2 2 11 - Complexo ltapicuru 

1 1 2 2 11 1 - Generalidades 

Esta unidade litoestratigráfica foi definida e individualizada 
recentemente por Couto et a/11 (1978) a partir dos resultados obti
dos do Projeto Serra de Jacobina 

Transcrever-se-á aqui na íntegra o texto apresentado por 
Couto et a/11 (op ctt.) que justificaram as mudanças introduzidas 
com a substituição dos nomes tradicionais já consagrados para o 
conjunto de rochas que formam a serra de Jacobina, por uma 
nova nomenclatura. 

"O Grupo Jacobina, qriginalmente definido por Griffon (1967) 
na região central da serra, semelhante em parte à Série Jacobina 
de Branner (1919), Leo et a/ti (1964) e reconhecido no norte por 
Mascarenhas (1969) e Jordan (1972), compõe um cinturão meta
mórfico, alongado norte-sul, de cerca de 200 quilômetros, 
constituído basicamente de quartzitos, metaconglomerados len
ticulares, filitos/filonitos e xistos, arranjados nas formacões co
nhecidas como Rio do Ouro, Cruz das Almas, Serra de;; Meio e 
Água Branca" 

"As características litológicas e principalmente estruturais 
determinantes desse empilhamento não suportam as evidências 
levantadas pelos trabalhos de maior detalhe desenvolvidos pelo 
Projeto que, orientado segundo uma visão mais atualizada dos 
elementos geológicos do Pré-Cambriano mais antigo, optou pela 
fusão das Formações Cruz das Almas, Serra do Meio e Agua 
Branca, além da Formação Bananeira de Leo et a/ti (op ctt) em 
unidade caracterizada por ser estrutural e petrograficamente in
trincada, denominada de Complexo ltapicuru". 

"O Complexo ltapicuru compreende filitos/filonitos, xistos a 
sericita-muscovita, clorita e biotita, silexitos, metabasitos, me
taultrabasitos, itabiritos, metassiltitos e quartzitos, às vezes com 
lentes de metaconglomerado, com afinidades geográficas e 
litoestruturais bastante intrincadas, metamorfizadas em baixo 
grau (retrógrado ?)" 

No presente trabalho, adotou-se a mesma definição e caracte
rização atribuída ao Complexo ltapicuru seguindo a conceituação 
de Couto et a/11 (op ctt.). Entretanto, alguma ressalva será feita 
quanto à sua posição estratigráfica. Esta unidade será aqui posi
cionada paralelamente ao Complexo Saúde e não sobreposta a 
este conforme foi atribuída pelos autores acima mencionados 

1.1.2.2.11 .2 - Posição estratigráfica 

Nos trabalhos de Couto etalit (1978), o Complexo ltapicuru ocupa 
uma posição estratigráfica bem definida na coluna. Ele é posi-

cio nado estratigraficamente abaixo do Grupo Jacobina e sobre
posto ao Complexo Saúde 

Os elementos existentes na bibliografia quando analisados 
demonstram serem insuficientes para poder se precisar a posição 
estratigráfica desta unidade. Os poucos afloramentos visitados 
através dos perfis realizados entre Antônio Gonçalves e Campo 
Formoso e de Saúde para o povoado de Carnaíba também não 
foram suficientes para confirmar ou não esta proposição. 

Sendo assim, foi apenas confirmado que existe sempre uma 
relação de contato tectônico ao longo do bordo leste da serra de 
Jacobina, sempre por falha, que coloca o conjunto de rochas per
tencentes ao Complexo Saúde por empurrão sobre as rochas do 
Complexo ltapicuru. Esta forte conotação estrutural e as diferen
ças litológicas que existem entre estas duas unidades litoestrati
gráficas não são dados suficientes para que se possa estabelecer 
uma cronoestratigrafia entre as mesmas, necessitando-se a pnon 
de dados geocronológicos adicionais para tal confirmação e de 
análises estruturais de maior detalhe 

Portanto, na falta de dados geológicos e principalmente geo
cronológicos adicionais que possam precisar a posição estrati
gráfica do Complexo ltapicuru, é mais viável colocá-lo em 
paralelo na coluna estratigráfica ao lado do Complexo Saúde, 
com idade entre o Pré-Cambriano Médio a Inferior. 

Devido à intensa transformação tectônica que afetou a área, o 
contato de topo do Complexo ltapicuru com os ortoquartzitos e 
os metaconglomerados da Formação Serra do Córrego do Grupo 
Jacobina é de difícil reconhecimento Entretanto, sabe-se que 
entre estas duas unidades litoestratigráficas ocorre uma discor
dância erosiva que é atualmente mascarada pelo notável sistema 
de falhamento longitudinal que se instalou ao longo de todo o 
conjunto de rochas que forma a serra de Jacobina, pertencentes 
respectivamente ao Complexo ltapicuru e ao Grupo Jacobina 

1 1 2 2 11 3 - Distribuição na área 

A distribuição geográfica do Complexo ltapicuru é feita quase que 
inteiramente na Folha SC 24-Y-B, apresentando-se de forma 
linear na direção norte-sul, com largura aflorante entre 6 e 12 km, 
culminando no extremo norte do bordo da Folha limítrofe 
SC.24-Y-C, onde a sua largura atinge pequenas espessuras 
aflorantes 

Ao longo de sua distribuição espacial medindo aproximada
mente 1 50 km de comprimento, esta unidade apresenta-se com 
relevo bem proeminente, o que lhe confere características geo
morfológicas peculiares, sendo o reflexo de suas feicões estru-
turais e litológicas · 

Os contatos com as unidades litoestratigráficas adjacentes 
são marcados por falhas de empurrão tanto do lado oeste, onde 
faz limite com o Grupo Jacobina e com o Granito de Campo For
moso, quanto do lado leste, onde se limita com o Complexo 
Saúde e com o Granito de Jaguarari 

Segundo Mascarenhas et a/11 (1975), o ângLdo de mergulho 
destes falhamentos é relativamente forte entre 50° e 60°. Na 
região entre Carnaíba e sudoeste de Campo Formoso, além da 
região a norte e leste da vila de Pauzinho, o ângLrlo de inclinação 
do plano de falha é pequeno, variável de 1 oo a 30° 

Em toda a sua distribuição espacial esta unidade sofre infle
xões mudando bruscamente de direção, qLter por falhamentos ou 
por adaptação às formas topográficas Assim, por exemplo, na 
região de Campo Formoso apresenta-se encurvada para oeste 
acompanhando ou amoldando-se à forma arredondada do grani
to, o qual apresenta-se introduzido com apófises nas fraturas e ao 
longo dos planos de acamamento dos quartzitos Outra forte 
inflexão ocorre na área da fazenda das Araras, em uma zona de 
falha, e a oeste do Granito de Flamengo 

Segundo Couto et a/11 (1978) os filitos/filonitos são os tipos 
litológicos mais representativos desta unidade, gradando lateral 
e localmente a rochas metassiltíticas e argilosas não diferencia
das, ocorrendo desde a região do vilarejo Araras, passando a 
oeste da cidade de Jaguarari e culminando na faixa entre as cida
des de Antônio Goncalves e Saúde 

Neste trabalho verificou-se que em alguns perfis transversais à 
serra dos Morgados (prolongamento norte da serra de Jacobina) 
ocorrem bancos de quartzitos, em geral brancos a esverdeados, 

GEOLOGIA/89 



apresentando-se localmente com lentes de metaconglomera
dos, constituindo, após os filitos/filonitos mencionados, o 
segundo tipo litológico também de grande predominância na 
área, ocupando espacialmente a mesma faixa, estando intrinse
camente associados aos filitos/filonitos principalmente devido 
ao complicado estilo tectônico 

Estes quartzitos apresentam-se com mergulhos fortes com 
tendência para leste, diminuindo de intensidade à medida que se 
passa para oeste Em alguns locais foram observadas marcas de 
onda e estratificação cruzada de grande porte. 

Rochas de composição metaultrabásica e metabásica estão 
associadas ao Complexo ltapicuru, geralmente xistificadas com 
áreas de exposições limitadas, aflorando principalmente na se
ção Jaguarari para a fazenda Pirabas Já os metabasitos apare
cem encaixados em clorita-xistos a leste de Brejão das Gratas, 
além de dois pequenos corpos, um a oeste da fazenda Bananeira 
e o outro a leste da fazenda Licuri 

Couto et a/11 (1978) ressaltaram e descreveram ultramafitos 
associados tanto ao Complexo ltapicuru quanto ao Grupo Jaco
bina Estas rochas ocupam exclusivamente os vales entalhados 
longitudinalmente nas unidades acima mencionadas, ocorrendo 
hidrotermalmente e tectonicamente alteradas 

As constantes linearidades e espessuras de afloramentos dos 
ultramafitos em toda a extensão da serra de Jacobina, com o posi
cionamento destes ligeiramente discordantes da foliacão das 
encaixantes, sugerem intrusões, possivelmente em estado plás
tico, frio, ao longo de falhamentos regionais longitudinais, pro
duzidos durante a exeqt_,ível fase de dobramento isoclinal, acom
panhado de escamamento tectônico, com os blocos de leste 
subindo em relação aos de oeste 

Na região de Juacena, ocorrem intercalados nos quartzitos 
sericita-xistos e muscovita-clorita-xistos, intensamente afetados 
por esforços de cisalhamento e gradando lateralmente para fili
tos Em contato com as rochas da Suíte lntwsiva Carnaíba, mais 
notadamente com o Granito de Flamengo, esses xistos mostram 
auréola de metamorfismo de contato termal até a zona de silli
manita Na região de Jaguarari, foram observados sericita-xistos 
cataclásticos em lentes delgadas limitados por rochas quartzíti
cas Na região de Antônio Gonçalves e a leste de Brejão das Gra
tas, ocorrem clorita-xistos, que ao norte, próximo à falha inversa 
que os limita com o Granito de Campo Formoso, exibem dobras e 
clivagem de crenulação Os itabiritos ocorrem nas regiões de 
Antônio Gonçalves e Jaguarari 
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1 1 .2 2 11 4 - Geocronologia 

O conjunto Rb-Sr relativo ao Complexo ltapicuru dominou isó
crona de referência (Fig 1 30) com aproximadamente 2 380 MA 
e R= O, 707, idade esta claramente anterior à época principal co
nhecida para o desenvolvimento dos processos tectonomagmá
ticos transamazônicos e que retifica o caráter pré-transamazôni
co da unidade. Este resultado isocrônico pode ser preliminar
mente interpretado como decorrente da redistribuição isotópica 
desigual e incompleta de estrôncio radiogênico, após a geração 
destes metamorfitos 

No diagrama da Figura 1 30, duas amostras de filonitos coleta
dos próximos a Pindobaçu (e que na cartografia do Projeto 
RADAMBRASIL incluem-se no Complexo ltapicuru) podem ser 
tentativamente interpretadas como tendo sido afetadas pelo 
evento de 2.380 MA, conforme sugere a posição analítica de seus 
pontos As duas idades, quando tomadas isoladamente (Tab 
1 XV, amostra 1 379), não permitem conclusões em face do 
material datado (filonitos) e da conseqüente incerteza da razão 
inicial a ser adotada nos cálculos de idade 

Outra determinacão Rb-Sr convencional obtida no xisto JT-
165 acusou idade dé 1 859 ± 70 MA, refletindo a imposição do 
metamorfismo transamazônico (Tab 1 XXIV) 

1 .1 2 2 11 5 - Petrografia 

Os tipos petrográficos classificados como filitos/filonitos são 
rochas geralmente situadas em zonas de intenso esforço de 
deformação cisalhante São em geral vermelhos ferruginosos, 
localmente cinzentos, bem foliados e facilmente decompostos 
Possuem composição mineralógica formada por sericita, quart
zo, clorita, turmalina e opacos 

Os quartzitos são de cor branca a esverdeada, também com 
variações para tonalidades cinzentas a avermelhadas, puros a 
micáceos e predominantemente de grã fina Composicional
mente são quartzitos a sericita podendo chegar a ter até 35% 
deste mineral, ocorrendo localmente cianita e turmalina Nas 
variedades esverdeadas é comum observarem-se placas de 
fuchsita desenvolvidas nos planos de foliação 

Os itabiritos são rochas de coloração acinzentada a averme
lhado-escura, mostrando foliação notável, com alternância de lei
tos escuros ferruginosos e leitos claros quartzosos Análises cal
cográficas realizadas por Couto et a/11 (op ctt) de amostras deita-

---- --
o~

...-_. 137c (x3) 

---~ 
o 

------- 137o (x G) 

ITAP3 ~--· __...--o 0 ITAPl 
__...-- ITAP4 

O lTAP 2 

Análises em rocha total 

AR b' 1~2 x 10-',Yo no 

o Quartzitos 

O Filonitos 

4 

Fig 1 30- Complexo ltapicuru. Diagrama isocrônico Rb-Sr para as rochas do Sistema Jacobina 
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TABELA 1 XXIV 
Dados analíticos Rb-Sr em rocha total para rochas do Complexo ltapicuru 

Rb Sr RbB7 ;g(l6 s(l7 /Srss Idade 
Ref.* N? de ordem N? de lab N? de campo Rocha 

(ppm) (ppm) (MA) 

114 1 405 ITAP 1 Cianita quartzito 104.4 95,1 3,21±0,06 0,8101 ±0,0019 2 267±78 203 
114 1 406 ITAP 2 Cianita quartzito 79,9 91,6 2,55±0,05 0,7929±0,0019 - 203 
114 1 407 ITAP 3 Cianita quartzito 135,9 132,7 2,99±0,06 0,8082±0,001 2 2 386±75 203 
114 1.426 ITAP4 Cianita quartzito 236,9 224,1 3,08±0,06 0,8083±0,0021 2 320±82 203 
114 1 427 ITAP 5 Cianita quartzito 96.4 67,3 4,20±0,08 0,8403±0,0020 2 232±72 203 
114 1 428 ITAP 6 Cianita quartzito 73.4 88,6 2.42±0,05 0,7809±0,0011 - 203 
114 1 429 ITAP 7 Cianita quartzito 163.4 286,3 1,66±0,03 o, 7634±0,0009 - 203 
115 3 229 1526JB137C Filonito 127,9 29,6 13,17±0,25 1 ,2379±0,0020 2 794±81 X 

115 2 971 1526JB137g Filonito 135,0 19,3 21 ,74±0.40 1.4545±0,001 2 2 386±69 X 

116 3 237 1526JT 165 Xisto 102,5 88,6 3,88±0,07 0.7954±0,001 2 1 859±70 X 

• Os números da referência correspondem aos da brbliografia x-Dados CPGeo/CPRM-IGUSP, inéditos 

birito identificaram magnetita e hematita, onde a magnetita está 
sendo totalmente substituída pela hematita 

As rochas ultramáficas são densas, de cores verde-escuras a 
verde-acinzentadas, chegando a amarronzadas quando intempe
rizadas Apresentam granulação sempre fina, quase afanítica, são 
untuosas ao tato e, geralmente, foliadas 

A maioria destas rochas tem composição básico-ultra básica e 
julga-se corresponder a peridotitos e piroxenitos originais, com 
proporções elevadas de olivina e piroxênio augítico, cujas pre
senças são indicadas pela grande quantidade de serpentina, 
talco e tremolita nas rochas recristalizadas 

Os tipos petrográficos mais comuns são: serpentina-talco
clorita, c lo rita-ta I c i to, a ntigorita-clorita-tremolita-serpenti n i to, 
talco-clorita xisto e enstatita-piroxenito. Os espécimes mais peri
dotíticos contêm predominantemente serpentina, além de talco, 
clorita e, às vezes, anfibólio e carbonato. Os exemplares metapi
roxeníticos contêm talco e, em quantidades menores, anfibólio, 
clorita e serpentina 

Embora o metamorfismo tenha alterado sensivelmente os 
minerais primários, foi possível reconhecer texturas típicas de 
comulatos em lâminas das amostras classificadas como talco
c lorita- se rpe nti n i to, tremo I i ta- c lo rita-se rpe nti n i to 

1 1 2 2 12- Suíte Granitóide Tipo Cansanção-Tanquinho 

1 1 2 2 12 1 - Generalidades 

Estes granitóides acham-se alojados na área correspondente ao 
Craton do São Francisco, representando terrenos gramte-green
stones e constituindo rochas graníticas elaboradas no Transama
zônico Raros são os trabalhos que abordam os aspectos deste 
agrupamento de granitóides, geralmente no sentido mais descri
tivo 

Assim sendo, reporta-se aqui a Mascarenhas et a/11 (1971 ). 
que consideraram a massa granítica da localidade de Cansanção 
como um corpo parautóctone de origem anatexítica, cogno
minado de granodiorito de Nordestina 

Seixas eta/11 (1975) referiram-se na área da Folha de Serrinha, 
SC 24-Y-D, a rochas de caráter eruptivo, esclarecendo. no entan
to não ter sido possível estabelecer o posicionamento dos cor
pos, por falta de apoio geocronológico. 

Mascarenhas et a/11 (op ctt) individualizaram vários corpos de 
granitóides, tais como granitos à biotita e/ou hornblenda, álcali
granito, adamelitos e o granitóide de Cansanção, incluindo este 
conjunto dentro das rochas ígneas e anatexíticas 

Bruni etalti(1976) diferenciaram no Mapa Geológico da Folha 
ao Milionésimo, SC.24 Aracaju, uma série de granitóides, que 
foram posicionados no Pré-Cambriano Indiviso 

Inda & Barbosa (1978) englobaram as rochas graníticas do 
Craton do São Francisco, área da Folha SC.24 Aracaju, nas rochas 
intrusivas transamazônicas. 

Oliveira & Jesus (1979) realizaram estudos petrológicos nos 
granitos e sienitos localizados nas áreas situadas entre os muni
cípios de lpirá (fora da área deste trabalho) e Ria chão do Jacuípe, 
reconhecendo sienitos e álcali-feldspatos granitos. 

Souza et a/ti (1979), no Projeto Colomi, enfocando a geologia 
da região do Médio São Francisco, isolaram um conjunto de 

granitóides interpretados como remanesce.ntes do evento, algo 
generalizado, da granitogênese transamazonrca 

Lima et a/11 (1981) agruparam os granitóides que ocorrem na 
área da Folha SD.24 Salvador nas rochas de posicionamento 
duvidoso. Deste modo, as massas graníticas que ocorrem no 
paralelo de 12°, isto é, no limite das Folhas SC.24/25 Aracaju/ 
Recife com a Folha SD.24 Salvador, também foram agrupadas por 
aqueles autores nas rochas de posicionamento duvidoso No 
entanto, as massas de granitóides acima do paralelo de 12° serão 
consideradas neste trabalho como fazendo parte da Suíte Grani
tóide Tipo Cansanção-Tanquinho 

A denominação aqui adotada refere-se a duas importantes 
ocorrências de rochas granitóides, cujas composições petrográ
ficas são variáveis mesmo num mesmo corpo. Deste modo, esses 
granitóides representam processos de evolução anatexítica de 
rochas crustais 

Assim sendo, a Suíte Granitóide Tipo Cansanção-Tanquinho 
constitui um representante das rochas graníticas evoluídas atra
vés de rochas do embasamento (Complexo Caraíba-Paramirim) a 
níveis crustais. 

Em termos de mapeamento regional ao milionésimo, acredita
se que a denominação aqui utilizada represente um conjunto 
granitogênico distinto das outras províncias graníticas que ocor
rem na área das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife e que estudos 
detalhados nestes corpos venham a definir o posicionamento 
espacial correto dos mesmos 

1.1 2.2.1 2 2 - Posição estratigráfica 

A Suíte Granitóide Cansanção-Tanquinho é uma entidade litoes
tratigráfica, com marcante afinidade granitogênica evoluída no 
Ciclo Transamazônico, como assinalado nas datações geocro
nológicas existentes na área de seu domínio Sendo assim, a uni
dade foi posicionada no Pré-Cambriano Médio Contudo, podem 
estar englobadas nesta suíte rochas graníticas mais antigas, 
ainda não diferenciadas geocronologicamente. Muitas rochas 
granitóides desta suíte foram reativadas no evento tectonomag
mático citado. 

As relacões de contato com as unidades litoestratigráficas 
adjacentes. são através de falhamentos bruscos ou gradacionais. 
A presença de encraves de rochas metatexíticas, diatexíticas e 
anfibolitos é comum, observando-se que os processos de graniti
zacão foram variados, em determinados pontos da área. A grada
daÇão para diatexitos é marcante nos corpos desta suíte que 
espelham suas características anatéticas Próximo aos contatos 
com as seqüências vulcanossedimentares do Proterozóico Infe
rior, greenstone belts, os contatos são bruscos ou a massa graní
tica intrusiva aparece cortando o bandeamento das rochas en
caixantes. 

1.1.2.2.12.3 - Distribuição na área 

Os granitóides desta suíte ocorrem esparsamente distribuídos 
em quase toda a área referente aos domínios do Complexo Caraí
ba-Paramirim e, portanto, a área do Craton do São Francisco nas 
Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife. As exposições mais frequentes 
estão localizadas na porção leste da Folha SC.24-Y-D, enquanto 

GEOLOGIA/91 



que plutões bem desenvolvidos ocorrem na reg1ao a leste de 
Juazeiro, em Cansanção, e a sudoeste da fazenda Brejo Grande. 
Outras ocorrências mais esporádicas acham-se posicionadas na 
área a sul-sudoeste de Lagoa do Alegre e na fazenda Tanquinho, a 
sudoeste de Casa Nova. 

Litologicamente acha-se representada por um conjunto de 
granitóides variados, sendo identificados os seguintes tipos: bio
tita-granitos, granito a duas micas, hornblenda-biotita-granito, 
adamelitos e granodioritos. Em determinados locais, essas ro
chas adquirem fácies porfiróide, às vezes com aspecto gnáissico 
e muito localmente com cataclase muito acentuada 

Deste modo, os biotita-granitos são as rochas mais abundan
tes, ocorrendo principalmente ao norte da fazenda Serrota, Sal
gadália e Tanquinho Pequeno plutões aparecem nos limites com 
a Folha SD 24 Salvador, mais notadamente em Mata Grande e ao 
sul de Mairi. Nestas regiões, os biotita granitos são rochas de 
coloração rosada, às vezes cinza, granulação média a grosseira e 
localmente gnaissificadas e cataclasadas. Na Folha SC.24-Y-D, 
os granitos a biotita estão amplamente expostos entre a serra de 
ltiúba e a cidade de Euclides da Cunha. Nesta faixa, de oeste para 
leste e de norte para sul, formam pequenos corpos que se distri
buem de forma irregular, encaixados nos metatexitos do Com
plexo Caraíba-Paramirim. Na parte sul, no rio ltapicuru, ocorre um 
corpo que apresenta nas bordas estruturas gnáissicas bem de
senvolvidas O contato, neste local, com o Complexo Serrinha é 
de caráter intrusivo 

O Granodiorito-Tonalito de Nordestina é um dos muitos cor
pos de rochas granitóides que circundam e secionam o green
stone belt de Serrinha (Complexo ltapicuru de Kishida, 1979). 
Essas intrusões consistem em domas elípticos variando de 5 a 
50 km. 

A fácies a duas micas (biotita + muscovita) acha-se exposta na 
Folha SC 24-Y-D, mais notadamente localizada em plutões isola
dos, próximo ao açude Poço Grande, na área de Santa Luz, em 
Tapiranga, e em pequenos corpos que afloram na vila de Bento. 
Em Santa Luz, por exemplo, constitui corpos na forma de stocks, 
podendo-se ainda encontrar tipos como biotita-granito consis
tindo de corpos alongados N-S, de formato irregular, aparecendo 
também muito raramente na forma de diques cortando ou englo
bando litologias do Complexo Caraíba-Paramirim. Em Tapiranga, 
os granitos a duas micas são cortados por pegmatitos a musco
vita de pequena possança. Geralmente são rochas de coloração 
clara, granulação média, isotrópicos a levemente orientados, 
neste caso exibindo estruturas nebulíticas e schlteren. apresen
tando placas de muscovita de tamanhos mili a centimétricos. 

O tipo hornblenda-biotita-granito é menos abundante, estan
-do geralmente associado aos biotita-granitos e constituindo cor
pos de tamanhos reduzidos Aparece na vila de Fátima e em Santa 
Luz, na Folha SC.24-Y-D, e a sudoeste de Queimadas, Folha 
SC 24-Y-B. Alguma vez apresenta estruturas nebulíticas e schlte
ren nas zonas da borda do corpo. Na parte central ocorre rocha 
mais homogênea de composição tonalítica, coloração cinza, 
granulação média, com encraves máficos, e xenólitos de migma
titos (Est. 1 .VI 8). 

Um plutão expressivo desta linhagem de granitóides foi ma
peado na parte nordeste de Paulistana (PI), ocorrendo de forma 
arrasada, estando ao norte em contato com o Lineamento Per
nambuco Acha-se posicionado no interior de uma anticlinal, 
desenvolvido em quartzitos do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, 
representando a parte da infra-estrutura da faixa de dobramentos, 
sendo interpretado neste trabalho como uma área granítica tran
samazônica, pertencente ao Craton do São Francisco. A rocha é 
isotrópica, principalmente na parte sul do corpo, enquanto que na 
parte norte apresenta-se cataclasada e milonitizada, de granula
ção média, coloração cinza-claró e com feldspato róseo. 

Nesta suíte granitogênica alguns exemplares foram classifica
dos como adamelitos; uma amostra provém da Folha SC.24-Y-B, 
na área entre Andorinha e lgara, estando encaixada de forma 
alongada, paralela às foliações dos metatexitos, de aspecto lenti
cular. Na Folha SC.24-Y-C, aparecem na estrada Lagoa do Ale
gre-Fazenda Aramari, intimamente associados a biotita-grani
tos. Nesta localidade, encerram encraves de metacarbonatos e 
rochas calcossilicáticas. 
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Uma fácies bastante comum deste conjunto está repre
sentada pelos granodioritos de coloração cinza a cinza-rosado, 
com uma granulação de média a grosseira, por vezes porfiróide. 
Os afloramentos mais importantes estão simbolizados pelos plu
tões de Nordestina, Euclides da Cunha e as ocorrências localiza
das a sudoeste de Sobradinho e a leste de Juazeiro. Nestes 
locais, nota-se a passagem gradual dos granodioritos para os dia
texitos. É comum nestes corpos a presença de encraves migmatí
ticos bastante conturbados do tipo schlieren e nebulítico, aspec
tos observados principalmente nas bordas dos plutões. A fácies 
porfiróide está presente na poção sudoeste-noroeste de Tan
quinho, em terrenos de alto grau metamórfico. Apresentam blas
tos de microclina que atingem até 4 em de tamanho, às vezes 
estirados, com textura augen Além dos granodioritos porfiróides, 
aparecem também biotita-granitos porfiróides de coloração cinza 
e granulação grosseira. Em sua área de distribuição, essas rochas 
apresentam contatos por falha (a sudoeste de Tanquinho, p ex) 
ou são impercebíveis, implicando em contatos inferidos 

Muitas lentes de rochas granitóides comportam-se como deri
vadas de anatexia m situ. como relatado na área da mina de 
Caraíba, por Lindenmayer (1981 ). 

1.1.2.2.12.4 - Geocronologia 

A Suíte Granitóide Tipo Cansanção-Tanquinho representa uma 
atividade plutônica temporalmente associada ao Sienito ltiúba 

As determinacões Rb-Sr em rocha total acham-se listadas na 
Tabela 1 .XV, sendo que cinco destas análises foram obtidas pelo 
RADAMBRASIL no CPGeo A Tabela 1.XVI apresenta as determi
nacões K-Ar em micas existentes para alguns dos granitóides. 

·A Figura 1.31 apresenta um diagrama Rb-Sr de referência, 
agrupando todas as determinações disponíveis. A idade de 2.100 
MA (R 0 = 0,704) é correi acionável àquela obtida para o corpo de 
ltiúba (Fig. 1.32) e marca mais outra atividade plutônica impressa 
internamente ao Complexo Caraíba-Paramirim Na Figura 1 .31, 
incluiu-se tentativa mente a amostra AGDN-21 7 (Granitóíde San
ta Filomena), cuja' posição analítica é ligeiramente abaixo da isó
crona construída. Sua idade convencional, de boa qualidade, é de 
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cerca 1.900 MA para razão inicial de (Sr87 /Sr86) =O, 705 (Tab. 
1.XXV). 

As determinações K-Ar nos granitóides tipo Cansanção-Tan
quinho distribuíram-se no tempo entre 1.800 e 2.040 MA (Tab. 
1.XVI) em concordância, portanto, com o padrão radiométrico 
Rb-Sr mencionado nesta seção. Confirmam-se, assim, a exten
são e a importância do Evento Geodinâmico Transamazônico no 
contexto evolutivo regional apresentado por Bartels, Torquato e 
Oliveira (1977), cuja idade de 1. 71 7 ± 41 MA foi a época de pro
cessos intensos de potassificação que afetaram as rochas estu
dadas. Apenas uma amostra (TB-1 5) sugere ser ligeiramente mais 
antiga (cerca de 2.100 MA), podendo corresponder a material 
imune à potassificação mencionada (Tab. 1 .XXVI). 

1.1.2.2.12.5 - Petrografia 

Neste item descrever-se-ão algumas características petrográfi
cas principais desta linhagem de granitóides. 

A) Hornblenda-biotita-granito 

Algumas amostras provêm das Folhas SC.24-V-C, SC 24-V-D e 
SC.24-V-A De uma maneira generalizada, essas rochas apresen
tam-se com uma granulação média, constituídas principalmente 
por quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio, encontrando-se 
subordinadamente hornblenda, opacos e biotita. Alguns corpos, 
localizados na porção oeste de Juazeiro, apresentam, em seção 
delgada, bordos de minerais félsicos, curvos a amebóides, biotita 
marrom-esverdeada e anfibólio marrom-claro a verde-escuro As 
amostras deste tipo litológico são calcoalcalinas. Na fazenda 
Vitória, Folha SC.24-Y-D, coletou-se uma amostra que exibe uma 
granulação fina a média, um pouco orientada, sendo constatada 
no estudo da lâmina delgada uma textura xenomórfica foliada a 
porfiróide. A rocha está composta principalmente de feldspatos, 
quartzo, hornblenda e biotita O plagioclásio e feldspato alcalino 
ocorrem em proporções mais ou menos equivalentes. O anfibólio 
é de coloração verde com tonalidades, às vezes, mais claras. 

Alguns exemplares foram classificados como biotita-granito. 
Na área de Salgadália são de coloração rosada, granulação fina a 
média, apresentando ao microscópio uma textura granular, com 
alguma cataclase e recristalização. Seus componentes essen
ciais estão representados por ortoclásio, geralmente geminado, 
plagioclásio, quartzo e biotita. Ocorrem, ainda, epídoto, musco
vita, clorita, sericita, material argiloso e leucoxênio, enquanto que 
os acessórios estão representados pela titanita, zircão, apacos e 
apatita. A amostra localizada na borda sul da serra de ltiúba 
apresenta-se com uma coloração rosada a cinza-claro, granula
cão média a grosseira, textura hipidiomórfica granular, apresen
tando orientação gnáissica nas bordas. Petrograficamente, são 
constituídos por microclina, quartzo, oligoclásio e albita, mos
trando variada granulação e em geral deformações, representa
das por cataclase ou extinção ondulante do quartzo. A biotita 
apresenta sempre alguma alteração para clorita e muscovita, 
enquanto os acessórios são sericita, zircão, opacos, óxido de 
ferro, apatita, epídoto e calcita. 

Algumas amostras foram classificadas como biotita-tonalito, 
ocorrendo como encraves nos biotita-granitos. Em lâmina del
gada, a rocha mostra textura lepidoblástica, com uma granulação 
média e alguma orientação. Seus principais componentes são a 
biotita e o quartzo. Em menor proporção, ocorrem epídoto, apa
tita, zircão e opacos. Muscovita, epídoto, carbonato e algum 
opaco representam os minerais secundários A 13,3 km NE do 
local denominado Várzea da Roca, na BR-407, foi descrito um 
exemplar de biotita-granito A ro~ha é leucocrática, de granula
ção fina a média, composta por quartzo, plagioclário, feldspato 
alcalino e alguma biotita. Este último mineral está presente em 
duas gerações, como comprovado por reações (simplectitos de 
quartzo + biotita), interceptando palhetas de uma primeira ge
ração. 

B) Granodiorito 

O corpo mais importante é o de Nordestina, ao qual, segundo 
Mascarenhas et a/li (1975), a rocha é de composição granodiorí-

TABELA 1 >O<V 
Dados analíticos Rb-Sr em rocha total para a Suíte Granitóide Tipo Cansanção-Tanquinho 

N~ de ordem N~ de lab N~ de campo Rocha Rb Sr Rb87 /Sr86 Sr87 /Sr86 Idade Rei:* (ppm) (ppm) (MA) 

118 6072 1163 E0-29 Granito 114.4 599,5 0,55±0,02 0.7198±0,0005 - NT 
119 6071 1163 E0-15 Granito 111,1 437,3 0,74±0,02 O, 7253±0,0007 - NT 
120 6068 1163 E0-59 Granito 116,7 359,9 0,94±0,03 O, 7302±0,0008 - NT 
121 6 066 1163 E0-33 Granito 200,5 100.4 5,87±0,16 0,8673±0,0008 1 920±60 NT 
122 2 903 LAR-847 Granito 76,8 271,5 0,82±0,02 0,7295±0,0018 - 186 
123 2 900 LAR-836 Granito 282,0 217,1 3,81±0,08 0,8206±0,0014 2 052±72 186 
124 2 902 LAR-843 Granito 210,0 157,2 3,91±0,08 0,8229±0,0014 2 092±72 186 
125 2.901 LAR-840 Granito 149,0 213,7 2,03±0,04 0,7680±0,0011 - 186 
126 3 294 BA-12A Granito 267,9 194,5 4,03±0,08 0,8249±0,0008 2 062±68 186 
126 3 296 BA-12E Granito 305,6 188,6 4,76±0,09 0,8452±0,0016 2 047±68 186 
126 3 295 BA-12B Granito 251,6 218,0 3,37±0,07 0,8071 ±o,001 5 2 100±78 186 
127 1 590 G-13 Granito 218,9 74,6 8,71±0,17 0,9676±0,0025 2 091±62 204 
128 1 410 J-27 Granito 199.4 62,0 9,56±0,19 0,9793±0,0020 1 992±58 204 
129 3 293 8A-5 Granito 267,7 64,9 12,37±0,24 1,071 2±0,0011 2 054±60 186 
130 2 470 TB-18 Granito 123,0 389,0 0,92±0,02 O, 7306±0,0014 - X 

130 2469 TB-17 Granito 124,0 326,0 1,10±0,02 0,7366±0,0016 - X 

131 6 062 1080 AG/DN 217 Granitóide 133,8 97,2 4,04±0,11 0,8398±0,0009 1 904±57 NT 

• Os números da referência correspondem aos da bibliografia NT - Neste Trabalho x - Dados CPGeo/J Torquato, inéditos 

TABELA 1 XXVI 
Dados analíticos K-Ar para a Suíte Granitóide Tipo Cansanção-Tanquinho 

N? de ordem N~ de lab N~ de campo Rocha %K 40 .6 ( ccSTP ) %Ar40 Idade Rei • Material Ar x10 --
rad g atm (MA) 

123 3 729 LAR-836 Granito 8iotita 7,17 105.4 1,3 2.040±69 X 

123 3 730 LAR-836 Granito Muscovita 7,65 109,9 1,02 2.012±38 X 

132 873 S-LUZ Granito Biotita 7,13 84,86 1,39 1 791±53 116 
130 3 614 TB-18 Granito Biotita 6,13 89,17 1,01 2028±43 + 

• O número da referência corresponde ao da bibliografia x-Dados CPGeo/Convênio DOCEGEO-IGUSP, inéditos +-Dados CPGeo/J. Torquato, inéditos. 
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tica, com oligoclásio dominando sobre microclina, quartzo e bio
tita. Como minerais acessórios têm-se apatita, zircão, epídoto, 
allanita, mica branca, calcita e óxido de ferro. 

A amostra da Vila Barrocas (Folha SC.24-Y-D) é cinzenta, às 
vezes adquirindo tonalidade creme, granulação fina a média, 
localmente grosseira. Em lâmina delgada ocorre uma textura por
tiróide cataclástica, por vezes granoblástica, onde se destaca 
uma massa quartzo-feldspática, de granulação grosseira, na qual 
estão presentes fenocristais de plagioclásio zonado. O quartzo 
ocorre em agregados irregulares e, às vezes, forma faixas alonga
das que se amoldam aos fenocristais. O mineral ferromagnesiano 
destas rochas é sempre a biotita, de cor parda, em grande parte 
cloritizada. Os minerais acessórios são opacos, apatita, zircão 
e titanita. 

Algumas amostras provenientes da Folha SC.24-Y-D foram 
descritas como hornblenda-granodiorito, sendo comum a pre
sença de encraves microgranulares de hornblenda-granito. No 
estudo da lâmina delgada, nota-se o contato entre o hornblenda
granodiorito e um encrave microgranular de hornblenda-granito, 
ambos de cor cinza. O granodiorito hospedeiro tem granulação 
média a grosseira e está representado principalmente por quart
zo, plagioclásio, K-feldspato e hornblenda Em menor proporção, 
ocorrem titanita, biotita e opacos. O plagioclásio é um pouco 
mais abundante que a microclina e pode apresentar-se quase 
idiomórfico, às vezes zonado. Cordões de epídoto ou titanita ao 
redor dos opacos são comuns. 

O encrave por outro lado tem granulação fina a porfirítica. Os 
fenocristais são anédricos e estão representados por pertita, pla
gioclásio e microclina pertítica, sendo que esta se apresenta 
manteada por plagioclásio, formando textura rapaktvi A matriz do 
encrave está composta principalmente de quartzo, microclina, 
hornblenda, opacos e algum plagioclásio e biotita. O anfibólio é 
sempre verde, independente de pertencer ao encrave ou ao hos
pedeiro. Como a composição de ambas as rochas é semelhante, 
isto é, calcoalcalina, é razoável admitir-se origem comum. 

C) Adamelitos 

Estes tipos petrográficos ocorrem quase sempre associados aos 
granodioritos. São rochas de cor cinza-escuro, mediam ente gra
nuladas, cataclasadas, exibindo ovóides de quartzo azulado. Na 
lâmina delgada, tem-se uma textura cataclástica, sendo consti
tuídas por quartzo, feldspato, plagioclásio alterado para sericita, 
mica branca e carbonato, enquanto que os acessórios são zircão, 
allanita, apatita e minerais opacos. 

Os granitos a duas micas (biotita + muscovita), localizados em 
Mata Grande e na porção leste do Açude Poço Grande, são rochas 
cinza, grosseiras, foliadas, exibindo ao microscópio uma textura 
cataclástica orientada A microclina é o mineral dominante em 
relação ao plagioclásio, seguido por quartzo, biotita e muscovita, 
estas ocorrendo em palhetas bem desenvolvidas e muito defor
madas; os acessórios estão representados por opacos e zírcão, 
ao tempo que serícita, clorita, epídoto e material argiloso consti
tuem os principais minerais de alteração 

1.1.2.2 1 3 - Sieníto ltiúba 

1.1.2.2.13.1 - Generalidades 

A feição mais característica que ocorre nos domínios do Comple
xo Caraíba-Paramirim é a serra de ltiúba, que constitui um corpo 
sienítico, alongado na direção norte-sul, que se estende por mais 
de 1 00 km e com uma largura variável de 1 5 km na porção sul, 
chegando a 8 km ao norte, próximo a Poço de Fora. 

Mascarenhas et a/ti (1971 ), no relatório da 2~ fase do Projeto 
Bahia, afirmaram que o corpo da serra de ltiúba estaria relacio
nado à zona axial de um grande sinclinório com fechamento 
para sul. 

Sá Filho (1978), estudando as mineralizações de sulfetos de 
cobre no Sienito ltiúba, relatou variações litológicas no sienito, 
tais como hornblenda-sienito que constitui a principal composi· 
ção do corpo, existindo variações locais para quartzo-sienitos e 
sienitos gnáissicos. O autor mencionou ainda a existência de cor
pos básico-ultrabásicos encaixados no sienito, concordante-
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mente com a foliação regional e que se constituem em sítios para 
as míneralizações de sulfetos de cobre, sendo classificados co
mo anfibolitos e hornblenditos. 

1.1.2.2.13.2 - Posição estratigráfica 

O corpo síenítíco da serra de ltiúba acredita-se seja contemporâ
neo com a Suíte Intrusiva Carnaíba e com a Suíte Granitóide 
Cansanção-Tanquinho. Sua§ características de corpo intrusivo e 
as relações com as encaixantes pertencentes ao Complexo Ca
raíba-Paramirim o colocam no Pré-Cambriano Médio. Possivel
mente seria uma das conseqüências do Evento Transamazôni
co 

As características estruturais desse corpo sienítico, particular
mente o padrão de falha associado, sugerem uma colocação in
trusiva Grandes zonas milonitizadas bordejam o corpo, prin
cipalmente na sua porção oeste, onde corta e separa a massa 
sienítica na localidade de Poco de Fora. Onde os milonitos estão 
ausentes, o contato com as encaixantes é brusco e é feito com 
augen gnaisses, gnaisses e migmatitos diversos e rochas da 
fácies granulito pertencentes ao Complexo Caraíba-Paramirim. 

1 1 2.2.13.3 - Distribuição na área 

Ocorrendo aproximadamente em posição mediana nas Folhas 
SC 24/25 Aracaju/Recife. o Sienito ltiúba apresenta-se como um 
macico de razoáveis dimensões. Abrange área de ocorrências 
desc~ntínuas na parte mais setentrional onde aparece como 
pequenos blocos falhados 

Mostra textura variável, de fluxo e cataclástica nas suas bor
das, para gnáissica intensamente foliada a textura granítica na 
porção central, quando adquire tendências isotrópicas Ocorre 
normalmente uma tendência a uma pronunciada variação local na 
direção da foliação bem como a formação de porfiroclásticas e 
material pegmatóide em zonas de cisalhamento 

Em grande parte dos contatos falhados desenvolvem-se zo
nas de cisalhamento e milonitizações intensas. 

Na rodovia Uauá-Juazeiro, a rocha é um sienito gnáissico 
constituído essencialmente por feldspato róseo, cor de carne, e 
hornblenda verde-escura, orientada segundo N7°E vertical O 
contato leste é feito com uma zona intensamente falhada onde 
ocorre uma expressiva massa de sílica castanho-cinzenta 

Na porção central do corpo, o sienito gnáissico está repre
sentado por uma rocha de textura e granulação grosseira, aniso
trópica, inequigranular, com ligeira orientação gnáissica em es
cala de afloramento, constituída essencialmente por feldspato 
potássico cor de carne e hornblenda verde-escura; com quartzo 
ocorrendo em pequena proporção. 

Na porção sul. nota-se a presença de corpos que cortam as 
encaixantes (migmatitos e granito-gnaisses), os quais apresen
tam composição e textura graníticas, porém bem similares à com
posição média das rochas que compõem o Sienito ltiúba com a 
diferença no aumento do percentual de quartzo. 

O sienito possui foliação bem desenvolvida em grande parte 
do corpo e, localmente, em algumas áreas a orientação é fraca 
Diques pegmatíticos e aplíticos aparecem cortando o sienito na 
localidade de Poço de Fora. Ainda neste local, nota-se uma leve 
pseudognaissificação da massa sienítica, desenvolvida porfratu
ramento e indícios de metassomatose, com ocorrências de epí
doto nas partes mais fraturadas. 

1 1.2 2 13.4 - Geocronologia 

Representa um notável corpo de dimensões batolíticas, dife
renciado, intrusivo nas litologias do Complexo Caraíba-Parami
rim. As determinações radiométricas Rb-Sr e K-Ar (Tabs. 1.XXVII 
e 1 XXVIII) são provenientes de amostras das imediações de 
ltiúba e da região de Santa Rosa, a sua extremidade norte. O dia
grama isocrônico constituído com frações minerais e em rocha 
total é de excelente qualidade, possibilitando desvendara evolu
ção geológica do corpo alcalino. 

O diagrama isocrônico da Figura 1.32 representa duas isócro
nas referentes respectivamente às análises em rocha total e em 



TABElA 1 XXVII 
Dados analíticos Rb-Sr para o Sienito ltiúba 

N~ de ordem N~deiab N~ de campo Rocha Material Rb Sr Rba7 ;s.ss stJ7 /Sras 

(ppm) (ppm) 

18 1.533 HF-14 Sienito RT 240,5 2270,4 0,31±0,01 o. 7133±0,001 o 
18 (LEEDS) HF-14 Sienito Biot. 943,0 137,0 20,94±0.40 1 ,2240±0,0036 
18 (LEEDS) HF-14 Sienito Hornb. 38,0 1140,0 0.10±0,00 o. 7083±0,001 8 
18 (LEEDS) HF-14 Sienito Feldsp. 272,0 1774,0 0.44±0,01 0,7156±0,0018 

133 2 471 TB-19 Sienito RT 183,0 2008,0 0,26±o.01 o. 7123±0.0009 
133 2 474 TB-22 Sienito RT 242,0 157,0 4.52±0.09 0,8425±o.0014 

19 1 583 CA-l(d) Granito RT 259,2 119.5 6,40±0,13 0,9038±0.0016 
19 1 584 CA-l(e) Granito RT 227.0 131.7 5,40±0,10 0,8633±0.0011 

• Os números da referência correspondem aos da bibliografia x-Dados CPGeo/DOCEGEO/IGUSP 

N?de ordem N?delab N? de campo Rocha 

133 3 615 T8-21 Sienito 
134 987 BA-66PB-110 Gnaisse 

* Os números da referência correspondem aos da bibliografia 

0,90 

<D ., 

1=2123± 19 MA 

Ro= 0,7041!0,0003 

TABElA 1 XXVIII 
Dados analíticos K-Ar para o Sienito ltiúba 

Material %K 40 .6 ( ccSTP ) %Ar40 Ar X 10 ---
rad g atm 

Hornblenda 0,9103 127,1 0.55 
Hornblenda 0.8500 147.9 13.7 

/ 
/""'''' 

O CA-I(e) 

TB-22 / /" "' ""'""'"' 
0,80 ~:;:::::" ~ 

1=1722±16 MA 

R o =0,7053± 0,0006 

CORR R= 1,00 
MSWD=0,1915 

O Sienitos 

O Porções graníticos 
• AnÓii~es em minerais 

Análises em rocha total 

Idade Ref • 
(MA) 

- 204 
1 724±51 204 

- 204 
- 204 
- 81 

2 109±70 81 
2 154±76 X 
2 167±83 X 

Idade Rei* 
(MA) 

1 977±34 81 
2 250±110 116 

o,70·~-----~------;r--------.-------,--------.------~~~R~b~=~1,~4~2~x~1~0~--'~/~o~n~o _________ ~R~b~8~~~S~r8_6 __ 
2 6 

Fig 1 32- Diagrama isocrônico Rb-Sr de referência para o Sienito ltiúba 
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minerais. As três frações sieníticas do corpo ltiúba (TB 22, 19, HF-
14) produzem uma isócrona com idade de 2.123 ± 19 MA para R0 

=0,7014 ± 0,003 aqui interpretada como ápice de formação dos 
sienitos. Cabe também notar que duas frações graníticas (CA-l 
e,d), da extremidades norte do corpo, indicam também pertencer 
ao alinhamento: uma isócrona pelos cinco pontos forneceu idade 
de 2.107 ± 34 MA para R= O, 7041 ± 0,0005. Ambos os resulta
dos isocrônicos encaixam-se perfeitamente no âmbito dos fenô
menos tectonomagmáticos do Transamazônico e, nesse aspec
to, o corpo alcalino ltiúba corresponde a uma das mais importan
tes manifestações plutônicas sintectônicas deste ciclo que afeta
ram o domínio do Complexo Caraíba-Paramirim. 

Apenas duas determinações K-Ar são disponíveis (Tab. 
1.XXVIII), uma da própria intrusão (TB-21) e outra de um gnaisse 
de encaixante regional. O valor mais antigo mostrado para o 
gnaisse (cerca de 2.250 MA) revela com clareza a maior antigui
dade do embasamento em relação à intrusão sienítica (Cordani, 
lsotta e Abreu, 1969) 

As determinações Rb-Sr em minerais, representadas na Fi
gura 1 32, possibilitaram definir isócrona com idade de 1 722 ± 
16 MA para R= O, 7053 ±0,0006 O valor radiométrico apresenta 
a época do resfriamento regional (fechamento dos sistemas 
minerais para trocas isotópicas) vinculado ao Evento Transa
mazônico 

1 .1 2 2.1 3 5 - Petrografia 

Compreende rochas de granulação média a grosseira, de colora
ção rosa-avermelhado, cor de carne, geralmente afetadas pelo 
maior ou menor grau de cataclase, proporcionada pelos esforços 
que acompanharam a instalação do corpo 

As análises petrográficas mostram elevado teor de microclina 
pertítica, com até 75%, e albita/oligoclásio ao redor de 20%; 
similarmente a hornblenda atinge teor em torno de 20% e clinopi
roxênio (diopsídio ou augita diopsídica) em percentual variável; a 
biotita ocorre muito subordinadamente e como minerais tracos 
ocorrem esfeno, allanita, zircão, muscovita, sericita, epídoto.'pi
rita, magnetita e leucoxênio. O teor de quartzo é em geral muito 
baixo e o mesmo aumenta até 9% em direção às margens do 
corpo, fenômeno que poderia estar ligado à contaminacão ou à 
diferenciação magmática Nas zonas de bordo também o' teor em 
plagioclásio cresce 

O sienito é representado maiormente por um hornblenda sie
nito. 

Sá Filho (op ctt) relatou rochas máfico-ultramáficas, predomi
nantemente anfibolíticas, e hornblenditos que estão encaixados 
concordantemente na massa sienítica, podendo conter minerali
zações de sulfetos (calcopirita, pirita e pirrotita), associados a 
magnetita 

Segundo Williams, Turner e Gilbert (1970), o sienito da serra 
de ltiúba, pela abundância relativa do feldspato potássico em 
relação ao plagioclásio, é um sienito calcoalcalino ou ortossie
nito. 

1 1 2.2 14 - Grupo Jacobina 

1.1 2.2 14 1 - Generalidades 

Para o Grupo Jacobina apresentar-se-á um breve resumo do his
tórico desta unidade a partir do levantamento bibliográfico exe
cutado por Mascarenhas et alii (1975) e de sua evolucão nos 
trabalhos que se seguiram · 

"As primeiras referências sobre a serra de Jacobina datam do 
começo do século, quando Branner (191 O) publicou suas obser
vações sobre a estrutura e a estratigrafia, desta parte do estado da 
Bahia." 

"Segundo o autor, a serra seria composta de um conjunto de 
quatro blocos, ser arados por falhas. Os compartimentos guar
dariam um mergulho para leste devido ao jogo das falhas longitu
dinais. O autor sugeriu, ainda, contatos por falha com os gnaisses 
do embasamento. 

"Williams (1930) apresentou um perfil geológico, mostrando 
as relações entre a serra de Jacobina e a Chapada Diamantina, o 
mesmo acontecendo com Kegel (1959)." 

96/GEOLOGIA 

"Ainda em 1940, Oliveira & Leonardos descreveram a "Série 
de Jacobina", correlacionando-a à Série Minas (Derby, 1906), à 
qual também pertenceriam os rtabiritos de Remanso e Pilão 
Arcado, os filitos e quartzitos da bacia do rio de Contas, e os filitos 
do rio ltapicuru no município de Queimadas. 

"Após Branner (op cit.). os trabalhos mais específicos sobre a 
serra de Jacobina foram realizados por Kegel (1 963), que a consi
derou como sendo formada de camadas depositadas sobre uma 
anticlinal erodida do que denominou "Série Pré-Minas" ( 1959), e 
dos gnaisses do Pré-Cambriano Inferior. Sua situação estrutural 
seria aquela de uma seqLiência dobrada e conservada em forma 
de graben no cume da anticlinal mais antiga. 

"Entretanto, somente a partir dos estudos de Leoeta/ii(1964), 
iniciados em 1961, é que a serra Jacobina pôde ser analisada em 
termos litoestratigráficos e estruturais, com mapeamento sis
temático de campo no trecho entre as cidades de Jacobina, a 
norte, e Miguel Calmon, a sul. 

"Os autores definiram, então, uma seqüência estratigráfica 
para o que denominaram Série Jacobina, subdividida em quatro 
formações: Bananeira (xistos pelíticos com porfiroblastos de 
granada, andaluzita e sillimanita; quartzo-muscovita xistos e 
quartzitos micáceos interestratificados; mais de 1 000 m de es
pessura), Serra do Córrego (quartzitos e conglomerados auríferos 
interestratificados, camadas esporádicas de quartzo-muscovita 
na base; 1 800 e 2.000 m), Rio do Ouro (quartzitos bem estratifi
cados, branco a verde, com estratificações cruzadas e marcas de 
onda; uma camada de xisto pelítico de 20m situa-se 350m 
abaixo do topo da formação; 2.000 a 2.300 m), e Cruz das Almas 
(xistos pelíticos com porfiroblastos de andaluzita e granada 
conspícuas; quartzitos micáceos; conglomerados secundários; 
mais de 2 1 00 m). A espessura máxima foi considerada então de 
cerca de 8.000 m. 

"Rochas ultramáficas metamorfoseadas, com forma de st/1, 
atravessando ligeiramente as camadas, orientando-se ao longo 
da cadeia; anfibolitos ocorrem como lentes menores e diques 
transversais A falha limítrofe de oeste, denominada Falha de 
Jacobina, foi determinada como reserva, mergulhando para leste; 
a falha limítrofe de leste, denominada Falha de ltaitu (com dois 
ramos, ocidental e oriental), foi definida como quase vertical. 
indicando movimento do lado leste para cima e para norte 

"Griffon (1964, 1 965, 1966 e 1967), a partir de 1963, mapeou 
sistematicamente a serra de Jacobina, em escalas que variam de 
1 :25 000 até 1:100 000, apresentando, entretanto, seus estudos 
em forma de relatórios, a maior parte inéditos Seus trabalhos 
desenvolveram-se entre a cidade de Jacobina e a região de 
Campo Formoso, orientando os resultados mais nos aspectos 
estratigráficos e estruturais, com muito poucos elementos petro
gráficos. Griffon (1964) subdividiu o que denominou Grupo Jaco
bina em quatro formações: Rio do Ouro (idêntica à definida por 
Leo et a/ti (1964), mas englobando os conglomerados da base, 
ocorrendo na região entre Jacobina e sul de Nuguaçu), Cruz das 
Almas (filitos vermelhos, xistos e andaluzita; quartzitos alaranja
dos intercalados nos filitos), Serra do Meio (quartzitos brancos e 
verdes; conglomerados estreitos e descontínuos, intercalados) e 
Água Branca (filitos e quartzitos micáceos com manganês) 

"O estilo tectônico foi definido por Griffon como isoclinal. com 
os flancos oeste das dobras, estirados por dobras-falhas, apre
sentando muitas "escamas" tectônicas Determinou, na região 
oeste de Pindobaçu, um nappe de charriage, que fez com que a For
mação Rio do Ouro acavalasse as Formações Cruz das Almas e 
Serra do Meio, deslocando-se de oeste para leste e deixando em 
sua passagem freqüentes copeaux de quartzito "boiando" sobre a 
Formacão Cruz das Almas. Definiu o Granito de Carnaíba e mos
trou se'r o mesmo intrusivo, tendo afetado as rochas ultra básicas 
da base da serra, por meio de pegmatitos, provocando transfor
mações paragenéticas, que vieram a produzir sluditos com esme
ralda (Griffon et a/ti, 1 967). Confirmou também a existência da 
Falha de Jacobina e o ramo ocidental da Falha de ltaitu." 

'Trabalhando independentemente a partir de 1965, Masca
renhas (1969b) mapeou na escala 1:25 000 uma área de 150 km2 , 
situada a oeste da cidade de Juacema, englobando toda a largura 
da serra de Jacobina e parte de seu embasamento ocidental. O 
autor confirmou a estratigrafia proposta por Griffon e realizou 



estudos petrográficos de detalhe, definindo para o grupo, na área, 
transformacões metamórficas regionais, que variavam da fácies 
xisto verde: na borda leste, à fácies almandina-anfibolito no resto 
da seqüência. Confirmou também um estilo de dobramento iso
clinal com dobras-falhas e a presença da Falha de Jacobina, dei
xando porém em dúvida a existência da Falha de ltaitu. Mostrou 
ainda que o Granito de Boqueirão, na parte norte da serra, era in
trtJsivo, com metamorfismo de contato. 

''Posteriormente (1969c), o autor estendeu a área de estudo a 
toda a Folha (SC 24-Y-B-1) de Senhor do Bonfim, escala 1:100.000, 
tendo mapeado o Granito de Campo Formoso e mostrado sua 
relação intrusiva com os quartzitos basais da Formação Rio do 
Ouro e considerando as rochas ultramáficas do bordo oeste, 
região de Pauzinhos, como intrusivas no plano da Falha de Jaco
bina. Considerou ainda o Granito Jaguarari, no bordo leste da 
serra, como uma possível extensão do Granito de Campo For
moso, reconhecendo metamorfismo de contato no "granito" de 
Flamengo, extremo nordeste da área 

"Durante 1971, os mapas geológicos preparados por Griffon 
(Folha Campo Formoso, SC.24-Y-B-IV, escala 1:1 00.000) e Mas
carenhas (Folha Senhor do Bonfim, escala 1.1 00.000) foram te
grados ao Projeto Bahia, após as adaptações necessánas ·os 
padrões do referido projeto 

"Seguindo as diretrizes do Projeto Cromo, Hedlund et a/11 
(1971) mapearam, na escala 1 :50.000, a área oeste de Pindo
baçu, na serra de Jacobina, e consideraram o Granito de Campo 
Formoso, mais antigo que o Grupo Jacobina, definindo também o 
caráter estratiforme de complexo ultramáfico-cromitífero desta 
região. Por terem encontrado camadas de quartzitos basais com 
níveis de cromita detrítica consideraram o Grupo Jacobina dis
cordante das rochas ultramáficas que, entretanto, seriam mais 
jovens que o granito. 

"Finalmente, Jordan (1972), em trabalhos realizados pela 
Missão Geológica Alemã no Recife, em convênio com a SUDENE, 
adotou, em parte, a estratigrafia de Griffon (1967) para a área 
norte da serra, denominando Formação Oliveira Inferior a Forma
ção Serra do Meio e Oliveira Superior, a Formação Água Branca; 
caracterizou então mais duas formações: Serra da Alegria e Var
ginha, estratigraficamente acima da Formação Água Branca " 

Outros autores apresentaram trabalhos relativos à geologia da 
serra de Jacobina, mas sempre baseados em citações anteriores, 
como visto em Mascarenhas (1973) e Bruni et alit (1976) 

Recentemente, Couto et a!tt (1978), quando da realização e 
conclusão do Projeto Serra de Jacobina, introduziram modifi
cações profundas na geologia da área, quebrando uma hegemo
nia de mais de 20 anos, principalmente com relação à subs
tituição de nomenclatura bem como na ordem da posição estrati
gráfica. Estes autores redefiniram o Grupo Jacobina assim: "O 
Grupo Jacobina (Griffon, 1967) é aqui conceituadamente modifi
cado, incluindo-se somente uma seqúência de elásticos, predo
minantemente médios a grosseiros, de caráter petrogenético 
estritamente sedimentar, elaborado em condições plataformais 
estáveis, com longo retrabalhamento dos materiais originais flu
viais em linhas praiais. 

Características evidentes na unidade são as elevadas maturi
dades texturais e mineralógicas dos metassedimentos e as estru
turas primárias preservadas, dos tipos estratificações cruzadas e 
marcas de ondulações simétricas e assimétricas, mais comuns 
em direcão à base da secão 

Com~ partes do Grup~ Jacobina, são mantidas as Formacões 
Serra do Córrego e Rio do Ouro (Leo et alii. 1964), constitu'ídas 
basicamente de ortoquartzitos brancos a verdes, com camadas 
lenticulares de metaconglomerados oligomíticos, interestratifi
cadas na base (Formação Serra do Córrego), gradando lateral e 
verticalmente para ortoquartzitos foliados e/ou estratificados 
(Formação Rio do Ouro) 

O contato entre as duas formações é, empiricamente, no nível 
metaconglomerático mais oriental da Unidade Serra do Córrego. 
Estima-se uma espessura de 500 m para o Grupo Jacobina, de 
acordo com Griffon (1 967), aceitando-se o modelo estrutural pro
posto (isoclinal com escamamento)" 

Posteriormente, Mascarenhas (1979) comentou que atual
mente aceita-se plenamente a mudança de posição estratigráfica 

das Formacões Rio do Ouro e Serra do Córrego para o topo das 
seqüências envolvidas na área. 

Neste contexto, a posição estratigráfica atual do Grupo Jaco
bina é definida e aceita dentro do sistema linear que forma a serra 
de Jacobina, como constituindo uma seqúência de topo sobre
posta ao complexo ltapicuru. 

Os seus limites com as demais unidades litoestratigráficas são 
marcados porfalhamentos A Falha de Maravilha marcou o limite 
leste da unidade onde a Formacão Rio do Ouro entra em contato 
com a seqúêncta vulcanossed.imentar do Complexo ltapicuru. 
Próximo à vila ltaitu, este quartzito torna-se cisalhado e cortado 
pela falha inversa de Pindobaçu. 

O contato oeste também é feito através da falha de empurrão, 
conhecida na literatura como falha inversa de Jacobina, que 
coloca lado a lado as seqüências de rochas gnáissicas e migmatí
ticas, pertencentes ao Complexo Caraíba-Paramirim, com os 
quartzitos do Grupo Jacobina 

A distribuição espacial do Grupo Jacobina está atualmente 
limitada à parte do extremo sudoeste da Folha SC.24-Y -0, bem 
como a nordeste da Folha limítrofe SC.24-Y-C Ele ocorre desde a 
região de Campo Limpo, a sul, até a de Carnaíba, ao norte, onde 
entra em contato com corpo intrusivo granítico do mesmo 
nome. 

Pela falta de dados adicionais, para complementar as interpre
tações atribuídas a essa unidade litoestratigráfica, será mantida 
neste relatório a mesma individualização dada por Couto et a/11 
(1978), bem como a sua representação cartográfica em mapa, 
que reúne as duas formações do grupo, respectivamente a Forma
ção Rio do Ouro e a Formação Serra do Córrego. 

1.1.2.2 14 2 - Formação Serra do Córrego 

A) Generalidades 

Esta unidade foi definida e individualizada por Leo, Cox e Car
valho (1964), constituindo a base da Formação Rio do Ouro e 
sobreposta à Formação Bananeiras. Estes autores definiram para 
caracterizá-la um conjunto de quartzitos e conglomerados aurífe
ros interestratificados e camadas esporádicas de quartzo-mus
covita na base, com espessura variando entre 1 800 e 2 000 m 

Griffon (1964), mapeando sistematicamente a serra de Jaco
bina, subdividiu o Grupo Jacobina, conservando e mantendo a 
Formação Rio do Ouro de Leo, Cox e Carvalho (op ctt) Entre
tanto, incorporou a esta unidade os conglomerados da base, que 
ocorrem entre a região de Jacobina e ao sul de Nuguaçu, perten
centes à Formação Serra do Córrego, dos últimos autores. 

Mascarenhas (1969) corroborou a estratigrafia proposta por 
Griffon (op ctt) e conseqúentemente manteve a Formação Serra 
do Córrego incorporada na Formação Rio do Ouro 

Couto et a/ti (1978) reconsideraram a Formação Serra do 
Córrego, admitindo o mesmo esquema proposto em parte por 
Leo, Cox e Carvalho (op cit ). eliminando apenas do Grupo Jaco
bina as Formacões Bananeiras e Cruz das Almas. 

Neste relatÓrio, a Formação Serra do Córrego será definida no 
mesmo sentido em que foi apresentada por Couto et a/li (op ctt ). 
como constituindo a parte basal do atual Grupo Jacobina 

8) Posição estratigráfica 

A posição estratigráfica da Formação Serra do Córrego, como 
apresentada por Couto et a/11 (op ctt ). não deixa clara a sua relação 
com respeito ao seu posicionamento estratigráfico com as de
mais unidades litoestratigráficas adjacentes Observa-se, por
tanto, uma falta de dados ou omissão destes, para um melhor 
entendimento da unidade dentro do contexto litoestratigráfico da 
serra de Jacobina. 

Entretanto, pode-se deduzir que a sua ordem estratigráfica 
ocorre acima da seqúência de rochas pertencentes atualmente ao 
Complexo ltapicuru, conforme as informações de Leo, Cox e 
Carvalho (op ctt ). transcritas em Couto et a/ii (op ctt) 

"Na terminação sul dos afloramentos, a partir do Campo Lim
po, Leo.et alii (op cit) individualizaram a Formação Bananeiras 
(unidade basal da Série Jacobina) composta de uma seqüência 
de xistos pelíticos porfiroblásticos, com quartzitos micáceos 
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interestratificados, estruturados no que denominaram sinclinal 
invertida de Supucaia. Tal seqüência, aparentemente inferior ao 
Grupo Jacobina, é, na realidade, similarà do Complexo ltapicuru, 
que nesta área encontra-se como que empurrada sobre a Forma
ção Serra do Córrego, desenvolvendo uma estrutura do tipo sin
formal" 

O seu contato superior é feito gradativamente com os quartzi
tos da Formação Rio do Ouro, podendo mesmo ser considerado, 
grosso modo, como correspondendo a uma fácies conglomerá
tica basal e longitudinal da Formação Rio do Ouro (Couto et 
a/ti. 1978) 

C) Distribuição na área 

A unidade aparece na área individualizada ao longo do bordo oci
dental da serra de Jacobina, desde as imediacões leste da vila de 
Santa Cruz do Coqueiro, estendendo-se pará sul, passando por 
Jacobina e prolongando-se até a serra do Xavier, a sudoeste 
de Franca. 

As s~as espessuras aflorantes variam de 100 a 600 m na maior 
parte da área e atingem 100 m no sinforme de Sapucaia e 
1.600 m no antiforme das Almas 

Ao longo destas áreas a seqüência começa com ortoquartzi
tos, intercalados por camadas finas de metaconglomerados oli
gomíticos, as quais aumentam de espessura para leste. 

D) Litologias 

As litologias predominantes da unidade são os ortoquartzitos e 
os metaconglomerados portadores de importantes minerali
zações de ouro associadas a urânio 

Segundo Couto et a/11 (op cit ), os quartzitos são brancos a ver
des, extremamente duros, conglomeráticos, ricos em estratifi
cações cruzadas de média a larga escala e padrões de marcas 
de ondulações 

Os metaconglomerados são extremamente maturas, bem 
classificados, localmente contendo seixos de quartzo de veio e, 
mais raramente, de quartzitos Formam lentes com bordos irre
gulares, que se acunham lateral e/ou longitudinalmente à cama
da Há uma variação no tamanho dos seixos, maior que 64 mm e 
menor que 4 em, tendo sido registradas fácies conglomeráticas 
constituídas de cascalhos e até de matacões com 25 em de 
diâmetro no máximo. Os mais expressivos ocorrem nas proximi
dades de Jacobina, onde são maciços e na região de França, junto 
ao rio Jacuípe, onde aparecem fortemente orientados tectoni
camente 

1 1 2 2 14.3 - Formação Rio do Ouro 

A) Generalidades 

A Formação Rio do Ouro foi definida e individualizada por Leo, 
Cox e Carvalho (1964) como uma unidade litoestratigráfica, posi
cionada abaixo da Formação Cruz das Almas, passando com con
tatos gradacionais na base para a Formação Serra do Córrego 

Griffon (1964) manteve a Formação Rio do Ouro no mesmo 
sentido de Leo, Cox e Carvalho (op ctt ), entretanto colocou-a 
como sendo constituída pelas rochas representativas da parte 
basal do Grupo Jacobina. É bom lembrar que, quando Griffon (op 
ctt) subdividiu o Grupo Jacobina, este englobava todo o pacote 
de rochas que formam a serra .de Jacobina, que vai desde a região 
de Campo Limpo até a de Flamengo, numa extensão estimada em 
torno de 200 km, constituindo a feição morfológica mais ressal
tante da região 

Mascarenhas (1969) manteve a estratigrafia proposta porGrif
fon (op ctt ), porém incorporou a Formação Serra do Córrego à 
Formação Rio do Ouro. 

Couto et alit (1978) reconsiderou em parte a divisão estratigrá
fica de Leo, Cox e Carvalho (op ctt ), estabelecendo entretanto 
uma posição inversa daquela considerada por estes autores, 
ordenando a Formação Rio do Ouro como uma unidade de topo, 
dentro da nova conceituação estabelecida para o Grupo Jaco
bina. 

Mascarenhas (1979) concordou e admitiu que esta seja a mais 
viável proposição, baseada no contexto litoestrutural, analisado 
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para a serra de Jacobina e de acordo com os resultados apre
sentados por Couto et alii (op cit.). 

Neste relatório, a Formacão Rio do Ouro será tratada da 
mesma forma como foi apre~entada por Couto et alii (op ctt ), 
constituindo-se a seqüência de quartzitos de topo da serra dé 
Jacobina. 

B) Posição estratigráfica 

A Formação Rio do Ouro ocupa uma posição de topo na coluna 
estratigráfica, elaborada para a seqüência de rochas que formam 
a serra de Jacobina. 

Os quartzitos desta unidade estão em contato gradacional 
com os metaconglomerados pertencentes à Formação Serra do 
Córrego Segundo Couto et a/ti (op ctt ), o contato entre estas 
duas unidades é marcado ao nível do metaconglomerado mais 
oriental da unidade. Ainda segundo os mesmos autores a Falha 
Maravilha marca o limite leste da unidade, onde a Formacão Rio 
do Ouro entra em contato com a seqüência vulcanossedt"mentar 
do Complexo ltapicuru 

C) Distribuição na área 

Esta unidade litoestratigráfica distribui-se em uma faixa ao norte 
de Carnaíba, oeste de Saúde, sul de Jacobina e na região de 
Campo Limpo 

Nestas áreas, os quartzitos da Formação Rio do Ouro apre
sentam-se intensamente brechados, cortados por falhas de 
empurrão e com deformação plástica 

Via de regra, as orientações estruturais são norte-sul, com 
foliações e estratificações mergulhando para leste, com mer
gulho forte próximo à Falha de Maravilha. 

Segundo Couto et alit (op cit ), as estruturas primárias pre
servadas nesta unidade estão, às vezes, obliteradas pela super
posição de planos relacionados à intensa dinâmica norte-sul que 
afetou as rochas Quando presentes, as marcas de ondulações 
podem, ocasionalmente, ser confundidas com microondulações 
tectônicas e estriações de planos de falhas, e as estratificações 
cruzadas, com transposição por dobramento. 

D) Litologias 

Os quartzitos da Formação Rio do Ouro apresentam-se bastante 
puros, nas cores branco-acinzentadas a esverdeadas, granulação 
fina a média, bem recristalizados. 

Ao microscópio, o quartzito mostra grãos de quartzo, geral
mente límpidos e brilhantes, variando de subarredondados a 
subangulares, em associações freqüentes de mica verde, zircão, 
opacos e, localmente, turmalina verde e cianita. 

Segundo Couto et alit (1978), associado ao Grupo Jacobina 
ocorrem nos vales longitudinais, tectonicamente intercalados, 
corpos com 1 O a 50 m de largura por 5 a 30 km de comprimento, 
de serpentinitos, andaluzita ou cianita-xistos e quartzo-mus
covita-xistos, ligeiramente discordantes das foliações e/ou estra
tificações dos ortoquartzitos (Formação Rio do Ouro) Ocorrem 
ainda diques delgados de rochas básicas a intermediárias. 

1.12.215-Grupolbó 

1 1 2 2.15.1 -Generalidades 

Os trabalhos até então desenvolvidos nos domínios desta uni
dade são raros, quase todos versando sobre problemas regionais. 
Diga-se, também, que esta região setentrional da Bahia e oci
dental de Pernambuco está quase que abandonada em termos de 
trabalhos de levantamentos geológicos 

Em 1967, geólogos da missão geológica alemã no Recife, 
executando trabalhos para a SUDENE, realizaram um levanta
mento de prospecção geoquímica, estribados na existência de 
um afloramento de anfibolito com malaquita e crisotila no riacho 
da fazenda Bom Recurso. Após esta fase foram reveladas três 
áreas anômalas ao longo de 3 km, sendo realizados nove furos de 
sonda, numa extensão de 347"m, onde concluíram pela inviabili
dade dos depósitos tendo em vista que as reservas calculadas, 
cerca de 1 .000.000 t, apresentavam 0,8% Cu (Andritzky, 1970, 
apud Santana, Costa e lkeda, 1982). 



. Barbosa (1970) realizou um reconhecimento geológico re
gional baseado no Projeto Cobre, onde definiu as rochas deste 
domínio como pertecentes ao Grupo Macururé. Leai,A. de S. 
(1970), no Inventário Hidrogeológico do Nordeste (Folha 19 
Aracaju-NO), reconheceu ao norte do paralelo 9°, compreen
dendo as regiões do Macururé-Curaçá-lbó-Orocó, os seguintes 
grupos: Cabrobó, formado por paragnaisses, migmatitos, quartzi-. 
tos, metagrauvacas e anfibolitos; Caraíba, que na concepcão do 
autor representaria o conjunto rochoso mais antigo, estando 
constituído por rochas intensamente metamorfizadas em que 
predominam migmatitos com paleossoma anfibolítico; Jacobina 
Inferior, que nesta área, segundo o autor, confundir-se-ia com o 
Grupo Cabrobó, enquanto o Grupo Salgueiro estaria formado por 
xistos, calcários, quartzitos e epignaisses 

Jordan (1973) denominou de "Grupo Paragnaisse-Quartzito 
de lbó" a uma seqüência constituída por "gnaisses, quartzitos e 
diatexitos", o qual foi delimitado a leste pela bacia de Tucano e 
ao sul, pela região da "Série Canudos" (Bambu0. Subdividiu ~ 
grupo em três seqüências: "os gnaisses-quartzitos de Orocó", 
representados por biotita-gnaisses xistosos, lapilar, compostos 
por quartzo, oligoclásio, microclina e biotita e também micaxis
tos claros; quartzitos, felse-calcossilicático, anfibolitos e ultra
basito serpentinizado na forma intrusiva. A "seqüência metarcó
sea de Fortuna" formada por biotita-xisto, biotita-muscovita
quartzito finamente laminado, anfibolito e metarcóseo, com 
intercalações de mármores brancos; e a "seqüência do gnaisse
diatexito de Chorrochó", constituída por 2.000 m de biotita
gnaisse lamináceo, às vezes bandeados, e que passam a diatexito 
na direção leste, fato este que caracteriza sua granitização. 

Bnto Neves ( 1975) designou as rochas que ocorrem na área de 
Macururé-Santa Maria de Boa Vista como fazendo parte da 
extensão ocidental do Maciço Mediano Pernambuco-Alagoas. 

No mapa de síntese regional, Bruni et a/11 (1976) reconhece
ram na área de Riacho Seco e Orocó rochas pertencentes ao Pré
Cambriano lndiferenciado, separando em mapa apenas as cristas 
de quartzitos que se sobressaem no relevo 

Inda & Barbosa (1978), ao apresentarem o mapa geológico da 
Bah1a na escala 1:1 000.000, individualizaram, nas regiões de 
Riacho Seco-lbó-Chorrochó, o Complexo Basal Transamazônico 
separando gnaisses quartzíticos, gnaisses xistosos, xistos, quart
Zitos e um conjunto de gnaisses e migmatitos não individualiza
dos Relacionados ao Arqueano foram individualizados gnaisses 
leucocráticos e diatexitos. 

Mascarenhas (1979) realizou uma análise estrutural nas áreas 
do Riacho Seco-lbó-Chorrochó, onde anotou quatro fases de 
deformações plásticas nos diversos constituintes rochosos que 
aparecem naquelas áreas: dobramento isoclinal deitado ou 
recumbente em geral com plano axial revirado, megulhando 
médio a fraco suborizontalizado para O, com eixos de até N50°0; 
dobramento normal, simétrico ou assimétrico com o mesmo trend 
do dobramento isoclinal e eixos de dobras 1 oo para N50°-6Q0 0; 
dobramento com tendência isoclinal, com plano axial medindo 
N28°0-50oso e eixo das dobras 30°-40° para S1 0°0; e dobra
mento por ondulação dos planos da foliação. 

Santana, Costa e lkeda (1982), no estudo realizado na fazenda 
Bom Recurso, Riacho Seco (BA), identificaram gnaisses migmatí
tico~, anfibolitos, calcossilicáticas, mármores e cianita-granada
biotlta-gnalsses, reconhecendo, tal como fez Mascarenhas (op 
c1t ), quatro fases de deformações plásticas 

Pelo exposto verifica-se que a seqüência de Jordan ( 1973) foi 
englobada por muitos autores como fazendo parte do Grupo 
Caraíba. ou do Ma~ururé e, mais recentemente, do Grupo 
Cabrobo Neste relatono, rev1ve-se a denominação de Grupo lbó, 
de Jordan (op c1t ). para englobar uma seqüência de ambiência 
vulcanossedimentar metamorfizada provavelmente no Transa
mazônico. A presença das rochas do Grupo lbó na porção norte 
da Bah1a e oeste de Pernambuco possui, no contexto regional, 
s1m1landade com algumas seqüências do vale do Curacá relata
das por Delgado & Souza ( 1975), apesar das diferentes d'irecões 
estruturais entre essas duas seqüências. Não tem conotacã~ de 
que haja ligação desta seqüência com a Faixa de Dobramentos 
Riacho do Pontal 

As seções-tipo do Grupo lbó fazem-se representar na BR-428, 
entre Santa Maria da Boa Vista e Orocó; de Riacho Seco até a 
serra do Tombador; de lbó até a fazenda Fortuna e dali para 
lcozeira e de Santa Maria da Boa Vista até o entroncamento 
para Urimamã. 

O Grupo lbó constitui-se de metaultrabásicas, anfibolitos, 
metarcóseos, rochas calcossilicáticas, mármores, quartzitos, 
gra nada-cia nita-estaurolita-micaxisto e granada-fibrol ita-gnais
ses, constituindo-se em uma seqüência com processos tênues de 
gra n itização/m igmatização. 

1.1.2 2 1 5.2- Posição estratigráfica 

As litologias do Grupo lbó, apesar das diferenças estruturais, 
possuem uma identidade com as do vale do rio Curaçá. Esta 
identidade reflete-se na relação das rochas máfico-ultramáficas, 
calcossilicáticas, mármores, anfibolitos, quartzitos e gnaisses, 
sendo diferentes entretanto no grau metamórfico e na presença 
de espessas camadas de mica xistos e gnaisses granatíferos, bem 
como posicionado em um embasamento muito retrabalhado e 
reomogeneizado. É muito sugestiva a idade do quartzito de Santa 
Maria de Boa Vista, relatada por Brito Neves (1975), que acusou 
2 900 MA. Faltam no entanto maiores determinações geo
cronológicas para um melhor conhecimento da idade desta 
seqüência vulcanossedimentar. Em nível preliminar, o Grupo lbó 
foi tentativamente posicionado no Pré-Cambriano Médio, po
dendo ser em parte correlacionado litoestratigraficamente com 
determinadas faixas do Complexo Monteiro As relacões estrati
gráficas do Grupo lbó com as seqüências que lhe são limítrofes 
ainda são problemáticas Está posicionado inteiramente no 
domínio tectônico do Alto Pernambuco-Alagoas, mostrando 
contatos tectônicos, bruscos ou gradacionais com as rochas do 
Complexo Presidente Juscelino Na parte noroeste de sua ocor
rência, é cortado por um ortognaisse que mostra fenoblastos de 
microclina que atingem até 4 em de tamanho, possuindo também 
contatos bruscos com estes 

Na estrada vila Caraíba-Urimamã, próxima ao povoado de 
Campo Alegre, os ortognaisses mostram estrutura augen de 
tamanhos consideráveis e com xenólitos de gnaises granatíferos. 
Mais para oeste e a noroeste da Lagoa Grande, esta unidade está 
em contato tectônico-estrutural com o Complexo Caraíba 

1 1 2 2 1 5 3 - Distribuição na área 

O Grupo lbó ocorre na porção setentrional do Estado da Bahia e 
na parte ocidental do Estado de Pernambuco, encontrando-se 
melhor exposto na parte da curva mais a norte do rio São Fran
cisco nas alturas de lbó, Orocó e Santa Maria da Boa Vista. Ocupa 
manchas da ordem de 40 km de comprimento porfaixas estreitas 
que não atingem mais do que 1 O km de largura, possuindo 
direções preferenciais que grosso modo seguem as direções das 
foliações do Complexo Presidente Juscelino nas direções NO-SE 
e NNO. Constitui em alguns locais elevações da ordem de 600 m, 
compondo as serras e/ou serrotes do Munzé, Exu, Tombador e 
dos Cavalos, enquanto as suas litologias distribuem-se ao norte e 
leste de Riacho Seco, nas cidades de Orocó, Santa Maria da Boa 
Vista; nas fazendas Fortuna, Pedra Preta, Barra do João Bernardo 
e Bom Recurso entre outras, bem como na barragem do lcó a 
noroeste de Santa Maria da Boa Vista. Na escala deste trabalho só 
foram separadas rochas quartzíticas que se destacam nas ima
gens de radar. 

Corpos máfico-ultramáficos estão distribuídos esparsamente 
na área da unidade e podem corresponder a seqüências magmáti
cas metamorfizadas Estão representados por serpentinitos, 
metaultramafitito e anfibolitos, que ocorrem formando corpos 
lenticulares de pequena possança. Os serpentinitos estão expos
tos bordejando o rio São Francisco em sua margem direita e no 
perfil Fortuna-lbó, possuindo direções NO e NE Apresentam-se 
em afloramentos muito intemperizados, com coloracão cinza e 
quando frescos são maciços, silicificados e reco.rtados por 
vênulas de quartzo. Os anfibolitos são mais comuns, ocorrendo 
com maior expressão ao sul de Pedra Branca, na fazenda 
Mulungu, a sudeste de Matinha e ao sul e leste de Riacho Seco. 
Os anfibolitos são rochas cinza-escuro a negras, geralmente 
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muito alterados, com granulação fina a média e estrutura 
orientada, dada pelos prismas de homblenda. Intercalados junto 
aos anfibolitos ocorrem rochas calcossilicáticas. intimamente 
associadas. descritas como diopsiditos. que afloram nas fazen
das Boa Esperança. Lucas e, em outros locais. sob a forma lenti· 
cu lar nio atingindo mais do que 2 km. Ocorrências de mármores 
são mais raras, aparecendo na·s trincheiras abertas na fazenda 
Bom Recurso, possuindo coloração clara e encaixados nos anfi· 
bolitos (Fig. 1.33). 

Os quartzitos destacam-se na paisagem compondo cristas 
orientadas para NNO e ESE. multo falhados e/ou fraturados. 
sendo feldspáticos e/ou micáceos (muscovita e fuchsita). que se 
prolongam além do rio São Francisco no lado pernambucano. Os 
metarcóseos e os gnaisses abrangem grande área de exposição 
do Grupo lbó, ocupando uma faixa que se inicia por um quartzito 
basal na fazenda Fortuna e se prolonga na direção nordeste até 
lbó. Uma outra faixa, também bastante espessa, passa por Orocó 
e Santa Maria da Boa Vista. tomando a direção ONO. 

Na barragem do lcó. ocorre espessa seqüência de micaxisto 
granatlfero. apresentando-se com mergulho da ordem de 15°NO, 
com dobras quase deitadas. expondo pequenas faixas de metar
cóseos de granulação média. Estas rochas predominam ainda na 
serra do Tombador. mostrando veios de segregação metamórfica 
na forma de pequenos boudins ao longo da foliação. bem como 
n(veis feldspáticos. Para o sul e nordeste. os xistos passam a 
gnaisses de granulação média e coloração cinza. Estes encerram 
intercalações centimétricas de granulação fina a média de quart
zitos laminados. micáceos e/ou feldspáticos. 

Na serra do Tombador. a leste de Riacho Seco, foram descritos 
granada-clanita-biotita-xistos. que aparecem sob a forma de 
grandes afloramentos. apresentando-se feldspatizados. osten· 
tando coloração cinza-claro, granulação fina a média e preser
vando boa orientação. 

Na barragem do lcó. a noroeste de Santa Maria da Boa Vista, 
os micaxistos apresentam-se com estaurolita. O afloramento está 
parcialmente alterado e tenuemente dobrado isoclinalmente. Em 
direção ao rio São Francisco, os gnaisses comumente são grana
trferos, como observado no afloramento situado na localidade 
denominada Caraíba, onde ap·arecem lajeiros de pequena ampli
tude. mostrando-se com uma incipiente estratificação primária 
(Sol· 

O pacote de micaxistos da barragem do lcó passa a oeste para 
biotita·gnaisses granatlferos, tornando-se novamente xistosos 
no lei to do riacho Ponta da Serra. 

Uma seqüência bem expressiva desta unidade ocorre no tre
cho lbó-fazenda Fortuna. onde estão representados espessos 
pacotes de biotna-xisto escuro, de granulação f ina, que se alter
nam com quartzitos micáceos (biotita + muscovita + magnetita), 
finamente laminados. anfiboli tos e metarcóseos. 

Fenômenos de granitização são comuns nesta unidade, venfi
cados pelo enriquecimento em feldspato potássico nos gnaisses 
Kistosos que passam a gnaisses listrados de composição granl
tica. ex1blndo comumente estruturas diatexiticas. Nos xistos e 
gnaisses, percebem-se efeitos de m lgmatização através da intro
dução de material pegmatóide e granltico, oríginando por vezes 
lndlclos de estrutura flebítica e dobrada. 

1.1.2.2.15.4- Geocronologia 

Uma única determinação radiométrica é disponlvel no momento 
para uma rocha quartzit1ca do Grupo lbó (Tab. 1.VII. amostra 
B-17 -lb). coletada por Brito Neves pouco a norte da localidade de 
Santa María da Boa Vista. Trata-se de uma análise Rb·Sr que 
quando representada no diagrama Rb-Sr de referência construído 
para amostras da porção ocidental do Complexo Presidente Jus
retino demonstra pertencer à isócrona transamazônica. Assim 

Fig. 1.33 - Padr6es na 1mogem de rodar do Grupo lbó. 
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pode-se estimar que o último metamorfismo da seqüência quart
zítica teria ocorrido por volta de 2.1 50 MA, conforme registrado 
na Figura 1.11. Presentemente, nada mais pode ser comentado, 
sendo necessária geocronologia complementar para melhor sín
tese e evolução geológica dos quartzitos do Grupo lbó. 

1 1 2.2.15.5- Petrografia 

O Grupo lbó está constituído por uma associação litológica repre
sentante da fácies anfibolito, onde foram estudados petrografica
mente metaultramafititos, anfibolitos, xistos, gnaisses e rochas 
calcossil icáticas. 

Alguns metaultramafititos provêm da estrada Riacho Seco
lcozeira, a cerca de 11 ,3 km da primeira localidade. É comum a 
presença de uma crosta laterítica muito silicificada. 

Mesoscopicamente a rocha está muito alterada, sem orienta
ção, destacando-se fibras de actinolita dispersas e com forma 
radial. Em lâmina delgada, os exemplares mostram uma textura 
nematoblástica a coloforme, constituídos por talco, clorita e ripas 
de anfibólio (actinolita) incolor com impregnações de limonita. 
Interceptando irregularmente este conjunto, notam-se veios de 
calcedônia microcristalina que passa gradativamente para quart
zo bem cristalizado no centro dos veios. Alguns opacos ocor
rem dispersos. 

Os anfibolitos são mais comuns, exibindo coloração verde
escura, granulação fina a média, estrutura orientada. Petrografi
camente acham-se constituídos por hornblenda, plagioclásio, 
biotita, diopsídio, quartzo e granada Em alguns locais aparecem 
anfibólio-gnaisses possuindo a mesma composição, variando 
apenas em termos de percentagem 

Os xistos ocorrem de maneira descontínua nesta unidade, 
sendo que dois exemplares foram estudados petrograficamente. 
Na serra do Tombador, os granada-cianita-biotita-xistos apresen
tam-se em seção delgada com uma textura lepidoblástica, consti
tuída principalmente de quartzo, plagioclásio sádico, biotita e 
cianita. Em menores proporções notam-se granada, clorita, mus
covita e opacos. A granada é xenomórfica e heterogênea em com
posição, pois encerra inclusões de biotita, opacos, quartzo e 
cianita A biotita é de cor esverdeada e suas palhetas em geral 
contornam as ripas de cianita, enquanto que o quartzo e o pla
gioclásio apresentam-se com bordos denteados Os micaxistos 
da barragem do lcó apresentam-se em seção delgada, com uma 
granulação fina a média, constituída por clorita, muscovita, bio
tita, opaco, estaurolita, granada, cianita e plagioclásio. Mais para 
noroeste, os micaxistos tornam-se grosseiros com aparência 
gnáissica, constituída por quartzo, microclina, biotita, muscovita 
e apatita. 

Estes tipos petrográficos transicionam para cianita-granada
biotita-gnaisses, ocorrendo com bastante freqüência principal
mente na parte sul do rio São Francisco. São rochas de coloração 
cinza-escuro, granulação média a grosseira, com boa orientação 
Algumas amostras apresentam em lâmina delgada uma textura 
granolepidoblástica, compondo-se de feldspato, biotita, quartzo, 
granada e cianita. Dependendo da relação quartzo-feldspato
biotita, que se revezam nas amostras, pode-se ter exemplares 
feldspáticos ou um biotitito. Santana, Costa e lkeda (1982) men
cionaram a existência destes tipos petrográficos também em 
escavações em garimpo de granada localizadas próximo ao ria
cho da mina. 

Os gnaisses granatíferos se apresentam em lâmina delgada 
constituída por biotita, quartzo, granada, plagioclásio e fibrolita 
Esses tipos passam gradacionalmente para rochas granitóides. 

As rochas calcossilicáticas possuem uma coloração verde
escura, granulação fina a média, tênue orientação, mostrando 
uma composição normal, com diopsídio, actinolita, plagioclásio, 
epídoto, quartzo e carbonato, aparecendo acessórios de horn
blenda, granada, titanita e apatita. 

A ocorrência de mármores brancos está relatada na literatura 
por Jordan ( 1973) e Santana, Costa e lkeda (1982). Segundo os 
últimos autores, os mármores foram identificados nos poços e 
trincheiras na fazenda Bom Recurso, subordinados ãs rochas cal
cossilicática~ e aos anfibolitos. Possuem uma granulação média, 

textura granolepidoblástica, constituídos por calcita, diopsídio, 
flogopita, tremolita, apatita e magnetita. 

Os exemplares analisados do Grupo lbó mostram pertence
rem a rochas da fácies anfibolito de média a alta pressão 

1.1.2.2.16- Vulcanismo Caratacá 

1.1.2.2.16.1 -Generalidades 

Um importante enxame de diques básicos corta grande parte das 
litologias que ocorrem nas regiões de Uauá-Caraíba, sendo na 
área de Uauá-Caratacá, no entanto, que esta manifestação básica 
se mostra mais proeminente. 

As primeiras referências sobre a ocorrência de diques nestas 
regiões devem-se a Barbosa ( 1966), que os datou em 73 MA. 
Delgado & Souza (1975) fizeram menção à presença de muitos 
diabásios na Faixa de Curaçá 

Andritzky (1971) apresentou mapa geológico de Uauá, carta
grafando grande quantidade de diques de diabásio e gabro. 
Winge & Danni (1980) descreveram os aspectos de campo e 
petrográficos dessas rochas, em uma área restrita na região de 
Uauá. 

Neste relatório, utilizar-se-á a denominação de Vulcanismo 
Cara tacá para as manifestações vulcânicas que ocorrem ao longo 
de falhas e fraturas representadas por diques e s111s de diabásio e 
gabro, que ocorrem nas regiões de Caratacá-Uauá-Caraíba. 

A denominacão Caratacá advém do fato da referida vila apre
sentar em suas.proximidades um possante dique de diabásio. 

As fases deformativas.constatadas nesta área mostram alguns 
inter-relacionamentos ~~m os diques Assim, numa fase F3 
aparecem injeções na forma de diques e si/ls nos planos de folia
ção previamente deformados na fase F2 em crenulações métricas 
e/ou falhas. Outros no entanto estão relacionados com a fase tec
tônica rúptil preenchendo zonas nos alinhamentos da falha 

1 1 2.2.16.2- Posição estratigráfica 

O posicionamento estratigráfico desta unidade é baseado em 
determinações geocronológicas e representa uma importante 
fase fissura! do Ciclo Transamazônico Assim, o Vulcanismo Cara
tacá está posicionado no Pré-Cambriano Médio. 

1 1 2 2.1 6 3- Distribuição na área 

Os diques predominam na Faixa Uauá-Caratacá em sua porção 
norte, próximo ao Grupo Capim, e em toda a área próximo à mina 
de Caraíba. A possança desses diques, em sua maioria, varia de 
centímetros até 4 km de extensão, mas muitos deles, perfeita
mente paralelos entre si, podem alcançar até 1 O km em alinha
mentos de falha como caracterizados ao sul de Pinhões e no 
povoado Melancia Em Caratacá ocorre possante dique de diabá
sio de grã fina cortando os tonalitos do Complexo Caraíba
Paramirim (Fig. 1 .34). 

Apresentam-se sob forma retilínea, levemente curvos e sinuo
sos, e distribuem-se em compartimentos delimitados por linhas 
tectônicas Assim a nordeste-norte e sul de Caratacá, ocorrem na 
direção NE-SO, sendo extensos, bastante retilíneos e algumas 
vezes muito possantes, além de diques transversais A oeste 
daquela localidade, e a nordeste de Uauá principalmente, essas 
rochas alinham-se preferencialmente na direção NE-SO, sendo 
extensos e alguns levemente curvos 

Os diques de direção N-S são mais escassos, e próximo ao 
Grupo Capim são bruscamente interrompidos. Nas partes de 
relevo mais rebaixado, nos vales, dentro do contexto da área refe
rente à Formação Frei Paulo-Ribeirópolis, ao norte-nordeste de 
Bendengó e a noroeste de Cocorobó, ocorrem corpos ga.bróicos 
alongados, que não cortam os filitos e xistos. São assim consi
derados como corpos plutônicos mais antigos, sendo então 
incorporados ao Vulcanismo Caratacá. 

Na área de Caraíba, os diques são estreitos, retilíneos, ocu
pando principalmente falhas e fraturas, estando presentes tam
bém em boas exposições em Quixabá e Riacho Melancia. Na 
Faixa Caraíba-Poço de Fora-Barro Vermelho-Melancia os diques 
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Fog. 1 .34 - Área de dostnbuoç,io do Vulcanismo Caratad, entre Utu' e Caratae' IBAI. 

possuem direçio preferencial NE-SO. sendo extensos e de 
pequena possança. Aparecem mormente cortando as rochas 
relacionadas principalmente ao Complexo Caraíba-Paramirim. 
mas são interrompidos próximo à zona cataclástica da serra de 
ltiúba. 

Na Folha adjacente SC.24-V-C. aparecem na região de Junco 
secionando rochas dos Complexos Carefba-Paramirim e Barreiro, 
exibindo uma postura vertical e subvertical. 

Salienta-se ainda que alguns diques que ocorrem no trecho 
Uauá-Patamutá cortam as metabásicas e metaultrabásicas do 
Complexo Serrinha. 
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1.1.2.2.16.4 - Geocronologia 

Geocronologícamente. alguns corpos foram estudados. porém 
os dados são inéditos. O RADAMBRASIL efetuou uma determina
ção K-Ar. apresentada na Tabela 1.XXIX. tendo a análise re.gís
trado idade de 2 .014 ± 11 MA. que define época importante de 
atividade fgnea básica intrusiva no Complexo Carafba-Paramirim. 
Resultados radiométricos semelhantes forem encontrados re
centemente por Jardim de Sá e Kawashita (inf. verbal) pelo 
método Rb-Sr (isócrona com 2.2 BA) em gabros a sul e leste de 
Uauá e nas imediações de Caratacá. Da mesma forma. Sato (inf. 



Fíg. 1.34 - Conehnlo. 

verbal) analisando para a SME um gabro·diabásio da mesma 
região encontrou idade Rb·Sr próxima a 2.180 MA, sugerindo 
que o fenômeno ígneo teve um único ápice magmático. Novas 
análises radiométricas poderão confirmar esta hipótese. 

1 . 1.2.2.16.5 - Petrografia 

O Vulcanismo Caratacá acha-se representado por gabros finos e 
diabásios muito finos, afanítícos alcançando até uma granulação 
média. Em alguns locais, no entanto, essas rochas mostram tex
tura mais grosseira com fenocristaís de plagioclásio que atingem 

até 5 em e, muito localmente. foram notados gabros e diabásios 
parcialmente anfibolitizados além de clorita e/ou actinolita 
filon itos. 

Os diabásios são rochas densas. homogêneas. de cor verde
escura, cinza-escuro até negra. sendo afaníticas a fanerfticas 
fi nas e menos comumente médias, contendo. via de regra, 
pequenos grãos disseminados de pirita. Segundo Delgado & 
Souza (1975). petrograficamente os diabásios da região da mina 
Carafba mostram textura ofítica. alteração (cloritização e saus· 
suritização) e estão constituídos por labradorita. augita e aces· 
sórios como biotita, pirita, magnetita, titanita e apatita. Alguns 
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TABELA t XXIX 
Dados analíticos K-Ar em rocha total para rochas do Vulcanismo Caratacá 

N~ de ordem N~ de lab. N~ de campo Rocha %K 

135 4 876 1 1 94/EC/AG-03 Gabro 0,1927 
207 321 OBN/Cb1 Gabro 7,782 

• O número da referência corresponde ao da bibliografia NT- Neste Trabalho 

minerais foram constatados como produtos de alteração: tremoli
ta-actinolita, clorita, epídoto, sericita e carbonato. 

Os gabros são rochas densas, homogêneas, de cor cinza
escuro, faneríticas grosseiras, constituídos macroscopicamente 
por cristais ripiformes do plagioclásio brancos, em meio a uma 
massa de mafitos Petrograficamente, ocorrem plagioclásio do 
tipo andesina cálcica, augita, hornblenda e biotita, esta ocor
rendo muito escassamente em palhetas pardacentas geralmente 
formando aglomerações Os acessórios são apatita, opacos, 
quartzo, tremolita-actinolita, clorita, sericita e epídoto. 

Na fazenda Palmeira, próximo a Tanque Novo, ocorre um ex
pressivo dique de gabro ofítico grosseiro, associado a um diabá
sio afanítico, ocupando aparentemente as posições mais exter
nas do dique. A diferença entre o diabásio e o gabro grosseiro 
reside apenas no aspecto textura!, tendo em vista mostrarem 
composições mineralógicas idênticas. 

A atuação metamórfica incipiente nestes diques poderia ser o 
resultado do diastrofismo do Grupo Capim e da movimentacão 
parcial de porções do Complexo Caraíba-Paramirim. · 

Os diques básicos aparentam injeções em mais de uma fase, 
pois foram constatados em vários locais cortando-se entre si É 
destacável também que alguns diabásios apresentam-se muito 
silicosos enquanto outros são subsaturados (olivina normativa). 
Segundo Winge & Danni (op c1t ), tais fatos podem representar 
um fracionamento magmático de um mesmo líquido basáltico 
fornecido por nuvens de fenocristais e pelos trends químicos. 

1.1 2.2.17- Vulcanismo Arauá 

1.1.2.2.17 1 -Generalidades 

Silva Filho et a/11 (1977) propuseram a denominação de Vulca
nismo Arauá a um possante enxame de diques de caráter ácido
intermediário, com termos subordinadamente básicos, que 
ocorrem nas imediações da cidade que lhe empresta o nome, o 
qual representa um importante vulcanismo fissura! da· geodi
nâmica transamazônica. 

As poucas informações de campo disponíveis desta unidade 
fazem com que a maioria dos dados aqui listados sejam baseados 
nas descrições dos autores acima. 

1.1 2.2.1 7.2 - Posição estratigráfica 

Os corpos tabulares em forma de diques secionam as litologias 
do Complexo de Jequié e em menor parte do Complexo Caraíba
Paramirim. Na coluna cronoestratigráfica deste trabalho o Vulca
nismo Arauá posiciona-se no Pré-Cambriano Médio, senclo 
sincrônico com o Vulcanismo Caratacá 

1 .1 2 2 1 7.3 - Distribuição na área 

Os diques predominam numa faixa com direção NO-SE, desde a 
região sudoeste de Riachão do Dantas até a localidade de Arauá, 
sendo que próximo a esta localidade desaparecem sob sedimen
tos do Grupo Barreiras. A possança dos corpos é muito variável, 
com espessuras desde 5 m até diques que não alcançam 1 O 
em. 

Nas proximidades de Tanque Novo, ao norte de Buquim e a 
nordeste de Pedrinhas, localizam-se os diques de caráter predo
minantemente basálticos e porfiríticos. Cerca de 5 km a nordeste 
de Pedrinhas, Silva Filho et a/ti (1977) descreveram um pequeno 
dique de traquito, com 1 O em de espessura encaixado em rochas 
da fácies granulito. 
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Ar40 x t o·6 ( ccSTP ) %Ar40 Idade Rei • 
rad 

9 
atm (MA) 

27,64 12.49 2014±77 NT 
1.007,0 0,58 1 887±57 12 

Na estrada velha Arauá-Pedrinhas, os mesmos autores obser
varam um corpo estreito de uma rocha verde-escura, que em 
lâmina delgada foi classificada como piroxenito, com textura 
granular. 

1.1.2.2.17 4- Geocronologia 

As duas análises efetuadas, por diferentes métodos, em uma 
mesma amostra, foram obtidas pelo convênio CPRM/CPGeo e 
estão reportadas na Tabela 1.11. 

A geração do Vulcanismo Arauá ocorreu na geodinâmica tran
samazônica em época contemporânea ao Vulcanismo Carata
cá. 

1.1 2.2.1 7 5- Petrografia 

O Vulcanismo Arauá acha-se representado principalmente por 
uma rocha cinza de textura porfirítica, com matriz afanítica onde 
imergem fenocristais, em geral euédricos, de feldspato, quartzo e 
máficos. Microscopicamente trata-se de um riolito pórfiro, com 
textura porfirítica, constituído por fenocristais de plagioclásio 
alcalino, quartzo, ferromagnesianos alterados para clorita, epí
doto e carbonato. Subordinadamente, os megacristais de felds
pato potássico formam intercrescimentos gráficos, com textura 
granofírica, e com predominância sobre a matriz, formando 
granófiros. 

O traquito é composto por micrólitos de feldspatos dispostos 
subparalelamente e com interstícios ocupados por material 
criptocristalino de cor esverdeada, possivelmente clorita, e grãos 
de opacos Vesículas esféricas ou ovóides preenchidas por quart
zo e clorita são abundantes e estão disseminadas na rocha 

Os basaltos são predominantemente porfiríticos, de coloração 
esverdeada a cinza-escuro, granulação fina, constituídos por 
feldspatos e máficos, às itezes com amígdalas preenchidas por 
carbonato O plagioclásio apresenta-se sericitizado e saussuri
tizado. A hornblenda anédrica, castanho-esverdeada, ocorre 
localmente com bordos impregnados de opacos. 

No corpo localizado a 1,5 km a noroeste de Arauá, a análise 
petrográfica revelou um piroxenito com textura granular alotrio
mórfica, constituído por piroxênio e minerais de transformação O 
piroxênio encontra-se substituído em parte poranfibólio uralítico 
verde, associado com epídoto clinozoisita. Subordinadamente, 
ocorrem quartzo, feldspato e esfeno. 

Em menor escala, aparecem também andesitos com variações 
para quartzo-andesito e dacito porfirítico. 

1.1.2.2.18- Suíte Intrusiva Carnaíba 

1.1.2.2.18.1 -Generalidades 

No cinturão metamórfico da serra de Jacobina, ocorrem massas 
graníticas predominan-temente arredondadas, com dimensões 
notáveis, em cootato ~ipicamente magmático com as rochas 
encaixantes. Esta região, graças à sua potencialidade econômica, 
foi alvo de muitos trabalhos, sendo que, no entanto, pouco foi dito 
a respeito das rochas graníticas que ali ocorrem. 

Leo, Cox e Carvalho (1964) classificaram-nas como granito
gnaisses, migmatitos e granitos intrusivos. 

Griffon (1967) considerou o granito que ocorre em Campo For
moso como de origem anatética, com evidências de metassoma
tismo 

Mascarenha-s (1969) definiu na área de Boqueirão, porção 
norte da serra de Jacobina, um corpo granítico intrusivo nos 
metassedimentos, ao qual denominou de granito Boqueirão. 



Hedlund et alil (1971 apud Mascarenhas et a/li, 1975), basea
dos na relação tripla granito-migmatito-ultrabasito, aventaram a 
hipótese de que o granito que ocorre em Campo Formoso seria 
anterior às rochas ultra básicas da área. 

Brito Neves (1972), no Inventário Hidrogeológico Básico do 
Nordeste (Folha SC.24 Aracaju), batizou o granito de Campo For
moso, propondo-lhe uma origem metassomática com refusão 
local, reconhecendo ainda outros corpos, os quais denominou de 
Granito de Nuguaçu. Granito de Jaguarari e Granito de Flamengo. 

Oliveira, Fróes e Oliveira (1974) descreveram o Granito de 
Campo Formoso como sendo de origem magmática, intrusivo no 
Grupo Jacobina, com material formado por anatexia a partir das 
rochas gnáissicas encaixantes pertencentes ao embasamento 
da área. 

Mascarenhas et alii (1975) relataram os corpos como rochas 
ígneas ácidas, reconhecendo os Granitos de Campo Formoso, 
Jaguarari-Carnaíba, Flamengo e Boqueirão, sendo que a coloca
ção do G.anito de Carnaíba teria sido responsável pela formação 
da estrutura anticlinal dômica apresentada pelo Grupo Jacobina 
na área. 

Torquato, Oliveira e Bartels (1978) adiantaram a idade da 
massa granítica intrusiva de Campo Formoso que revelou 1.911 ± 
13 MA. 

Geólogos do Projeto Serra de Jacobina (Couto et a/ti, 1978), 
DNPM/CPRM, identificaram a existência de nove corpos graníti
cos intrusivos nos metassedimentos das partes central e sul da 
serra de Jacobina, os quais denominaram de: Flamengo, Campo 
Formoso, Jaguarari, Brejão das Grotas, Carnaíba, Mirangaba, 
Campestre e Cachoeira Grande. 

No mapa geológico do Estado da Bahia, Inda & Barbosa 
(1978) englobaram estes corpos graníticos nas rochas in
trusivas transamazônicas. 

Neste trabalho, propõe-se a denominação Suíte Intrusiva 
Carnaíba para englobar as massas graníticas que ocorrem nos 
domínios do "cinturão" Jacobina, formando stocks e massas 
batolíticas caracteristicamente magmáticas, embutidos no Tran
samazônico, formados em zona de rift. Neste sentido a Suíte In
trusiva Carnaíba passa a englobar todas as massas graníticas que 
ocorrem na região da serra de Jacobina, relatadas nos trabalhos 
anteriores sob diversas denominações. Compreende uma varie
dade litológica representada por granitos, adamelitos, grano
dioritos e quartzo-monzonitos. 

A denominação aqui empregada refere-se, sob o ponto de 
vista econômico, à mais importante massa granítica intrusiva que 
ocorre nesta área, a qual está geneticamente relacionada às 
mineralizações de esmeralda. Por outro lado, não foi utilizado 
neste relatório o termo Campo Formoso para representar esta 
suíte, pois a mesma constitui uma seqüência máfico-ultramáfica 
estratiforme conforme proposto por Couto et a/ti (op. cit ). 

1.1.2.2.18.2- Posição estratigráfica 

Com base em estudos geocronológicos e relações com as encai
xantes, a Suíte Intrusiva Carnaíba acha-se posicionada no Pré
Cambriano Médio, representando corpos intrusivos do Ciclo 
Transamazônico. Essas rochas plutônicas estão situadas pró
ximo a zonas distensionais das unidades adjacentes, mostrando 
apófises injetadas nas encaixantes, bem como preservam xenóli
tos e autólitos que corroboram o seu caráter intrusivo. Os conta
tos geralmente são tectônicos. O corpo que se situa na parte 
norte de Campo Formoso acha-se, na parte oeste, encoberto pelo 
Grupo Bambuí, ao norte e ao sul, em contato com os Complexos 
ltapicuru, Caraíba-Paramirim e Campo Formoso. Janelas tectôni
cas são observadas na parte oeste do mesmo. A massa granítica 
que ocorre na parte setentrional da serra de Jacobina, Granito de 
Flamengo, mostra-se em suas porções leste e oeste em contato 
com o Complexo ltapicuru e ao noroeste parcialmente encoberto 
pelas coberturas detríticas do Terciário-Quaternário. Três outros 
corpos mapeados bordejam a porção ocidental da serra, mos
trando a leste contato porta lha de empurrão com metassedimen
tos do Grupo Jacobina e, a oeste, contato brusco com o 
Complexo Caraíba-Paramirim. Na interface entre os Complexos 
ltapicuru a oeste e Saúde a leste, desenvolve-se um corpo graní
tico alongado. 

Algumas dessas massas graníticas mostram localmente 
auréolas de contato, enquanto outras encerram encraves e/ou 
xenólitos de quartzitos, gnaisses hornblêndicos, anfibolitos, 
metabasitos e rochas ultramáficas. Alguns desses corpos arquea
ram as camadas adjacentes, emitindo apófises, enquanto outros 
mostram nas encaixantes minerais de metamorfismo como 
andaluzita, cordierita e sillimanita. 

1.1.2.2.18.3- Distribuição na área 

A Suíte Intrusiva Carnaíba ocorre nas Folhas SC.24-Y-A e 
SC.24-Y-B, formando massas graníticas que se alojaram princi
palmente no cinturão metamórfico da serra de Jacobina. Na 
escala desse trabalho só foram cartografados seis corpos, repre
sentantes de uma suíte do Ciclo Transamazônico, constituídos 
por rochas ácidas de natureza plutônica, exibindo formas e 
dimensões diversas. compondo stocks e batólitos. Formam cor
pos ovalados, em forma de meia-lua. semicirculares ou corpos 
alongados, que em alguns locais chegam a constituir serras ou 
chapadões que atingem até 500 m. 

A composição dessa suíte varia desde granodiorito até 
granito, havendo também contribuição de representantes dos 
quartzo-monzonitos, além de variedades pegmatóides, granito 
alcalino e a duas micas. 

O corpo de maior dimensão é aquele que se situa ao norte de 
Campo Formoso, ocupando uma área aflorante de quase 700 
km2, muito recortado porta lhas e fraturas em duas direç"ões prefe
renciais: NO-SE e NE-SO Quartzo de veios, rochas ultramáficas e 
anfibolitos ocorrem como xenólitos ou encraves na parte centro
norte do maciço. Suas exposições são prejudicadas em parte por 
um intenso solo residual aliado aos depósitos de tálus. A pre
sença de encraves ou xenólitos pode representar fragmentos do 
Complexo de Campo Formoso, quando do ernbutimento do 
corpo. Por outro lado, os veios de quartzo, na certa, representam 
zonas de silicificacão formada na interface com as rochas máficas 
a ultramáficas Xe~ólitos de quartzitos verdes foram relatados por 
Griffon (1967) e Mascarenhas eta!ti (1975) em ltuiutuba. A rocha 
é de cor cinza a rósea, granulaQão média, localmente grosseira, 
até porfirítica, neste caso, exibindo megacristais de microclina 
que atingem até 3 em. 

A fase tardia do corpo está representada por uma intensa 
pegmatização,ligada provavelmente a processos de metassoma
tose, a qual teria vínculo com a formação dos megacristais de 
microclina. Em algumas partes notam-se relfquias de feições 
migmatíticas nebulíticas, às vezes apresentando estruturas 
dobradas localizadas. 

O stock de Boqueirão ocupa aproximadamente 5 km2, não 
tenao sido representado em mapa, podendo tratar-se segundo 
Mascarenhas et alii (op ctt) de uma apófise do corpo de Campo 
Formoso. A rocha é grosseira, leucocrática com megacristais de 
microclina que atingem até 1 em. Na localidade de Flamengo, 
ocorre uma massa granítica de formato circular abrangendo uma 
área de cerca de 1 50 km2, tratando-se de uma intrusão isolada 
apresentando veios de quartzo e pegmatito concordante com a 
forma do corpo, sendo representantes do evento pneumatolítico. 

Ocupando a porção leste da serra de Jacobina, englobando a 
cidade de Jaguarari e a vila de Juacema, ocorre uma massa graní
tica, apresentando-se numa faixa de 3 km2, podendo atingir até 
1 O km2, contendo xenótitos de rochas meta básicas, metaul
tramáficas e quartzitos. Mascarenhas eta!it (op ctt) mencionaram 
xenólitos de quartzitos e quartzo-biotita-xistos, na localidade 
de Estivas. 

A oeste de Pindobaçu, a massa plutônica é de granulação 
média, com tênue foliação, ocorrendo sob forma arredondada. 
Injeções graníticas nas rochas ultramáficas foram anotadas no 
trecho Carnaíba-Pindobaçu, caracterizando feições intrusivas. 
Turmalinização e pegmatização ocorrem nas bordas de vários 
corpos da Suíte Intrusiva Carnaíba, enquanto que o tipo a duas 
micas produz influências nos metassedimentos, sob a forma de 
metamorfismo de contato ou pegmatização. 

A feição característica proporcionada pelos corpos plutônicos 
desta suíte intrusiva é o arqueamento das rochas quartzíticas e ul
tramáficas e a forma encurvada da serra de Jacobina. 
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1.1.2.2.18.4- Geocronologia 

Trata-se de importante atividade plutônica que afetou o Sistema 
Jacobina contemporaneamente às atividades denominadas de 
Suíte Granitóide Tipo Cansanção-Tanquinho. A Figura 1.35 apre
senta a isócrona Rb-Sr de referência disponível para os corpos 
estudados e as Tabelas 1.XXX e 1.XXXI os respectivos dados 
analíticos Rb-Sr e K-Ar. 

A isócrona de referência mencionada inclui os dados relativos 
ao Granito de Campo Formoso, os referentes aos corpos situados 
mais a sul, nas imediações de ltaitu e Pindobaçu, e também a norte 
de Campo Formoso, nas proximidades de Jaguarari. O valor 
obtido, 1.960 ± 16 MA para R= O, 708 ± 0,0015, corresponde a 
um importante marco plutônico regional desencadeado ao longo 
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do Sistema Jacobina (Brito Neves, Cordani e Torquato, 1980), já 
no período final do Evento Transamazônico. 

Idades aparentes K-Ar em muscovita (Tab. 1.XXXI), referentes 
à intrusão de Campo Formoso, mostraram-se coerentes com o 
padrão Rb-Sr isocrônico, endossando a proposição de um pluto
nismo ativo durante a geodinâmica transamazônica. 

1 .1 .2.2.18.5- Petrografia 

A Suíte Intrusiva Carnaíba apresenta poucas variedades petrográ
ficas, estando representada por granitos alcalinos, granodioritos 
micáceos e adamelitos e muito raramente quartzo-monzonitos. 
Num mesmo corpo ocorrem até três variedades petrográficas. O 
Granito de Carnaíba apresenta em lâmina delgada uma textura 

T828 /. 
0 O 0 70A 

14A 

1.00 /o:3A 
132A/ 

o 

0,90 

o.eo 

0 cM-32/40 

N~ de ordem N~delab 

136 2 490 
136 2 487 
136 2486 
136 2476 
136 2488 
136 2.489 
137 3 236 
138 3 235 
139 3 243 
140 3.234 
141 3 232 
142 3 233 
143 3 392 
144 2 317 

T 

o 0674 
812 

TB-26
0

,....0 TB-25 

lO 

Fig. 1 35- Diagrama isocrônico Rb-Sr para a Suíte Intrusiva Carnaíba 

TABELA 1 XXX 
Dados analíticos Rb-Sr em rocha total para a Suíte Intrusiva Carnaíba 

N~ de campo Rocha Rb Sr Rba7 ;s!ls 
(ppm) (ppm) 

CM-32/40 Granito 82,0 175,0 1.36 ±o,03 
TB-26 Gninito 266,0 139,0 5,63 ±o,11 
TB-25 Granito 248,0 121.0 6,03 ±o,12 
TB-24 Granito 246,0 98,0 7,42 ±o,15 
TB-27 Granito 393,0 125,0 9,34 ±o,18 
TB-28 Granito 445,0 79,0 17,10 ±o,33 
JT 674 Granito 331,7 108.8 9,04 ±o,18 
RC 132A Granito 326,0 101.2 9,58 ±o,19 
RC 498A Granito 323,7 85,0 11,39 ±o,22 
RC 83A Granito 301,1 79.4 11,31 ±o,22 
JA 14A Granito 383,5 67,0 17,38 ±o,33 
JB 70A Granito 402,0 68,9 17,72 ±o,34 
JT 812 Granito 288,6 97.1 8,81 ±o,17 
COR 52 Granito 228,0 133,7 0,8243±0,0012 

15 

s!l7 /Sras Idade Ref • 
(MA) 

O, 7 466±0,001 4 - 396 
0,8694±0.0020 2 027±67 396 
0,8767±0,001 o 1 976±61 396 
0,9181 ±0,0030 1 994±65 396 
0,9746±0.0016 2003±60 396 
1 '1979±0,0024 2001±58 396 
0,9543±0,0025 1 915±59 X 

0,9775±0,0012 1 976±58 X 

1 ,0368±0,001 5 2020±60 X 

1 ,0086±0,0007 1 866±54 X 

1 '1995±0.001 5 1 976±57 X 

1 ,2025±0,001 3 1 950±56 X 

0,9491 ±0,0030 1 925±61 X 

4,99 ±o,10 1 662±57 + 
. 

• Os números da referência correspondem aos da bibliografia. x - Dados CPGeo/Convênio CPRM-IGUSP, inéditos. + - Dados CPGeo/Convemo DOCEGEO-IGUSP, 
inéditos 
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TABELA 1 XXXI 
Dados analfticos K-Ar para a Suíte Intrusiva Carnaíba 

N~ de ordem N~ de lab N~ de campo Material %K 

145 3 618"" 3 617 TB-24 Muscovita 8,90 
146 993 BA-66 PB 99 Muscovita 8,85 

* Os números da referência correspondem aos da bibliografia 

hipidiomórfica granular, onde estão alojados quartzo, albita
oligoclásio, microclina, muscovita, apatita, hiotita e zircão. Petro
graficamente, os corpos de Jaguarari e Campo Formoso são 
idênticos. Em lâmina delgada os exemplares são constituídos por 
quartzo, microclina, oligoclásio, muscovita e biotita. O quartzo 
comumente ocorre na forma intersticial, fraturado, e às vezes com 
extinção ondulante. A microclina mostra indivíduos de forma 
anedral até euedral, enquanto o oligoclásio geralmente apresen
ta-se zonado, com geminação albita-Carlsbad, e mirmequita 
abundante. A muscovita ocorre em cristais subédricos associa
dos à biotita. Esta mostra pleocroísmo castanho a verde, com 
cloritização pronunciada, e exsolução de óxido de ferro. Nos tipos 
pegmatóides o oligoclásio predomina. Os acessórios epídoto, 
zircão, apatita, magnetita, carbonato, turmalina, hematita, esfeno 
e leucoxênio variam nas amostras estudadas. 

Mascarenhas et a/ii (1975) descreveram o Granito de Boquei
rão como constituído por microclina caulinizada em cristais alon
gados, com inclusões de albita. As inclusões feldspáticas mos
tram estruturas mirmequíticas. A biotita apresenta-se em peque
nas lamelas, em parte cloritizada, possuindo coloração marrom
esverdeada, às vezes incluindo pequenos cristais de zircão. A 
muscovita secundária é originada dos plagioclásios. O epídoto 
apresenta-se em agregados de grãos com formas irregulares. 

Nos tipos granodioríticos, ocorrem vênulas de quartzo, cor
tando os feldspatos, e segundo Oliveira, Fróes e Oliveira (1974) 
em um exemplar ocorre textura rapakwi. 

Na massa de Campo Formoso, foram descritos por Mascare
nhas et alit (op cit) tipos representados por microclina, albita, 
quartzo, mica branca e gnaisses porfiroclásticos. 

1.1 2.2.1 9- Complexo Entremontes 

1.1 2.2.19.1 -Generalidades 

Nas vizinhanças das localidades de Piranhas (AL), Canindé do 
São Francisco (SE), Entremontes (AL), Poço Redondo (SE) e Pão 
de Açúcar (AL), nas Folhas SC.24-X-C e SC.24-X-D, ocorre um 
complexo magmático-sedimentar constituído principalmente de 
rochas metabásicas e metassedimentares 

A primeira referência a essas rochas deve-se a Kegel & Bar
roso (1966) ao descreverem um perfil entre Poço Redondo e 
Curralinho, onde citaram, da primeira para a segunda localidade, 
a presença de granitos róseos não gnaissificados, biotita-granito 
gnaisse, filitos escuros e xistos verdes, estes com intercalações 
de calcários. Foram incisivos ao afirmarem que os xistos verdes 
podem ocorrer bem foliados ou maciços, assemelhando-se a 
anfibolito, e acham-se cortados por granito róseo ligeiramente 
gna issificado. 

Posteriormente, Silva Filho (1976) descreveu um complexo 
básico-ultrabásico, nos municípios acima citados, constituído 
por metaultrabasitos, metabasitos, anfibolitos, gabros e di o ritos. 
Associou essas rochas ao magmatismo inicial ofiolítico da Geos
sinclinal de Propriá (Humphrey & Allard, 1969), aqui designada 
simplesmente por Faixa de Dobramentos Sergipana (Brito Neves, 
1975). 

Um ano antes, Santos & Silva Filho (1975) efetuaram uma revi
são dos conhecimentos sobre a Faixa de Dobramentos Sergipana 
e na proposta de evolução geotectônica relacionaram também a 
um magmatismo ofiolítico as rochas máficas e ultramáficas des
critas por Farina (1966, 1967 e 1970) e Leite (1969) na região de 
Batalha (AL), a leste da área referida no primeiro parágrafo 
deste capítulo. 

(ccSTP ) %Ar40 Ref.* Ar40 X 1 0-G -- Idade 
rad g atm (MA) 

109,5 0;89 1 831±72 396 
128,2 3.4 2 027±157 393 

Silva Filho eta/11 (1977, 1979a) formalizaram sob a designação 
de Complexo de Canindé o conjunto de intercalações de metaul
trabásicas, metabásicas, metarcóseos, metacarbonatos, filitos e 
metagabros aflorantes na região de Canindé do São Francisco, 
Poco Redondo e Pão de Acúcar, caracterizando-o como sendo a 
fácÍes magmática do Grup~ Macururé, unidade maior representa
tiva do domínio eugeossinclinal da Faixa de Dobramento Sergi
pana. Subdividiram o complexo em duas seqüências: uma infe
rior, constituída principalmente de intercalações de metarcóseo, 
metaultrabásicas, metabásicas, filitos e faixas de mármores, e, 
outra, superior, composta quase exclusivamente por gabros com 
intercalações esparsas de xisi.os. 

Em vista da potencialidade econômica e da importância geo
tectônica que a área se revestia, novos trabalhos foram exe
cutados. 

Assim, Silva Filho et alii (1979b), em um mapeamento regio
nal, conseguiram definir cinco unidades na região de Canindé no 
São Francisco-Pão de Açúcar, denominadas, da base para o topo, 
de Unidade Mulungu, Unidade Garrote, Unidade Novo Gosto, 
Unidade Gentileza e Complexo de Canindé. A primeira sendo 
constituída principalmente por leptitos e anfibolitos, com quart
zitos feldspáticos, metacarbonatos e lentes de ultramáficas em 
quantidades subordinadas; a segunda, sendo praticamente com
posta por leptitos; a terceira, estando representada por anfiboli
tos, metacarbonatos, metachert, quartzitos, rochas calcossilica
tadas, micaxistos e quartzitos grafitosos; a quarta encerraria dia
básios, basaltos, anfibolitos, metassedimentos tufáceos e vul
cânicas xistificadas; e o Complexo de Canindé, por outro lado, 
intrude as demais unidades, sendo constituído por metagabros, 
troctolitos leucogabros, dioritos e metaultramáficas Esta última 
unidade foi correlacionada às rochas máficas e ultramáficas da 
região de Batalha-Porto da Folha, originalmente descritas por 
Farina (1966, 1967 e 1970) e Leite (1969). 

Do ponto de vista evolutivo, Silva Filho et a/11 (1979b) conside
raram, tentativamente, que as rochas básicas e ultrabásicas são 
fragmentos de corpos de natureza ofiolítica e foram geradas em 
um arco de ilhas que posteriormente incorporou-se a uma mar
gem continental. 

Tesch et a!it ( 1980) procederam a uma investigação específica, 
visando a principalmente verificar o controle geológico e dimen
sionar ocorrências de sulfetos de níquel e cobre e de minerali
zações ferro-titanadas, identificadas anteriormente por Silva 
Filho eta/11(1 979b). Concluíram que as disseminações de sulfetos 
e os níveis ferro-titanados estão restritos principalmente aos ga
bros e troctolitos do Complexo de Canindé e que esta unidade, 
por apresentar contatos bruscos com as demais, em geral por 
falha, e paragêneses metálicas do tipo pirrotita-pentlandita
calcopirita-pirita, constitui um complexo estratiforme dife
renciado de um magma original basalto-toleítico. As provas 
definitivas, como estruturas cumuladas, estariam preservadas 
nas faixas ferro-titanadas (Silva Filho et a/11, 1979b) e nas coroas 
de reação de piroxênio ao redor de olivina 

Finalmente, Rand et a!tt (1980), apoiados em estudos de 
magnetometria e gravimetria, contestaram o modelo de placas 
tectônicas de Brito Neves, Sial e Albuquerque (1977) e de Silva 
Filho, Bonfim e Santos (1978) para a Faixa de Dobramentos Ser
gipana, argumentando que na área onde supostamente ocorreria 
um espessamento crustal pela colisão de dois continentes, isto é, 
ao longo do rio São Francisco, deveria ser registrada uma 
anomalia gravimétrica negativa, o que não foi detectado. Ao con
trário, observaram anomalia positiva na região entre Canindé do 
São Francisco e Pão de Acúcar e concluíram que a seqüência 
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ofiolítica de Silva Filho (1976) deveria provavelmente constituir 
um complexo m~tavulcânico-metassedimentar sem a conotação 
geotectônica que lhe foi atribuída 

Neste trabalho, as Unidades Mulungu, Garrote, Novo Gosto e 
Gentileza, definidas por Silva Filho et ali i (1979b), foram agrupa
das sob a denominação de Complexo Entremontes por se consi
derarem insuficientes as relações de campo para o empilhamento 
proposto por estes autores Os leptitos das unidades constituem, 
em sua maioria, intrusivas graníticas sintectônicas e portanto de 
posicionamento incerto na seqüência. O Complexo Canindé, por 
sua vez, é intrusivo naquele e constitui um corpo ou vários corpos 
ígneos plutônicos desmembrados por falhamentos posteriores. 
A pouca deformação comparativamente ao Complexo Entremon
tes, a presença de hornfels mosqueado no contato com suas 
encaixantes e o truncamento das unidades do Complexo Entre
montes são características de campo que suportam <;l sua natu
reza intrusiva e por este motivo foi designado formalmente por 
"Suíte Intrusiva Canindé" em substituição ao termo Complexo de 
Canindé, cunhado por Silva Filho et ali1 (1979b) 

1 .1 .2 2.1 9 2 - Posição estratigráfica 

Os dados de campo de Silva Filho et ali1 (1979b) e os coleta dos 
pelo Projeto RADAMBRASI L indicam que o Complexo Entremen
tes, inserido no Alto Tectônico Pernambuco-Alagoas, faz con
tato discordante com migmatitos e rochas granodioríticas do 
Complexo Presidente Juscelino, de idade transamazônica ou 
mais antiga 

Está cortado por falhas e stocks de granitóides róseos ou cinza 
com idade Rb-Sr convencional de 635 MA, valor esse compatível 
com o espectro de variação do Ciclo Brasiliano 

As rochas gabróides da Suíte Intrusiva Canindé alojaram-se 
nas rochas metassedimentares e metaígneas do Complexo En
trementes, como se pode concluir a partir das seguintes 
observações: 
- os gabros e suas variedades são encontrados sob a forma de 
blocos em boa parte das exposições das unidades do Complexo 
Entrementes, exceto da Unidade Mulungu; 
-as unidades do Complexo Entrementes apresentam-se forte
mente orientadas para NO-SE, com foliações subverticais, às 
vezes estão migmatizadas e fortemente transpostas, o que não 
se observa nas rochas da Suíte Intrusiva Canindé; nestas normal
mente se verifica um excelente isotropismo, com estruturas e tex
turas ígneas preservadas e pouca modificação nas paragêneses 
ígneas primárias, quando muito estão cataclasadas, falhadas e 
hidroterma lizadas; 
- o Complexo Entremontes contém assembléias mineralógicas 
características de grau metamórfico equivalente às fácies epí
doto-anfibolito e anfibolito, enquanto a Suíte Intrusiva Canindé 
encerra no máximo paragêneses da fácies xisto verde ou de alte
ração tardimagmáticas como, por exemplo, saussuritização de 
plagioclásios e uralitização ou cloritização de piroxênios; e 

-as datacões radiométricas embora a nível de reconhecimento, 
mostram ·idades K-Ar de 75Ó MA para as rochas básicas da Uni
dade Gentileza do Complexo Entremontes e 450 MA para 
troctolitos da Suíte Intrusiva Canindé 

Diques de diabásio/basalto com idade permocarbonífera 
(Silva Filho et a!Ji, 1979b) cortam tanto as rochas do Complexo 
Entre montes quanto as da Suíte Intrusiva Canindé e seguramente 
constituem uma das últimas manifestações ígneas na região. 

1.1 2 2 19 3 - Distribuição na área 
O Complexo Entrementes ocorre nas margens do rio São Fran
cisco, desde aproximadamente Pão de Açúcar (AL) até Curituba 
(SE), constituindo uma faixa mais ou menos contínua, orientada 
para NO-SE e com cerca de 70 km de extensão por 1 O a 15 km de 
largura Entre as localidades de Bonsucesso e Canindé do São 
Francisco o complexo divide-se grosseiramente em duas faixas 
subparalelas, separadas uma da outra pelas rochas intrusivas 
gabróides da Suíte Intrusiva Canindé e por granitóides diversos. 
Falhas transcorrentes com direção NE-SO e rejeito sinistrógiro 
deslocam as unidades do complexo em pauta 

As melhores exposições das diversas unidades do Complexo 
Entrementes são encontradas na margem direita do rio São Fran
cisco, especialmente nas estradas que ligam as localidades de 
Pão de Açúcar e Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo a 
Curralinho e Poco Redondo a Curituba 

Os xistos ve;des, anfibolitos e leptitos da Unidade Mulungu 
podem ser observados aflorando de forma mais ou menos contí
nua, desde as vizinhanças da fazenda Garrote, a sudoeste de Pão 
de Açtkar, até as proximidades de Curituba. 

Os leptitos da Unidade Garrote apresentam grosseiramente a 
mesma distribuição que as rochas da Unidade Mulungu, ocor
rendo em faixas paralelas a esta 

A Unidade Novo Gosto, composta principalmente de anfiboli
tos, micaxistos e parcelas subordinadas de xistos verdes, quartzi
tos e rochas carbonáticas, acompanha a distribuição geral das 
duas outras unidades já referidas. As suas melhores exposições 
estão nas estradas de Canindé do São Francisco para Curituba e 
de Poço Redondo para Curralinho além de em alguns afluentes do 
rio Jacaré, a noroeste de Poço Redondo. 

A Unidade Gentileza, por outro lado, tem sua área de ocor
rência principal nas margens do rio São Francisco, tanto no lado 
alagoano quanto no sergipano Excelentes exposições de anfi
bolitos e metadiabásios xistificados. com ou sem injeções graní
ticas tabulares, podem ser encontradas no morro do Cristo, em 
Pão de Actkar, assim como nas vizinhancas das localidades de 
Bonsuce~so, Curralinho, Entrementes e Canindé do São Fran
cisco 

1 1 2 2 19 4- Geocronologia 

O Complexo Entrementes acha-se datado através de uma análise 
Rb-Sr (Tab 1 XXXII) e duas K-Ar (Tab. 1 XXXIII), com idades 
variando entre 750 e 61 O MA 

TABELA 1 XXXII 

N? de ordem N?de lab 

147 6 067 

NT- Neste Trabalho 

N?de ordem N?delab 

148 4855 
149 4919 
150 4 903 

• Suíte Intrusiva Canindé 
Nt - Neste Trabalho 
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Dados analíticos Rb-Sr em rocha total para rocha do Complexo Entremontes 

N? de campo Rocha Rb Sr Rba7 ;s,as Sr87 /Sr86 Idade Ref. 
(ppm) (ppm) (MA) 

AGE0-151 S Gr. gnáissico 177,7 103,6 4,99±0,14 O, 7502±0,0007 635±35 NT 

TABELA 1 XXXIII 
Dados analíticos K-Ar para rochas do Complexo Entremontes e Suíte Intrusiva Canindé 

N? de campo Rocha Material %K 40 _6 ( ccSTP ) %Ar40 Idade Ref Ar x10 --
rad g atm (MA) 

1095AGEO 121 2 Diorito pórf. Biotita 7,0065 197,8 2,15 611±18 NT 

1095 AGEO 1 53 Metabasito RT 1.1115 39,99 15.91 748±17 NT 

1163 EO 131 Troctolito• Plag 0,1298 2,55 37-.34 447±14 NT 



As datações são coerentes com as relações de campo 
observadas O leucogranito 1 095-AG-1 51.3, situado no morro 
do Cristo, em Pão de Acúcar, com idade Rb-Sr convencional de 
635 MA, é intrusivo e c~ncordante com a direcão de deformacão 
dos metabasitos associados, os quais fo~am datados p.elo 
método K-Ar em 750 MA O resultado radiométrico mais signifi
cativo é obtido justamente para o metabasito 1 095-AG-153, da 
Unidade Gentileza, cuja idade de 750 MA, referente à desgaseifi
cação parcial de argônio devido à imposição do Ciclo Brasiliano, 
deve ser considerada mínima para a rocha, sugerindo um caráter 
Pré-Brasiliano para o Complexo Entremontes No momento, é 
inviável, todavia, definir precisamente sua idade real. 

1 1 2 2.1 9.5- Petrografia 

Aqui serão descritas as principais características petrográficas 
das unidades que compõem o Complexo Entremontes, conforme 
a divisão e cronologia estabelecida por Silva Filho e1 a/11 
(1979b) 

A) Unidade Mulungu 

De acordo com Silva Filho el a/11 ( 1979b), as Unidades Mulungu e 
Novo Gosto apresentam litologias muito semelhantes, como 
anfibolitos, metacalcários, mármores e quartzitos O que as dis
tingue é a presença de leptitos e lentes de metaultramáficas na 
primeira e de metachert e micaxistos na segunda A Unidade 
Gentileza, por outro lado. é composta principalmente de rochas 
metavulcânicas básicas Em qualquer uma das unidades o grau 
metamórfico não ultrapassou a fácies epídoto-anfibolito ou anfi
bolito, como bem registrado nas para gêneses das rochas básicas 
e em alguns metassedimentos associados 

Na estrada Poço Redondo-Curralinho, a Unidade Mulungu 
exP.õe-se em valetas adjacentes à estrada observando-se aí 
intercalações de metaultramafititos, anfibolitos e leptitos. A para
gênese nas rochas ultramáficas consiste de talco, serpentina, 
clorita, opacos e anfibólio esverdeado do grupo da actinolita. Nos 
termos máficos coexistem anfibólio verde prismático a granular, 
epídoto-zoisita, plagioclásio e quantidades subordinadas de 
titanita, opacos, clorita e apatita. A textura é sempre nema
toblástica. Como o anfibólio apresenta extinção Z 1\ C, variando 
de 1 0° a 21 °, é possível que tanto a actinolita quanto a 
hornblenda estejam presentes. O grau metamórfico equivale à 
fácies epídoto-anfibolito (Miyashiro, 1973; Li ou el a/11, 1974). Os 
leptitos associados são de pequena possança, têm cor rósea e 
estão penetrativamente foliados por cataclase. São concordan
tes com a foliação N55°0/subvertical e apresentam variedades 
pegmatíticas. Os principais minerais observados são quartzo, 
microclina, biotita e plagioclásio, os quais estão dispostos em um 
arranjo granoblástico alongado. O feldspato potássico também 
ocorre em indivíduos maiores, onde apresenta média organiza
ção (triclinicidade). 

Embora não se tenha conseguido verificar as relações espa
ciais entre os leptitos e as rochas máficas e ultramáficas, por se 
tratar de exposições em planta, é bastante razoável que os lepti
tos representem injeções neossomáticas sintectônicas, como as 
que ocorrem nas Unidades Novo Gosto e Gentileza. 

B) Unidade Garrote 

Segundo Silva Filho et afit (1979b), esta unidade é composta 
quase exclusivamente de leptitos foliados e frequentemente 
transformados em augen gnaisses. Esses autores supõem ainda 
que os leptitos possam ter-se formado pelo metamorfismo de 
fácies anfibolito atuando sobre sedimentos arcoseanos, em con
traposição a estudos petrográficos e geoquímicos realizados por 
Barbosa (1979, apud Silva Filho et a/ti 1979b) que tende a 
considerá-los como lavas ácidas originais. 

Bons afloramentos desta unidade puderam ser estudados, 
fornecendo excelentes elementos a respeito de sua proce
dência. 

Nas proximidades da fazenda Garrote ocorrem leptitos róseos, 
de granulação média, bem foliados para N60°0/60°NE e com
postos de microclina, quartzo, plagioclásio e traços de biotita, 
opacos, muscovita e granada. O feldspato potássico é mais abun
dante que o plagioclásio, caracterizando uma composição graní-

tica para a rocha. Em atitude concordante com a foliação dos 
leptitos, notou-se dique decimétrico de cor cinza, portador de 
encraves alongados anfibolíticos e de xenólitos de biotita 
granito. A composição mineralógica é semelhante à do leptito 
encaixante, distinguindo-se apenas na maior quantidade de bio
tita e na maior proporção de plagioclásio relativamente ao 
feldspato potássico. Nenhuma estrutura sedimentar ou vulcânica 
foi observada. 

Na estrada Canindé do São Francisco-Curituba, a unidade 
está representada igualmente por leptito de granulação média a 
grossa com orientação N60°0. A presença de minúsculos riscos 
descontínuos de biotita contornando ou não facóides de felds
pato potássico e a existência de diqueletes de granito fino suge
rem que o conjunto diz respeito a injeções graníticas sintectô
nicas à deformação que afetou as demais unidades do Complexo 
Entre montes. De fato, ao microscópio, tanto o diquelete quanto o 
"leptito" encaixante apresentam a mesma composição mineraló
gica, representada por quartzo, microclina, biotita, opacos e 
titanita euédrica. Granada sintectônica pode aparecer no dique
lete. Aspectos mais contundentes e que confirmam a natureza 
magmática dessas rochas podem ser verificados no "leptito" 
hospedeiro. Os facóides aí observados são na verdade feno
cristais de microclina pertítica, com forma subédrica a anédrica, 
dispostos em uma matriz granoblástica poligonal a xenomórfica 
de microclina, quartzo, algum plagioclásio e acessórios. Esta 
rocha granítica teve uma evolução interessante, com os feno
cristais se formando acima da curva solvus, e a matriz abaixo da 
mesma. Como a pressão do sistema não pode ter excedido 5 kb, 
caso contrário não haveria a formação do intercrescimento K
feldspato-plagioclásio nos fenocristais (Bowen & Tutle, 1950; 
Morse, 1 970), o granito deve ter sido gerado em profundidades 
equivalentes à epizona ou mesozona superior. Se esta rocha 
fosse uma vulcânica ácida metamorfizada, teria que ser gerada 
acima de 5 kb de pressão e ascender rapidamente na crosta, pro
piciando a cristalização simultânea dos dois feldspatos. Todavia, 
os fenocristais pertíticos descartam esta possibilidade. No caso 
de um arenito arcoseano, por outro lado, seria muita casualidade 
encontrarem-se feldspatos pertíticos só entre os "elásticos" 
grosseiros e não na matriz. 

Outros afloramentos também sugerem uma origem ígnea plu
tônica para os "leptitos" em questão. E o caso de exposições pró
ximas desta última, onde restos isolados de mármores da 
Unidade Mulungu "bóiam" em augen gnaisses róseos igualmente 
orientados para N60°0. Muito provavelmente, esses mármores 
são roof pendants em granitos porfiríticos sina tarditectônicos. 

Os aspectos magmáticos e a semelhança composicional e 
estrutural entre os leptitos da Unidade Garrote e aqueles das Uni
dades Mulungu, Novo Gosto e Gentileza (nesta sem dúvida são 
neossomas) sugerem uma origem comum para essas rochas. Em 
outras palavras, a Unidade Garrote representa, em sua maioria, 
prováveis megainjeções graníticas alongadas, contemporâneas 
à migmatização que afetou as demais unidades. Assim melhor se 
entende a ausência de estruturas sedimentares e vulcânicas na 
Unidade Garrote, muito bem enfatizada por Silva Filho et a/ti 
(1979b), e se justificam as características magmáticas menciona
das por Barbosa (1979; apud Silva Filho et afit, 1979b). 

C) Unidade Novo Gosto 

Em afloramentos da Unidade Novo Gosto na estrada Canindé do 
São Francisco-Curituba e nas vizinhanças desta última cidade, 
observaram-se xistos verdes ora bem folia dos ora mais macicos, 
e exibindo orientação geral N60°-70°0/subvertical. Intercala
ções de rochas quartzo-feldspáticas são notadas esporadica
mente. 

Próximo a Curituba os xistos verdes estão constituídos princi
palmente de plagioclásio sódico, anfibólio alongado de cor 
verde, opacos, epídoto-zoisita e titanita; esta bordeja os opacos e 
conseqüentemente sugere origem ígnea para a rocha (Williams, 
Turner e Gilbert, 1970, p.262). O anfibólio tem extinção Z A C, 
variando de 12° a 23°, predominando 12° a 14°. Portanto, devem 
estar presentes hornblenda e actinolita. As rochas quartzo
feldspáticas são de granulação fina e estão constituídas de pla
gioclásio, quartzo e quantidades subordinadas de actinolita, 
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clorita, muscovita e opacos. Assemelham-se a metassiltitos. A 
presença, neste afloramento, de blocos de micaxisto granatífero 
indica a possibilidade de estarem associados aos xistos verdes. 

Em outro afloramento desta unidade, próximo a Canindé do 
São Francisco, ocorrem intercalações de anfibolitos, xisto pelí
tico, quartzito micáceo e leptito. Os anfibolitos estão constituí
dos de actinolita e hornblenda verdes, epídoto-zoisita, oligo
clásio e quantidades subordinadas de quartzo e opacos, en
quanto o xisto pelítico tem em sua composição mineralógica bio
tita, muscovita, quartzo, granada sin a pós-cinemática, além de 
clorita, plagioclásio e feldspatos não geminados. Os leptitos 
apresentam textura granoblástica inequigranular, onde os mine
rais mais desenvolvidos são o ortoclásio pertítico, com 2V médio 
e gemi nação Carlsbad, e a microclina com média a alta organiza
ção. Na matriz, observam-se biotita cloritizada ou não, titanita, 
epídoto, zircão, plagioclásio, microclina e quartzo. Este último às 
vezes tem forma discóide devido à deformação. A presença de 
ortoclásio pertítico, como "facóide", e de plagioclásio +micro
clina, na matriz, indica que a rocha é um granito porfirítico 
deformado ou granito sintectônico. As paragêneses observadas 
nas rochas básicas (actinolita + hornblenda + plagioclásio + epí
doto), combinadas com as dos xistos pelíticos (muscovita + bio
tita + granada + quartzo), caracterizam grau metamórfico 
equivalente à fácies epídoto-anfibolito. 

Na estrada Poço Redondo-Curralinho, verificou-se também a 
presença de metarenito bem compactado e constituído principal
mente de grãos de quartzo subarredondados. Faixas subparalelas 
de opacos e actinolita sugerem a existência anterior de minerais 
pesados. Clorita e actinolita compõem a matriz minoritária. Algu
mas dúvidas persistem quanto à posição estratigráfica desta 
amostra, pois o local estudado situa-se na transicão da Unidade 
Novo Gosto para a Gentileza. Todavia, a presen'ca desta rocha 
comprova o baixo grau metamórfico a que foi sub~etida a região 
e sua procedência a partir do retrabalhamento de material 
siálico. 

Em diversos locais podem-se observar. faixas de metacal
cários, de granulação média e bastante alvos, int.ercalados com 
rochas básicas, especialmente na estrada para Bonsucesso. 

D) Unidade Gentileza 

A Unidade Gentileza foi a mais bem estudada por apresentar boas 
exposições, sobretudo ao longo do rio São Francisco. 

No morro do Cristo, em Pão de Açúcar, ocorrem metabasaltos/ 
metadiabásios com foliação N30°0/subvertical e injetados lit par 
lit por granitos róseos algo deformados (Est. 1 .IX B) As rochas 
básicas estão constituídas por plagioclásio (andesina sódica), 
anfibólio verde com extinção Z 1\ C, variando de 10° a 25°, 
titanita e quantidades subordinadas de opacos, quartzo, biotita e 
clorita. Quando estes dois últimos minerais são mais abundantes, 
a rocha adquire um caráter xistoso. A textura predominante é a 
nematoblástica, tendo sido notadas relíquias de textura inter
granular. Este aspecto juntamente com a presença de plagioclá
sio com zoneamento normal e geminação albita-Carlsbad com
binadas comprovam procedência magmática para essas rochas 
(Gorai, 1951; apud Trõger, 1969). As injeções graníticas são 
tabulares e têm possança variando de alguns centímetros a um 
metro São concordantes a discordantes da foliação nas rochas 
básicas. Uma fase anterior de migmatização está bem evi
denciada em minúsculos agregados alongados de quartzo e 
feldspato róseo interceptados pelos granitos discordantes. Desta 
forma, a presença, nos metabasaltos, de palhetas de biotita cor
tando todos os minerais e os altos valores de K e Rb verificados 
nessas rochas são explicados ao se admitir uma forte contamina
ção siálica durante as duas ou mais fases de migmatização. Ao 
microscópio, os granitos estão constituídos principalmente de 
quartzo, microclina e plagioclásio, dispostos em um arranjo 
granoblástico interlobado. Biotita, cloritizada ou não, opacos, 
apatita, mirmequita e titanita euédrica ocorrem em quantidades 
subordinadas. Localmente nota-se textura porfirítica e granular 
hipidiomórfica. Como tanto o plagioclásio quanto o feldspato 
potássico não apresentam exsoluções de um no outro, os grani
tos podem ser classificados de subsolvus (Tuttle & Bowen, 1 958). 
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Em afloramentos intemperizados, ou naqueles onde não se 
dispõe de cortes verticais, essas injeções lit par lit podem ser 
erroneamente interpretadas como arcóseos ou vulcânicas ácidas 
metamorfizadas, complicando destarte o entendimento da geo
logia regional. 

Em outros locais do rio São Francisco, os metabasaltos/ 
metadiabásios da Unidade Gentileza podem gradar para termos 
mais grosseiros, sugerindo resfriamento mais lento. Texturas glo
meroporfiríticas, pilotaxíticas e subofíticas estão preservadas, 
especialmente onde a cataclase regional foi mais amena. As 
paragêneses dessas rochas são semelhantes àquelas encontra
das no morro do Cristo. Em um só local, próximo a Curralinho, é 
que se podem observar relíquias de piroxênio (augita). Nos 
demais casos, os únicos máficos presentes são titanita, opacos, 
anfibólio (actinolita) de cor verde e biotita; às vezes estes dois 
últimos minerais ocupam os interstícios das ripas de plagioclásio, 
compondo uma textura intersetal. 

Próximo a Curralinho, na margem direita do rio São Francisco, 
notou-se metadiabásio porfirítico, onde os fenocristais são de 
quartzo anédrico e plagioclásio, e a matriz, grossa, de plagioclá
sio, quartzo intersticial, opacos e actinolita. Texturas inter
granular e ofítica estão preservadas. Nenhuma feição tufácea foi 
observada, embora tal rocha tenha sido mapeada como tufos por 
Silva Filho et a/ti (1979b). 

Em praticamente todos os afloramentos desta unidade estão 
presentes injeções graníticas róseas, como as descritas no morro 
do Cristo Variedades mais grosseiras, deformadas, são também 
bastante comuns, às vezes assemelhando-se a augen gnaisse. 

Próximo a Pão de Acúcar e na estrada Niterói-Poco Redondo, 
nota-se passagem gradativa de hornblenda-granitos porfiríticos, 
com encraves máficos, para as rochas da Unidade Gentileza No 
morro do Cristo, em Pão de Açúcar, estes granitos estão local
mente intercalados com as rochas metabásicas ou em contatos 
discordantes por falha de empurrão, cujo plano tem a-titude 
N50°E/70°NO. 

Silva Filho et alu (1979b) referiram-se à presença de estrutura 
tipo pillow em anfibolitos desta unidade. Não se encontraram, 
todavia, seqüências ígneas características das suítes ofiolíticas 
fanerozóicas, tais como rochas ultramáficas na base, gabros 
cumulados, diques e derrames submarinos, mais para o topo. 

1 1.2.2 19.6- Análises químicas 

Quinze amostras de rochas básicas das Unidades Gentileza e 
Novo Gosto foram analisadas para elementos maiores, menores e 
traços. A Unidade Mulungu não foi analisada por não se dispor de 
amostras frescas. 

Na Tabela 1.XXXIV estão apresentados os resultados analíti
cos, incluindo algumas razões críticas entre elementos. Também 
foram inseridas análises de diversos tipos de basaltos para fins de 
comparação. 

A primeira questão que se impõe em relação às rochas básicas 
é saber se as que estão metamorfizadas e não exibem texturas 
magmáticas podem ser derivadas de um magma ou de sedimen
tos margosos. Várias sugestões para distinguir orto e paraanfi
bolitos existem na literatura (Leake, 1964; Shaw & Kudo, 1965; 
Kalsbeck & Leake, 1970). Recentemente, Gokhale & Gothe 
(1978) reavaliaram essas informações e propuseram que a rela
ção entre a sílica, o ferro ferroso e o ferro férrico pode discriminar 
satisfatoriamente os dois ambientes Na Figura 1.39, nota-se que 
todas as amostras das Unidades Gentileza e Novo Gosto situam
se no campo magmático. 

A segunda questão a ser respondida diz respeito aos possíveis 
ambientes geotectônicos geradores das rochas metabasálticas e 
anfibolíticas das unidades em estudo. Atualmente são encontra
dos basaltos em regiões orogênicas (arcos insulares e bordos 
continentais ativos) e anorogênicas (dorsais oceânicas, ilhas 
intra-oceânicas e rifts continentais). Se se admitir que o regime de 
tectônica de placas, como conhece-se hoje em dia, não atende 
plenamente ao Princípio do Uniformitarianismo no Pré-Cam
briano (Watson, 1976; Sutton, 1977; Bemmelen, 1977, Krõner, 
1977 e 1981 ). mas que, todavia, em algumas regiões o Ciclo de 
Wilson já poderia estar em operação no Proterozóico Superior 



TABELA 1 XXXIV 
Análises químicas -Complexo Entrementes 

Unidade Gentileza Novo Gosto 

Classificação Metamafititos Metabasalto/metadiabásio Xistos verdes/anfibolitos 

AG AG AG AG AG AG AG AG EO EO EO AG AG AG AG MORB 
BAB OIT IAT AB BK1 CT Amostra n? 151' 151.2 153' 154.1 121.2' 154.2' 155' 156.2' 128' 129.1' 136' 116 1 116.3 1164 119 (1) 

Si02 49,90 49,90 50,01 47,90 47,60 47,10 47.40 49,10 50.10 50,50 50,70 48,60 48,60 47,80 50.40 49.61 50,50 49,70 49,30 51,10 50.10 49.50 

Ti02 1,74 1,51 1.43 1,32 1,21 1,73 1,56 1,79 1,63 1.64 1,09 0,87 0,85 0.87 0.93 1.43 0,60 1,02 2,16 0,86 2.17 2.49 

AI20 3 14,78 15,55 15,81 15,59 18,68 15,21 15,29 15.02 15,58 17,31 13,91 14,04 13,76 13,98 13,28 16,01 11,00 16,70 14,00 16,60 14,00 15,60 

~ Fe20 3 5,30 4,18 3.47 4,07 5,53 4.45 3,37 5.25 4,07 4,95 6,80 0,90 3,71 0.91 1.40 - - - - - - -
"' 5,36 6,31 5.28 4.42 6,25 6,62 5,52 5,61 5,82 4,97 9,27 6,38 9.51 9,60 11.49 10,60 8,60 11.25 11,07 12.15 11,79 ~ FeO 5,21 
o 
iii MnO 0,16 0,16 0,15 0,17 0,18 0,16 0,16 0,18 0,14 0,22 0,18 0,16 0.14 0,17 0,18 0.18 0.20 0.10 0,14 0.21 0,17 0,17 
E MgO 4,60 4,93 5,09 6,30 3,10 6,37 6,22 4,96 4,85 2,31 5,72 8,34 7,29 8,89 7,20 7,84 10.20 9.10 8,36 5,86 6.46 5,92 

"' B C aO 8,09 8,29 7,96 9,10 7,66 9,64 9,18 8,72 8,15 4,82 9,77 10.43 10,85 9,80 11.45 11.32 11,80 11,90 10.10 10.80 9,82 8,68 
c 

4,04 3,98 3,50 4,18 2,97 2,76 3,67 4,38 4,31 3,84 2,95 3,00 3.40 2,06 2,76 1,87 2.40 2,26 1.96 2,54 3.47 Ql Na20 3,77 
E 
Ql K20 1,80 1,80 1,71 2,28 2,10 1.65 2,27 0.45 1,53 3,20 1,08 0,58 0,56 0,36 0.29 0.22 0,17 0,34 0.45 0.44 0,80 1.40 
w 

P205 0,67 0,54 0.40 0,35 0,61 0,38 0,36 0,55 0.44 0,73 0,19 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,14 0,06 0,09 - - - -
P.F. 1,86 1,52 1,31 1,67 1,55 1,34 2,63 2,26 0,96 1,53 1,07 1.49 2,51 1 47 0,89 - - - - - - -

Total 97,88 97,78 97,63 97,53 96,82 97,25 97,82 97.47 97.44 97,34 99,32 97,63 97,65 97.16 97.68 - - - - - - -

Ba 780 650 480 232 1 250 500 680 465 1 600 2100 450 94 290 84 210 14 20 30 100 148 352 649 

Co 37 34 41 37 22 24 40 38 40 18 42 60 48 51 53 - 50 - - - - -
C r 90 88 120 148 6 132 128 96 420 40 66 460 446 400 276 297 920 365 - - - -
Cu 12 22 15 14 17 25 35 36 <5 31 102 32 28 19 24 77 - 100 - - - -

E La 110 70 180 <30 80 <30 50 120 60 100 60 30 30 36 30 - 3 - - - - -

"- Nb - - - - - - - - - - - <20 <20 <20 <20 - - - - - - -
Eo 

Ni 35 82 132 140 10 84 134 88 94 26 
"' 

58 146 144 144 144 97 360 170 206 79 124 123 
~ Pb <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 22 o 20 10 10 10 12 - - - - - - -
c Sr 540 432 440 320 600 340 380 550 470 440 310 250 250 250 186 130 100 160 353 397 428 761 Ql 

E v 240 164 146 200 156 106 240 260 184 244 260 240 220 224 270 292 250 225 - - - -

"' 8 y 62 59 41 38 92 14 40 72 18 46 35 24 25 24 28 - - - - - - -
r:: 

Se 23 16 20 21 12 52 50 48 50 24 43 36 31 Ql 15 20 26 38 22 42 - - -
E 

Zr 460 400 84 210 480 68 82 70 88 86 95 33 75 135 45 224 175 Ql 260 720 76 680 118 w 
Rb 98 83 76 135 77 60 56 41 37 35 41 27 13 12 - 1-10 10 5 36 51 31 38 
Rb/Sr 0,18 0,19 0,17 0,42 0,128 0,176 0,147 0,074 0,11 0,08 0,12 0.14 0,16 0.11 0,07 0.009 - - 0.028 0.012 0,084 0,067 

K/Rb 152 180 186 140 226 228 336 91 211 699 240 137 112 111 184 1 300 . - 890 373 730 184 227 

K/Sr 27 34 32 59 29 40 49 6 23 60 28,7 19 18 12 13 14 14 17 10 9 15 15 

Cu/Sr 107 137 129 203 91 202 172 113 107 78 22,5 298 310 288 439 622 843 531 204 194 164 81 

Na/K 1,87 2 2,08 1,37 1,7 1.6 1,1 7,3 2.5 1.2 3,2 4,56 4,8 8.4 6.4 11 9,8 6,3 4,5 3.98 2,8 2.2 

(1) Fe total como FeO em todos os basaltos: • Texturas magmáticas preservadas MORB- Basaltos de Cordilheiras Mesooceânicas (Hawking, 1980) BK 1 - Basaltos Komatiíti
cos Grupo 1 (Condie, 1981, p 92) BAB- Basaltos de Bacias back-arc (Hawking, 1980) OIT- Toleítos de Ilhas Oceânicas (Condie, Barsky e Mueller, 1969) IAT- Toleítos de 
Arcos Insulares (Condie, Barsky e Mueller, 1969) CT- Toleítos Continentais (Condie, Barsky e Mueller (1969) AB- Basaltos Alcalinos (Condie, Barsky e Mueller, 1969) Análi
ses: Geosol e Paulo Abib Eng S A 

(Windley, 1977; Blacketa/ii, 1979; Stern, 1981 ). é possível então 
se tentar estabelecer correlações com os modernos ambientes. 

Deste modo verifica-se, na Tabela 1.XXXIV, que praticamente 
todas as amostras da Unidade Gentileza apresentam valores de 
Na2 0 e K20 muito elevados comparativamente aos diversos tipos 
de basaltos. Somente os basaltos alcalinos exibem concen
trações semelhantes. Todavia, como não se observaram piro
xênios alcalinos e feldspatóides nas amostras estudadas, a 
analogia com basaltos alcalinos deve ser descartada. Sr, Rb e Ba 
também são muito altos, só sendo comparáveis aos toleítos con
tinentais ou aos basaltos alcalinos; às vezes os valores são duas a 
três vezes maiores que nessas rochas. A razão Ca/Sr e o teor em 
Ni são compatíveis com os toleítos continentais e um pouco 
inferiores aos toleítos de arcos insulares. 

Na Unidade Novo Gosto, por outro lado, os teores de rubídio e 
dos óxidos de sódio e potássico são comparáveis aos toleítos 
continentais ou aos toleítos de ilhas oceânicas, como é o caso do 
K20 e do Rb em algumas amostras. Sr e Ba apresentam variações 
compatíveis com toleítos de ilhas oceânicas e de arcos insulares, 
às vezes assemelham-se aos basaltos de pós-arco. Os valores de 
níquel são bastante constantes nas amostras analisadas e 
situam-se entre os valores médios para os toleítos continentais e 
os basaltos de pós-arco. 

Os resultados analíticos para Na2 0, K20, Sr, Rb e Ba devem ser 
interpretados com muita cautela, pois em rochas basálticas as 
alterações químicas são muito frequentes, sendo em geral atri-

buídas a fatores como: 1) interação rocha-água, 2) deformação e 
metamorfismo, 3) metassomatismo, possivelmente devido a 
injeções sintectônicas de rochas graníticas, e 4) processos de 
intemperismo. Conseqüentemente, as rochas das Unidades 
Gentileza, Novo Gosto e Mulungu podem ter sido afetadas por 
todos esses processos As injeções graníticas observadas em 
diversos afloramentos dessas unidades podem ter sido responsá
veis pela introdução de alguns elementos químicos, especial
mente dos mencionados. 

Condie (1969, apud Condie, 1981, pág. 71) apresentou um 
resumo das variações nas concentrações de elementos químicos 
durante a alteração progressiva e metamorfismo. Segundo este 
autor, K, Ba, Rb, Fe3+/F2+, Sr e Si02 podem mostrar variações 
significativas. Tendo em vista estas considerações e o fato de não 
se terem efetuado correções do tipo proposto por Beswick & Sou
c i e (1978), serão evitados diagramas onde Na, K, Rb, Sr e Ba são 
os principais componentes. 

As rochas básicas das Unidades Novo Gosto e Mulungu estão 
associad<;~s a metacalcários, xistos pelíticos e metarenitos ou 
quartzitos Em nenhum local notou-se a presença de conglo
merados ou de evaporitos. Conseqüentemente, as associações 
acima são muito provavelmente de ambientes marinhos de águas 
rasas (Pettijohn, 1975). Silva Filho et a/li (1979b) sugeriram um 
ambiente de arcos insulares para a geração das unidades 
observadas. Neste caso, as rochas vulcânicas devem pertencer às 
séries calcoalcalinas ou toleíticas de baixo potássio (arcos mais 
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primitivos). A ausência de andesitos e de termos diferenciados 
afasta, em princípio, a primeira alternativa, o que será investigado 
geoquimicamente a seguir. 

Miyashiro (1974) sugeriu que as relações entre os elementos 
ferromagnesianos, durante o fracionamento magmático, são 
diagnósticas para suítes vulcânicas toleíticas e calcoalcalinas. 
Segundo este autor, o enriquecimento de FeO* e Ti02, nas séries 
toleíticas, com o aumento da diferenciação (representada pelo 
aumento da razão FeO* /MgO) contrasta com o decréscimo des
ses óxidos nas séries calcoalcalinas. Na Figura 1.36, observa-se 
que as amostras das Unidades Gentileza e Novo Gosto situam-se 
parte no campo toleítico e parte no calcoalcalino. 

Chayes (1964) e Grasso (1968) mostraram que os basaltos 
intra-oceânicos se distinguem daqueles do domínio circum
oceânico (arcos insulares e bordos continentais ativos) pelos teo
res um pouco mais elevados em Ti02. Bébien (1980) investigou 
máis detalhadamente o comportamento do titânio em basaltos e 
andesitos provenientes de diferentes domínios tectônicos e, com 
base no diagrama FeO* /MgO - Ti02, conseguiu distinguir duas 
séries: uma anisotitânio, correspondendo a lavas do tipo anoro
gênico, e outra isotitânio, caracterizando magmatismo oro
gênico. Na Figura 1.37, verifica-se que quase todas as rochas 
básicas da Unidade Gentileza são do tipo anisotitânio ou anoro
gênico e as da Unidade Novo Gosto são isotitânio ou orogênicas. 
Todavia, a localização dessas últimas, próxima do limite dos dois 
campos, deixa um pouco em dúvida sua caracterização. 
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Mais adiante, Pearce & Cann (1973) e Pearce & Norry (1979) 
mostraram que alguns elementos incompatíveis como Ti, Zr, Y e 
Nb são muito sensíveis a diferentes processos petrogenéticos e 
que esses elementos podem ser de grande valia na caracteriza
ção de várias suítes de lavas. Os dados da Unidade Gentileza, 
quando plotados no diagrama Zr/Y-Zr (Fig. 1.38), situam-se em 
sua maioria dentro ou próximo do campo dos basaltos intrapla
cas. As amostras da Unidade Novo Gosto e duas da Unidade 
Gentileza plotam nas vizinhanças do domínio de superposição 
dos basaltos de dorsais mesooceânicas e arcos insulares. 

Em síntese, os dados químicos, associados às relações de 
campo, conduzem à conclusão que muito provavelmente as Uni
dades Gentileza e Novo Gosto se formaram em ambientes 
distintos. 

As rochas básicas estudadas em ambas as unidades são de 
procedência magmática, como verificado no diagrama Si02-Fe0-
Fe203 (Gokhale & Gothe, 1978) (Fig. 1.39), porém as da Unidade 
Gentileza são anorogênicas e as da Unidade Novo Gosto orogêni
cas. Os metabasaltos/metadiabásios daquela apresentam, em 
geral, características de toleítos continentais e não ostentam 
sedimentos associados. Os anfibolitos da Unidade Novo Gosto, 
por outro lado, exibem características químicas mais semelhan
tes a toleítos de arcos insulares e dorsais mesooceânicas; às 
vezes parecem-se com toleítos de ilhas ocsânicas e basaltos de 
pós-arco (back-arc basa/ts). A presença de metassedimentos de 
mares rasos sugere, entretanto, um ambiente do tipo bacias mar
ginais (margmal basins ou back-arc basins) para esta unidade. 
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Fig 1 36 - Diagramas Ti02 versus Feo• /MgO e Feo• versus Feo• /MgO para caracterização das séries vulcânicas toleíticas e calcoalcalinas (Myashiro, 1974), para 0 
Complexo Entrementes 

112/GEOLOGIA 



3 

AT = Anisotitõnio ( onorol,lênico) 

IT = lsotitõnio ( orol,lênico) 

o Gentileza 

+ Novo Gosto 

AG-156.2 AT 

i 
AG-1550 

N 
o 
i= 

/ 
A G- 116,; 1 / +AG-119 

++ +AG-116 3 

/ 1G-116 4 

/ 
/ 

I 
o 

o z 4 

Feo"; M90 (%) 

Fig 1 37- Diagrama Ti02-FeO*/MgO para caracterizar suítes vulcânicas orogêni
cas e anorogênicas segundo Bébien (1980) Complexo Entrementes 
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Como conclusão, admite-se que o Complexo Entrementes 
teve uma evolução mais intrincada do que o suposto por Silva Filho 
et alii (1979b). As Unidades Mulungu e Novo Gosto muito prova
velmente se formaram em ambientes semelhantes, visto conte
rem litologias parecidas (e.g. metassedimentos, mármores e 
metabásicas). As rochas da Unidade Gentileza, por outro lado, 
parecem representar um magmatismo basáltico fissura!. cuja 
relação de tempo com as outras duas unidades ainda não está 
bem estabelecida embora Silva Filho et ali i (1979b) a tenha posi
cionado estratigraficamente acima das demais. 

1.1.2.2.20- Grupo Colomi 

1.1.2.2.20.1 - Generalidades 

O Grupo Colomi representa um conjunto de serras e serrotes 
isolados entre si constituídos por metavulcânicas e metassedi
mentos elásticos e químicos carbonáticos encimadas por for
mações ferríferas do tipo "Lago Superior" que ocorrem em ambas 
as margens do·lago de Sobradinho na porção noroeste das Folhas 
SC.24/25 Aracaju/Recife. Essa seqüência apresenta um meta
morfismo essencialmente da fácies xistos verdes, sendo sua 
deposição atribuída à bacia intracratônica, do Proterozóico 
Inferior. As primeiras referências a morros constituídos por quart
zitos, itabiritos e calcários ferruginosos nas proximidades da 
antiga Vi lia de Remanso foram feitas por Derby (1880 e 1881 ). 

Barbosa (1965) utilizou o termo Grupo Colomi para uma 
seqüência de "quartzitos (na base), dolomitos, tremolita-xistos, 
talco-xistos, micaxistos e itabiritos" que ocorrem na serra homô
nima, caracterizando-o como uma seqüência de sedimentos 
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Fig 1 38- Diagrama Zr/Y versus Zr de Pearce & Norry (1979) para as rochas básicas do Complexo Entrementes 

1000 
Zr (ppm) 

GEOLOGIA/113 



Si02-60% 
F e O- 40°/o 
Fe20 3 - O% 

Si02- 60% 
FeO- 25°/o 
Fe20 3- 1 5 °/o 

70 

o Unidode Gentileza 

+ Unidade Novo Gosto 

ao 

AG-151 

AG-156i:> ---------

0 
E0-136 

0 oAG-121 2 

AG-1542 0 
EO~zg:t AG-151 2 

. 
0 

AG- 154 1 

t AG-116 4 
AG-119 

+ AG-1161 

EO -128 
o 

AG-15 3 

Si02-85% 

Fe0-0 °/o 
Fe2o3-15°/o 

10 

Si02-lOO% 

FeO -0% 

Fe203- 0°/o 

Fig 1 39 - Diagrama Si02 -Fe0-Fe2 0 3 para distinção de para e ortoanfibolitos de acordo com Gokhale & Gothe (1 978) para o Complexo Entrementes 

terrígenos e químicos, com contribuição muito subordinada de 
vulcanismo, metamorfizado ao nível da fácies xisto verde e, muito 
localmente, nas condicões da fácies anfibolito 

Souza et a/11 ( 1979) ~edefiniram o Grupo Colomi subdividindo
o em quatro unidades: Serras do Choro, da Castela, da Capivara e 
da Bicuda, agrupando-as no Complexo Colomi e caracterizando
o, similarmente a Barbosa (op ctt ), como uma seqüência de sedi
mentos terrígenos e químicos, com contribuição muito subor
dinada de vulcanismo, metamorfizada na fácies xisto verde e, 
muito localmente, nas condicões da fácies anfibolito. Adotar-se
á aqui a proposição de Souz~ et a/11 (op ctt ), mantendo-se con
tudo a designação de grupo, já atribuída por Barbosa (op cit.), em 
vista do termo complexo mostrar-se insustentável por já ter sido 
subdividido em quatro unidades ordenadas (Souza et a/11, op 
Clt) 

1 1 2 2 20 2 - Posição estratigráfica 

O Grupo Colomi apresenta-se em discordância sobre o Complexo 
Caraíba-Paramirim e também sobre a seqüência vulcanossedi
mentar do Complexo Barreiro Suas características litológicas e 
fotogeológicas permitem correlacioná-lo com o Complexo de 
Brumado, que ocorre ao sul da Chapada Diamantina, na Folha 
SD.24 Salvador. Acredita-se que sua deposição teria ocorrido no 
Proterozóico Inferior e, embora não apresente relacões de con
tato com o Complexo Salgueiro-Cachoeirinha, p~rece ser-lhe 
imediatamente inferior na escala geológica. 

1.1 2 2 20 3 - Distribuição na área 

Constituindo as Serras dos Colomis e da Capivara, no lado norte 
do lago de Sobradinho e serras menores, como do Morro, do 
Choro, do Pau-a-Pique e do Tabuleiro, que hoje são ilhas, as ser
ras de Jacobina, da Castela e da Bicuda, ao sul do referido lago, o 
Grupo Colomi apresenta uma distribuição descontínua nessas 
serras e serrotes isolados entre si e arrodeados por extensas 
coberturas de sedimentos tércio-quaternários. 

Com exceção de pequenas ocorrências na Folha SC.23 Rio 
São Francisco, o Grupo Colomi praticamente tem sua área de 
ocorrência restrita à Folha SC.24-V-C. 

Nas serras dos Colomis e da Capivara, situadas alguns 
quilômetros a leste da cidade de Remanso, apresenta sua maior 
expressão, atingindo aparentemente 800 m de espessura. Nessa 
região a seqüência basal é constituída por quartzitos, metar-
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cóseos e metarenitos (Unidade Serra do Choro, de Souza et alii, 
1979), que gradam lateral e verticalmente para os metacarbona
tos com magnesita (Unidade Castela, dos mesmos autores), re
presentados essencialmente por metadolomitos e metacalcários 
dolomíticos, além de magnesita. Este conjunto lítico está bem 
representado nas porções central e sul da serra dos Colomis e da 
serra da Capivara. Expressivos depósitos de tálus e coberturas 
tércio-quaternárias circundam as referidas serras e as ilhas do 
Morro e do Choro, de modo que as relações de contato da 
seqüência basal com os migmatitos e rochas granitóides transa
mazônicas do Complexo Caraíba-Paramirim não foram obser
vadas 

Os metacarbonatos, metadolomitos e metacalcários puros e 
magnesianos, de cor creme, têm maior expressão na porção sul 
do lago de Sobradinho, diretamente ao sul da cidade de Sento Sé, 
nas serras de Jacobina e da Castela. Nesta última, reservas consi
deráveis de magnesita de cores branca, creme e castanho
arroxeada ocorrem na mina da Castela. A magnesita está 
associada a metacarbonatos magnesianos cinza. Intercalados 
nos metacarbonatos ocorrem níveis lenticulares de xistos es
verdeados, provavelmente produtos do metamorfismo de cal
cários impuros e margas 

Assentada concordantemente ora sobre a seqüência basal de 
quartzitos, metarcóseos e metarenitos, ora sobre os metacar
bonatos, ocorre uma seqüência de formações ferríferas bandea
das constituídas por itabiritos, jasperitos e quartzitos ferrugi
nosos. Esta unidade, que ocorre na porção mais superior do 
Grupo Colomi, foi denominada Unidade Serra da Capivara, por 
Souza et alii (op ctt ). 

As formacões ferríferas são de coloracões cinza-escuro, 
marrom-escu~a e marrom-avermelhada, est~ de intemperismo, 
mostram intercalações de cherts, jasperitos e quartzitos brancos, 
finos e altamente recristalizados, porém muito subordinados e 
não individualizados, em geral em lentes centimétricas. 

Nas serras ao sul do lago de Sobradinho e na ilha do Tabuleiro 
ocorre uma recorrência de rochas metassedimentares psamíticas 
similares à seqüência basal. São metarenitos, metarcóseos e 
quartzitos com algumas pequenas lentes de metapelitos conglo
meráticos. Esta seqüência mais superiorfoi nomeada de Unidade 
Serra da Bicuda por Souza et alit (op cit) e sobrepõe-se concor
dantemente às formações ferríferas bandeadas, estando pratica
mente ausente na serra dos Colomis e demais ocorrências do 
Grupo Colomi, ao norte do lago de Sobradinho. 



Os quartzitos ferruginosos, que ocorrem ao norte da área 
principal do Grupo Colomi, na região de Lagoa do Alegre, por 
exemplo, foram incluídos no Complexo Caraíba-Paramirim por 
estarem alojados em rochas gnáissico-migmatíticas, possuindo 
portanto fácies metamórficas mais elevadas do que os quartzitos 
ferríferos do citado grupo. 

1.1.2.2.20.4- Geocronologia 
As possibilidades de avaliação geocronológica do Grupo Colomi 
são presentemente reduzidas, pois que apenas uma datacão em 
amostra da serra da Castela (Tab. 1.XXXV), em um quartzo:clorita 
xisto (metavulcânica), acha-se disponível. O resultado obtido de 
1.205 ± 41 MA pelo método K-Ar em rocha total é pouco 
esclarecedor quanto à sua idade, pois que, a par das recentes 
limitações à metodologia empregada, a análise possui validade 
discutível devido ao teor crítico de potássio (0,0148) na amostra. 
Caso tal idade possua validade geológica, poder-se-ia admitir 
que o Grupo Colomi, na área datada, não teria sido afetado por 
Eventos Brasilianos. 

1 .1 .2.2.20.5 - Petrografia 
Aqui serão abordadas as descrições generalizadas dos principais 
aspectos petrográficos dos constituintes litológicos mais mar
cantes do Grupo Colomi, incluindo-se quartzitos associados a 
metarenitos, metacarbonatos, xistos verdes e formacões ferrífe
ras, informações estas extraídas principalmente d.e Souza et 
a/ti (1979). 

Os quartzitos e metarenitos são brancos, creme, cinza-claro e 
róseos, possuindo uma granulação fina a grosseira, compactos e, 

menos comumente, friáveis. Os quartzitos são em geral muscoví
ticos ou sericíticos, gradando para muscovita-xistos quartzosos. 
Em zonas de alta deformação aparecem cianita-quartzitos, com 
opacos (magnetita), turmalina e zircão camo minerais aces
sórios. 

Os metacarbonatos são representados predominantemente 
por dolomitos brancos, cinza, rosados e castanhos, possuindo 
granulação fina a grosseira, com lentes de magnesita branca e 
rosada de granulação média a grosseira. Apresentam como 
minerais acessórios opacos, às vezes tremolita-actinolita e talco, 
ocorrendo eventualmente biotita, flogopita, sericita, muscovita, 
clorita e quartzo. 

Os níveis de xistos verdes, intercalados subordinadamente, 
foram classificados petrograficamente como epídoto-hornblen
da-anfibolito, serpentina-ta lco-metau ltra ma fito, tremo I ita-xisto, 
tremo I ita-actinol ita-xisto, tremo I itito, qua rtzo-m uscovita-biotita
xisto e clorita-xisto. 

As formacões ferríferas bandeadas estão representadas por 
quartzitos fe~ruginosos (itabiritos, jasperitos) e cherts ferrugino
sos que em geral são de colorações cinza-escuro, marrom-escura 
e castanho-avermelhada, exibindo bandas escuras com espessu
ras em geral milimétricas, ricas em minerais de ferro e bandas cla
ras, menos ferruginosas, constituídas predominantemente de 
quartzo ou chert São rochas magnéticas, densas, de granulação 
fina a média e com textura granolepidoblástica a nematoblástica, 
esta nos tipos com grunerita. Os minerais de ferro presentes são a 
magnetita, a hematita e o anfibólio grunerita. São em geral itabiri
tos, grunerita-itabiritos, quartzo-magnetita-grunerita xistos, 
magnetita quartzitos etc 

TABELA 1 XXXV 
Dados analíticos K-Ar em rocha total para o Grupo Colomi 

N~ de ordem N?delab N~ de campo Rocha 

151 4 061 15781F-192 Metavulcânica 

* O número da referência corresponde ao da bibliografia 

1 1.2.2 21 -Complexo Monteiro 

1.1 .2.2 21 1 -Generalidades 

%K 

0,0148 

Os trabalhos até agora publicados consideraram a área ocupada 
por esta unidade como Grupo Uauá, o qual foi criado por Toniatti 
(1963 apud Inda & Barbosa 1978) com a denominação de ""Série 
Uauá"", para englobar gnaisses migmatíticos e ectinitos que 
ocorriam na área da mina Caraíba, localizada na Folha 
SC.24-V-D 

Leal (1966), efetuando estudos na bacia do rio Pajeú, reuniu os 
anatexitos em brechitos e gnaisses graníticos como as rochas 
mais antigas, seguidas de migmatitos com intercalações de 
quartzitos, calcários, anfibolitos, biotita-gnaisses e/ou biotita 
xistos. 

As contribuições da Escola de Geologia da Universidade 
Federal de Pernambuco 1965-1967 (apudBrito Neves, 1975) nas 
regiões do médio e baixo Pajeú não solucionaram todos os 
problemas estratigráficos da área. Apesar disto, reconheceram 
migmatitos de estruturas variadas com intercalacões de cal
cários, anfibolitos, quartzitos e um conjunto de paragnaisses com 
intercalações de hematita-quartzitos, quartzitos e biotita-musco
vita-xistos. 

Barbosa ( 1970), utilizando o termo de Toniatti (op cit ), pro
pôs a denominação Grupo Uauá, com ampla distribuição geográ
fica, a qual passou após a publicação do seu trabalho a ser 
amplamente considerada, ao norte do Lineamento Pernambuco, 
alcançando as regiões da Paraíba. 

Leal, A. de S. (1970) reuniu os Grupos Uauá e Macururé, de 
Barbosa (op cit.), sob a denominação de Grupo Cabrobó, que se 
estenderia principalmente para a região ao norte do rio São 
Francisco. 

Santos (1971 ), no trabalho efetuado na quadrícula da Folha 
Arcoverde, distinguiu uma associação migmatítico-granítica e 
seqüências metamórficas, que foram denominadas Caroalina, 

Ar40 X 1 o·6 ( ccSTP ) %Ar4o Idade Ref • 
rad 

9 
atm (MA) 

0,986 44.73 1 205±41 378 

São Caetano, Feliciano e Sertânia, com base em características 
petrográficas e fácies metamórficas, predominando gnaisses, 
rochas ígneas, xistos, calcários e quartzitos 

Leal, J. M. (1970). no Inventário Hidrogeológico Básico do 
Nordeste (Folha 20-NE), denominou a região ao norte do rio São 
Francisco, compreendida entre os meridianos 37° a 39°, como 
Grupo Uauá e, entre Floresta e Belém do São Francisco, Grupo 
Caraíba 

Brito Neves (1975), em trabalho de regionalização geotec
tônica pioneira no Nordeste, caracterizou esta área como sendo 
uma faixa de dobramentos, a qual denominou Pajeú-Paraíba, 
com 450 km de eixo maior e largura média de 135 km, tendo o 
centro geométrico nas cidades paraibanas de Sumé e Monteiro. 
Esta faixa de dobramentos seria representada litoestratigrafica
mente por duas seqüências: uma inferior, originária de uma sedi
mentação terrígena imatura, psamítica e/ou pelítica, com inter
calacões de calcários cristalinos e níveis quartzíticos, e outra 
sup~rior, com rochas xistosas (metagrauvacas biotíticas), com 
muitos calcários e gnaisses, considerada, em parte, neste tra
balho como pertencente ao Complexo Surubim. 

Bruni et alii (1976), na Carta Geológica do Brasil ao Milioné
simo (DNPM), consideraram toda a área ao norte do Lineamento 
Pernambuco como representada pelos Grupos Uauá e Seridó, 
além de granitóides e sedimentos isolados da bacia de Jatobá O 
Grupo Seridó, tal como foi considerado, são os xistos tipo 
Caroalina descritos por Santos (1971 ). 

Em 1977 Santos voltou a publicar um modelo evolutivo para a 
região pré-cambriana da Folha Arcoverde. Distinguiu um compar
timento geotectônicg assim caracterizado: um maciço antigo, o 
qual denominou Mulungu; uma faixa dobrada intermediária abri
gando maciços migmatíticos e faixas gnáissicas marginais; as 
depressões tipo Caroalina e a faixa cataclástica Poço do Cruz
Cruzeiro do Nordeste. As faixas gnáissicas marginais foram divi
didas em seqüências, seguindo as idéias do trabalho publicado 
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em 1971. Assim, a Seqüência Feliciano consistiria de uma suíte 
vulcanogênica e a pilha metassedimentar estaria representada 
pelas Seqüências Sertânia e São Caetano. Relatou que o cinturão 
metamórfico Caroalina acha-se preservado em pequenas de
pressões com fortes fenômenos de granitização. 

Costa, Pedrosa e Mendes (1977), ao realizarem o Projeto 
Agreste de Pernambuco (DNPM/CPRM), consideraram parte da 
Folha SC.24-X-B como formada por um complexo gnáissico
migmatítico e um complexo metassedimentar, representado na 
área a nordeste de lbimirim pelos micaxistos tipo Caroalina, de 
Santos (1971 ). Um conjunto semelhante foi mapeado na região 
de Zabelê e corresponde ao tipo Sertânia de Santos (1977). 

Macedo (1978) publicou trabalhos sobre os anfibolitos de Flo
resta (PE), comparando-os com outras ocorrências do Nordeste, 
evocando uma origem magmática para os mesmos. 

Paradella, Menezes e Matoso (1979) apresentaram resultados 
interpretativos calcados em imagens Landsat, indicando algu
mas anomalias e comprovando o método utilizado para as ocor
rências de básicas e ultrabásicas conhecidas na área da fa
zenda Exu. 

No texto explicativo do Mapa Geológico do Estado de Per
nambuco, editado pelo DNPM, Dantas (1980) denominou na área 
em estudo o Complexo Gnáissico-Migmatítico limitado ao sul do 
Lineamento Pernambuco pelo Complexo Migmatítico-Granitói
de, abandonando, assim, a designação de Grupo Uauá, como foi 
proposta por Barbosa (1970) 

Gomes et a/ti (1981 ), procurando homogeneizar a nomencla
tura geológica das Folhas adjacentes, ao norte, SB.24/25 
Jaguaribe/Natal, executadas pelo Projeto RADAMBRASIL, pro
puseram a denominação Complexo Monteiro para um conjunto 
metamórfico denominado em trabalhos anteriores como Grupo 
ou Complexo Uauá e/ou Caicó. 

Tal conceituação será aplicada neste relatório, constituindo 
no entanto um complexo vulcanossedimentar, com algumas 
esporádicas contribuições de rochas plutônicas e ultramáficas 
muito localizadas. O Complexo Monteiro passa então a substituir 
nas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife as seguintes denomi
nações: todas as seqüências já mencionadas, de Santos (1977); 
Grupo Uauá, de Barbosa ( 1970), Leal, J.M 1970) e Bruni et a/11 
(1976); Complexo Gnáissico-Migmatítico e Complexo Metasse
dimentar, de Costa, Pedrosa e Mendes (1977), e parte do Grupo 
Cabrobó, de Leal, J.M (op cit.); Complexo Gnáissico-Migmatí
tico, de Dantas (1980), e Grupo Seridó, de Bruni et alit (op 
Ctt.) 

As seções mais representativas da unidade na Folha SC.24-X-A 
podem ser observadas ao longo da PE-390, ligando Floresta
Carqueja, e na PE-340, de Airi-Betânia até São Caetano do Navio, 
onde se observa a ocorrência de vários litótipos deste complexo, 
exibindo na maioria dos casos contatos gradativos. Na Folha 
SC.24-X-B, as seções mais importantes estão localizadas ao 
longo da BR-11 O e da BR-232. 

O Complexo Monteiro é uma unidade provida de marcantes 
afinidades litoestruturais, com uma associação litológica interli
gada consangtiineamente. Deste modo, representa um conjunto 
petrotectonicamente constituído por um grande número de 
gnaisses e zonas migmatíticas, onde se acham encaixados de 
forma concordante: lentes de quartzitos, rochas calcossilicáticas, 
calcários cristalinos, além de esporádicas exposições de rochas 
máfico-ultramáficas. 

As linhas estruturais, marcantes neste conjunto, possuem 
direção nordeste, com virgação de todo o conjunto, o qual é mais 
perceptível entre a parte oriental de Sertânia e nor-nordeste de 
São Sebastião do Umbuzeiro, representando uma estrutura num 
formato em V, com a parte côncava voltada para norte, muito 
similar a terminações periclinais. 

1.1.2.2.21.2- Posição estratigráfica 

Pelo seu comportamento litoestrutural, bem como pelo seu posi
cionamento no interior de um embasamento muito remobilizado, 
o Complexo Monteiro teve sua colocação na coluna no Pré
Cambriano Médio, sendo retrabalhado no Evento Brasiliano, 
como a maioria das faixas dobradas do Nordeste, constituindo 
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assim uma faixa remanescente de pouca profundidade, pois 
expõe o substrato geralmente nas zonas antiformais, eviden
ciando um dobramento conjugado entre supracrustal e seu 
embasamento. 

As fases deformativas impostas ao seu padrão litológico, com 
contribuicão discreta de rochas máfico-ultramáficas, a constante 
orientação preferencial para nordeste e a presença de extensas 
falhas, bloqueadas ao sul pelo Lineamento Pernambuco, configu
ram nesta unidade uma característica distinta das outras faixas 
dobradas do Nordeste. Em alguns locais, devido aos processos 
de pediplanação, as rochas do Complexo Monteiro apresentam
se arrasadas, propiciando a exposição de rochas do Complexo 
Presidente Juscelino, sendo difícil a separação entre elas. Neste 
caso adotaram-se nas áreas mais migmatizadas os princípios de 
análise estrutural corroborado pelas constituições litológicas. 

Na Folha SC.24-X-B o seu limite é feito pela Falha do Congo, 
de direção NE-SO, e a sul-sudeste-sudoeste de Floresta (PE) as 
litologias desta unidade extravasam, além da feição lineagênica 
maior na área, o Lineamento Pernambuco, fazendo contatos 
bruscos e/ou gradacionais nas proximidades do riacho Mairi e a 
norte de ltacuruba e Belém do São Francisco com o Complexo 
Presidente Juscelino, afinando-se na direção noroeste, até 
limitar-se na Folha SC.24-V-B com o lineamento retromen
cionado. Ainda nesta região é colocada em contato brusco e/ou 
por falha com o Grupo Salgueiro-Cachoeirinha e com um grani
tóide de anatexia, relacionado à Suíte Granitóide Pedra-Mata 
Grande. 

Na Folha SC.24-X-A as litologias do Complexo Monteiro estão 
em discordância erosivo-angular com as bacias sedimentares do 
Fanerozóico. A noroeste de Floresta (PE) são bruscamente inter
rompidas pelos granitos porfiróides de Barra do Silva-Conceição 
das Crioulas. No canto oeste da referida Folha o Complexo Mon
teiro acha-se em contato direto com os filitos do Grupo Sal
guelro-Cachoeirinha, através de uma passagem lateral da fá
cies metamórfica. 

1.1 2.2.21 .3 - Distribuição na área 

O Complexo Monteiro abarca grandes porções da Folha SC.24-X-A 
e pequenos fragmentos das Folhas SC 24-V-B e SC.24-X-B, 
possuindo em geral direção nordeste-sudoeste, com leves incli
nações para noroeste-sudeste, observadas entre as cidades de 
Parnamirim e Ouricuri, em Pernambuco 

As litologias mais conspícuas estão representadas por uma 
variedade de rochas gnáissicas de composições diversas, rochas 
xistosas mormente granatíferas, além de uma série de níveis len
ticulares de anfibolitos, calcários metamórficos, quartzitos e ro
chas máfico-ultramáficas, estas transformadas parcialmente em 
alguns locais por metamorfismo em actinolita xistos Raramente 
estão presentes quartzitos ferríferos e rochas calcossilicáticas, 
bem como quartzitos turmaliníferos. 

Os gnaisses encontram-se conspicuamente distribuídos em 
toda a área de distribuição do Complexo Monteiro, porém suas 
representações de importância desenvolvem-se nos perfis Ser
tânia-Zabelê, Floresta-Carqueja e Floresta-Betânia. No povoado 
de Zabelê, canto noroeste da Folha SC.24-X-B, os gnaisses 
apresentam-se com intercalações de xistos, quartzitos, calcários 
e rochas calcossilicáticas. No perfil da estrada Arcoverde
Sertânia, borda leste da área de ocorrência do Complexo Mon
teiro, os biotita-gnaisses são quase sempre granatíferos, encon
trando-se também afloramentos de biotita-hornblenda-gnaisses, 
sendo estes mais frequentes na Folha SC 24-X-A, onde existem 
os melhores afloramentos de rochas gnáissicas, quase sempre 
apresentando médio grau de alteração, aparecendo com uma 
estrutura constante para nordeste e terminações periclinais 
abundantes, com faixas anfibolíticas portadoras de minerali
zacões ferro-titanadas. 

·Devido às fortes zonas cataclásticas, é de certo modo 
freqüente a presença de gna isses cataclásticos, como bem 
exposto em muitos pontos da área. 

É entretanto nas regiões de Sertânia-Custódia-Caldeirão do 
Angico onde se encontra presença esporádica de gnaisses, biotí
ticos a hornblêndicos, geralmente com granada, aparecendo silli-



manita dispersa. Um outro conjunto distintivo de rochas gnáis· 
sicas de composições entre diorítica a granodiorítica, quase sem
pre mostrando efeitos de migmatização por injeção, aparece na 
parte noroeste da Folha SC.24-X-A, sendo que neste conjunto 
ocorrem a maioria das lentes de rochas calcossjlicáticas e diques 
pegmatóides (Est. 1 VIl A). 

Portador de grandes placas de muscovita, este mesmo con
junto gnáissico mostra-se amplamente exposto a nor-noroeste 
do açude Poço da Cruz e entre Feliciano-Caroalina e Algodões. 
São rochas mesocráticas, com estrutura planar grosseira e com 
desenvolvimento de veios quartzo-feldspáticos. 

A migmatização regional abundante na área, que chegou a 
afetar os níveis mais inferiores dessa unidade e as deformacões 
que se seguiram levaram a uma configuraçã~ tal que em ã'reas 
muito erodidas acham-se expostas rochas da infra-estrutura, aqui 
cognominadas de Complexo Presidente Juscelino Remigmati
zações locais aconteceram principalmente nas bordas dos maci
ços granitóides, como Barra do Silva, Conceicão das Crioulas 
etc. · 

Algumas feições migmatíticas impostas aos termos gnáissi
cos foram separadas em mapa através de contatos litológicos, 
aparecendo no entanto próximas dos antiformes que expõem 
rochas do Complexo Presidente Juscelino. As estruturas me
gascópicas mais representativas estão documentadas pelos 
migmatitos nebulíticos, dobrados, e menos frequentemente os 
estromáticos, que podem ser encontrados a sudoeste de Moder
na, em torno de Sertânia, entre Cruzeiro do Nordeste e lbimirim, a 
leste da Serra da Maravilha, a sudoeste de Carqueja, no sangra
douro do açude dos Costas, entre Samambaia e Custódia e na 
estrada Carqueja-Remédio 

Essas zonas de culminância migmatítica são provenientes dos 
micaxistos e gnaisses granatíferos, os quais foram submetidos a 
processos anatexíticos de caráter seletivo, propiciando o apare
cimento de leucossomas pegmatóides e granitóides, ao lado de 
melanossomas biotítico-granatíferos, nos estágios iniciais es
tromatíticos, evoluindo até formar anatexíticos, onde já não se 
distingue mais o neossoma do paleossoma. São representados 
por rochas de estrutura gnáissica mais ou menos irregular, de 
granulação média a grosseira, formadas por feldspato, quartzo 
e biotita. 

Convém salientar, no entanto, que estes migmatitos abrigam 
alguns núcleos de rochas mais homogêneas, representados por 
rochas granitóides foliadas não mapeáveis na escala de trabalho, 
porém expostas às margens da rodovia Sertânia-Cruzeiro do Nor
deste e entre Floresta-Carnaubeira. Na Folha SC.24-V-B, na BR-
232, de Parnamirim para noroeste, existem excelentes aflora
mentos de rochas gnáissicas e massas graníticas porfiríticas 
muito deformadas, originando litologia similar a augen gnaisses 
intercalados sob forma concordante, apresentando efeitos de
formativos bastante conspícuos. Assim, no local acima men
cionado foram anotados gnaisses com desenvolvimento de 
dobras intrafoliais e isoclinais. 

Os xistos estão bem distribuídos em toda a área de ocorrência 
do Complexo Monteiro, mas suas melhores exposições podem 
ser encontradas na vila de Caroalina, a oeste do sítio dos Nunes, a 
sul de Mirandiba, em Betânia e arredores e Zabelê, passando gra
dativamente para os gnaisses, com aumento da granulação e 
feldspatização Desta forma, fazem parte da pilha metassedimen
tar do CompleJ<o Monteiro, não havendo discordância para as ro
chas adjacentes, como afirmam determinados autores. São 
quase sempre granatíferos, com boa xistosidade e muito altera
dos em alguns locais 

Intercaladas concordantemente nestes conjuntos de litolo
gias, ocorrem pequenas lentes de calcários metamórficos que 
puderam ser cartografadas As principais exposições localizam
se nos povoados de Mandacaru, sítio dos Nunes, Campo Alegre, 
Pedra Ferrada, Umbuzeiro e no serrote do Boi, este localizado na 
estrada Floresta-Petrolândia, ocorrendo encaixado em um grani
tóide, de ocorrência similar à de sítio dos Nunes. 

As lentes possuem em sua maioria direcão noroeste, en
quanto que as direções leste-oeste são mais raras. Possuem 
megascopicamente coloração cinza-claro, às vezes com aspecto 
fitado, granulação fina com pequenas concreções silicosas. 

Deve-se mencionar a ocorrência de Zabelê (PB), com formato len
ticular, às vezes descontínuo, coloração cinza-esbranquiçado, 
ocasionalmente leitosa, granulação média, contendo quase sem
pre impurezas de pirita e grafita. Os quartzitos são as litologias 
que apresentam relevos proeminentes, formando cristas con
tínuas na direção geral da unidade. Os mais representativos são 
aqueles situados a nordeste de Carqueja, na serra da Bernarda, ao 
norte do açude Poço da Cruz e, com grande expressão, formando 
a serra dos Pocinhos, constituindo antiformes e sinformes, e na 
serra Comprida bastante dobrados. Na Folha SC.24-X-B, consti
tuem serrotes alongados, como as serras do Fogo e do Boqueirão 
e fazenda Boa Sorte. Macroscopicamente são muscovíticos, 
ferríferos, feldspáticos e mais raramente turmaliníferos 

Os quartzitos ferríferos ocorrem como lentes muito delgadas, 
caracterizadas porfaixas milimétricas a centimétri_cas, alternada
mente claras e escuras, algumas vezes descontínuas. Alguns 
tipos são ricos em cummingtonita-grunerita e aparecem associa
dos aos grunerita-xistos da serra da Bernarda. Mais para norte, na 
estrutura de Pocinhos, aparecem magnetita-quartzitos, que for
mam lentes de poucos centímetros de espessura, dentro do con
junto de rochas quartzíticas que compõem a estrutura antiformal 
da serra dos Pocinhos. São rochas cinza e estão representadas 
por quartzitos ferruginosos que, às vezes, gradam para rochas 
essencialmente quartzosas 

Os anfibolitos são rochas que se apresentam muito intempe
rizadas, eJ<pondo-se em superfícies aplanadas, sem ressaltas 
topográficos, sendo evidenciados por um solo de tonalidade 
escura a marrom-esverdeada, restando pequenos blocos mais 
resistentes e contendo em alguns casos cristais centimétricos de 
hornblenda. Essas rochas são mais comuns na área de Floresta 
(PE), principalmente entre Algodões e rio da Barra, possuindo 
lentes alongadas na direção leste-oeste, até próximo à antiforme 
da serra dos Pocinhos, onde adquirem a direção geral da 
unidade. 

Algumas lentes de rocha calcossilicática foram cartografadas, 
sendo identificadas em Várzea Redonda, a sudoeste de Carnau
beira, na BR-232, a oeste do sítio dos Nunes, e na parte oeste
sudoeste-sul de Sertânia. Expõem em geral uma morfologia 
representada por pequenas cristas alongadas e arqueadas. 

Rochas máficas e ultramáficas têm uma participação discreta 
no Complexo Monteiro, muitas transformadas em actínolita
xistos e assim cartografadas ao norte de Floresta (PE) Outras 
ocorrências menores e não representadas em mapa acham-se 
localizadas ao sul de Custódia e próximo ao açude Poço da Cruz. 
Litologicamente, ocorrem gabros, dioritos, piroxenitos e anor
tositos. Os contatos com as rochas adjacentes são difíceis de 
serem traçados, em vista dos intensos processos de migmatiza
ção e granitização que atuaram na área 

Estas litologias, na fazenda Exu, ocorrem intercaladas concor
dantemente nos gnaisses e micaxistos orientados para NE-SO e 
E-0, sendo o suporte dos corpos mineralizados lentiformes. As 
rochas máfico-ultramáficas ocorrem mormente a profundidades 
entre 50 e 100m. Em superfície, aparecem blocos muito intem
perizados ou, mais ainda, muito granitizados e migmatizados, 
nestes preservando-se como paleossomas. Num furo de sonda 
efetuado pelo Norberto Odebrecht (inf. verbal do professor Sílvio 
Queiroz Mattoso, da Universidade Federal da Bahia), próximo à 
sede da fazenda Exu, onde se localiza a mais importante área 
mineralizada de ferro-titanado, foram descritos níveis de anfiboli
tos, gabros, piroJ<enitos, hornblenditos e anortositos. 

A sudoeste de Custódia ocorrem rochas com limitada influên
cia metamórfica, onde foram observados afloramentos com 
bandeamento decimétrico, onde bandas mesomelanocráticas de 
diorito alternam-se com faixas claras de rocha anortosítica. Mais 
ao sul, em direcão ao acude Poco da Cruz, ocorrem discretos aflo
ramentos de r~chas g~bróicas' e anortositos gabróicos. 

1.1.2.2.21 .4- Geocronologia 

Os dados geocronológicos preexistentes para esta unidade, nas 
Folhas SB.24/25 Jaguaribe/Natal (Gomes et alii, 1981 ), foram 
reavaliados. Ali, cerca de uma dezena de datações Rb-Sr em 
gnaisses do subslrato metamórfico, expostos na região de 
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Cumulaú-São Domingos-Taperoá-Boa Vista, foram interpreta
das em diagrama isocrônico de referência. Constatou-se signifi
cativa dispersão dos pontos analisados, não permitindo a 
compreensão detalhada da história geocronológica do Complexo 
Monteiro, naquela área. Numa interpretação preliminar, este 
desequilíbrio isotópico corresponderia à atuação de dois eventos 
na região (com cerca de 1 .800 e 680 MA) e os pontos interme
diários das duas isócronas construídas representariam rejuve
nescimentos isotópicos incompletos devidos à superimposição 
do Evento Brasiliano. 

Nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, o RADAMBRASIL efe
tuou mais 4 datações Rb-Sr no Complexo Monteiro, com a finali
dade de tentar esclarecer sua evolução geocronológica. Estas 
análises. juntamente com o conjunto disponível para as Folhas 
SB.24/25 Jaguaribe/Natal. são aqui apresentadas na Figura 1 .40 
e Tabelas 1.XXXVI e 1.XXXVII. Verifica-se neste diagrama que 
permanece o quadro de desequilíbrio isotópico, havendo notória 
disposição dos pontos analíticos entre as isócronas tentativa
mente construídas (1.860 e 680 MA) Assim, a interpretação 
preliminar conduz novamente à hipótese de retrabalhamentos 
incompletos de rochas transamazônicas pela imposição dos pro
cessos tectonomagmáticos brasilianos. 

Na Figura 1.40, apenas uma amostra possui posição total
mente anômala, claramente acima da isócrona transamazônica. 
Trata-se do gnaisse 336 (também proveniente das Folhas SB.24/ 
25 Jaguaribe/Natal), o qual poderia representar material pré
transamazônico não rejuvenescido ou talvez um sistema aberto 
sem necessária significância geocronológica. Em ambas as inter
pretações são necessárias novas datações para esclarecer a 
questão. 

O padrão geocronológico K-Ar do Complexo Monteiro (Tab 
1 .XXXVII) acha-se também fundamentado nas datacões existen
tes para seu prolongamento setentrional, nas Folh.as SB.24/25 

Jaguaribe/Natal. Ali, as idades aparentes concentraram-se entre 
690 e 500 MA, refletindo o forte aquecimento regional das ro
chas durante o Evento Brasiliano. O único resultado K-Ar da uni
dade nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife é referente ao migma
tito CC-2.584, cuja idade, de cerca de 870 MA. provavelmente 
reflete perdas parciais de argônio, sendo a rocha evidentemente 
mais antiga. 

Nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, apenas duas determi
nacões de idade em xistos foram efetuadas, estando também 
listadas na Tabela 1.XXXVII (amostras AG/AF-91 e AG/AF-94). A 
análise Rb-Sr em rocha total, tentativamente representada no 
diagrama isocrônico da Figura 1 40, demonstra pertencer à isó
crona brasiliana, sendo o valor interpretado como decorrência do 
metamorfismo deste evento geodinâmico. O resultado radiomé
trico K-Ar do outro xisto (Tabela 1.XXXVII, amostra AG/AF-94) é 
condizente com a época deste metamorfismo, tendo revelado 
idade mínima de 566 ± 17 MA. 

1.1.2.2.21 5- Petrografia 

Poucas lâminas delgadas acham-se disponíveis para esta uni
dade. São representantes dos gnaisses, xistos, rochas calcossili
cáticas, quartzitos ferríferos e actinolita-xistos, provenientes das 
ultrabásicas, além de anfibolitos. 

A) Xistos 

Megascopicamente, são rochas de cor cinza a rosada, granulação 
fina a média, com xistosidade amplamente desenvolvida. Em 
lâmina delgada, a rocha mostra-se bem orientada, com foliação 
marcada pelas palhetas de biotita, de cor parda a marrom
avermelhada, e em algumas ocasiões pela muscovita. O apareci
mento de granada está vinculado ao evento responsável pelo 

TABELA 1 XXXVI 
Dados analíticos Rb·Sr em rocha total para rochas do Complexo Monteiro 

N? de ordem N?delab N? de campo Litologia Rb 
(ppm) 

- 4 528 2017JREC32g .. Biot granada gn. 155,6 
- 4 545 2017JREC330.1** Hornbl gnaisse 101,2 
- 4 546 2017JREC354** Musc gnaisse 227.g 
- 4 576 2017JREC396.1** Augen gnaisse 365,0 
- 4 612 2017JREC336** Biot gnaisse 91.4 
- 4 621 2023JREC440** Biot granada gn 165,6 
- 4.622 2023JREC434 *' 8iot granada gn 51,0 
- 782 B-1 0·1** Biot granada gn 107,5 
- 786 B-1 0-2** Biot granada gn 124.4 
- 772 B-10·3** Sillim gnaisse 64,5 
- 783 B-10·4** Hornbl gnaisse 143,3 
- 1 252 8·10·5** Biot granada gn 102,0 

153 6 065 1010AGAF1021 Diatexito 235,6 
153 6058 1194ECVR38 Gnaisse 183,6 
154 6061 1194ECVR38A Gnaisse 149,6 
155 5 788 AGAF91 Xisto 99,6 
156 5 787 AGAF92 Gnaisse 154,0 

• Os números da referência correspondem aos da bibliografia NT- Neste Trabalho 
•• Folha SB 24 Jaguaribe 

Sr 
(ppm) 

158,5 
364.4 
117,7 

66,0 
1g2,8 
110.7 
171,7 
154.4 
124.4 
710,0 
153,6 
115,6 
772,5 
447,3 
172,5 
136,2 
285,8 

TABELA 1 XXXVII 

Rba7 ;s,Ss 

2,86±0.06 
0,80±0,02 
5,66±0,11 

16,39±0,32 
1 ,38±0,03 
4,38±0,09 
0,86±0,02 
2,02±0.06 
2,89±0.02 
0,26±0,01 
2,71±0.08 
2,56±0,05 
0,88±0,02 
1,19±0,03 
2,53±0,07 
2,12±0,06 
1,57±0,04 

Dados analíticos K·Ar para rochas do Complexo Monteiro 

N? de ordem N?de lab N? de campo Litologia Material 

- 4 378 2017JREC330 1** Hornb biot gn Biot. 
- 4 379 2017JREC336** Biot. gnaisse Biot. 
- 4377 2017JREC332 .. Gnaisse Biot. 
- 1 045 FA-A-120** Migmatito Biot. 
- 1 058 FA-A-120** Migmatito Anf - 241 GA-3** Migmatito Hornb 
- 242 GA-3** Migmatito Biot 

157 4834 AG AF 94 Xisto Biot. 
158 3 611 CC-258 H Migmatito Anf 

• Os nu meros da referência correspondem aos da bibliografia NT - Neste Trabalho 
•• Folha SB 24 Jaguaribe. 
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%K 40 .6 ( ccSTP ) Ar x10 --
rad g 

5,6884 135,0 
7,3258 174,1 
7,1134 163,1 
7.4800 227,3 
2,3630 73,3 
0,7394 16,5 
7.4404 172,0 
7,1480 184,6 
1,0372 4,5 

s,S7 /Sras Idade Ref • 
(MA) 

o, 7838±0.0009 - 164 
O, 7167±0,0005 - 164 
0,8009±0,0021 1 185±49 164 
0,9461±0,0013 1 028±23 164 
o. 7723±0,0012 - 164 
0,8231 ±0,0013 1 874±64 164 
0,7143±0,0017 - 164 
O, 7292±0,0021 - 76 
O, 7407±0,0022 - 76 
0,7115±0,0015 - 76 
0,7419±0,0017 - 76 
o. 7372±0,0020 - 76 
0.71 54±0,001 3 - NT 
o. 7 448±0,0005 - NT 
O, 7702±0,0007 1 794±76 NT 
0,7319±0,0010 - NT 
O, 7 495±0,001 O - NT 

%Ar40 Idade Ref • 
atm (MA) 

3,75 526±16 164 
1,77 527±16 164 
3,10 511±15 164 
8.47 649±19 12 
1,63 661±20 12 

11,89 500±19 164 
2,93 514±15 164 

19,57 566±17 NT 
2,81 869±15 174 
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Fig 1 40- Diagrama isocrônico Rb-Sr de referência para o Complexo Monteiro 

desenvolvimento da crenulação, tendo em vista que em alguns 
locais exibe formato retangular e também está envolvida porfinas 
palhetas de biotita dispostas paralelamente às orientações da 
crenulação. A textura dos xistos é de granolepidoblástica a lepi
doblástica, com minerais inequigranulares e possuindo a se
guinte composição mineralógica: biotita, muscovita, plagio
clásio, zircão, apatita, turmalina, quartzo e opacos, além de clorita 
e sericita. A granada ocorre em indivíduos descontínuos, anédri
cos, de carátersintectônico, enquanto que a biotita mostra libera
ção de opacos. Os minerais félsicos estão representados por 
quartzo e plagioclásio, o primeiro com extinção fortemente 
ondulante. Um outro exemplar de xisto apresenta fortes efeitos 
de cataclase, evidenciada no estudo petrográfico pelo aspecto 
anastomosado do conjunto. Na mineralogia deste tipo, aparecem 
carbonatos e a textura cataclástica difere daquela das amostras 
anteriores. Assim, as palhetas de biotita são estiradas nos extre
mos e os minerais félsicos mostram microgranulação e extinção 
ondulante. Aqui a granada é pré-tectônica à foliação atual, con
tendo inclusões de quartzo, feldspato e biotita, esta com orienta
ção ortogonal à foliação envolvente. 

Na fazenda Poço do Juá, ocorrem micaxistos que apresentam, 
em lâmina delgada, pequenos planos de fratura preenchidos por 
sílica coloidal (opala). 

B) Calcossilicáticas 

As rochas calcossilicáticas ocorrem formando lentes localizadas, 
muito dispersas na área do Complexo Monteiro. Sendo assim, 
poucas lâminas encontram-se disponíveis para esta tipologia. 
Nos estudos petrográficos, os exemplares acham-se bem orien
tados e compostos de diopsídio e em grande parte por anfibólio 
da série tremolita-actinolita. O anfibólio possui coloracão verde
clara a quase incolor, o que indicaria composição mais mag
nesiana, ocorrendo em placas bem desenvolvidas ou em pe
quenos cristais, estes inclusos no piroxênio. Como acessórios 
têm-se embriões de titanita e epídoto. 

Na Folha SC.24-X-B, Costa, Pedrosa e Mendes (1977) descre
veram calcossilicáticas com textura granoblástica orientada 
constituídas por quartzo, plagioclásio, actinolita e diopsídio, 
aparecendo microclina subordinada e acessórios de titanita, epí-

doto, carbonato, opaco e zirconita. Descreveram ainda que, em 
algumas lâminas, ocorrem diopsídio-hedenbergita, tremolita
actinolita e granada. 

C) Grunerita-xistos 

A descrição deste tipo litológico provém da serra da Bernarda, na 
Folha SC.24-X-A. Macroscopicamente, a rocha é maciça, com cor 
avermelhada e tonalidades amarronzadas. Em lâmina delgada, 
apresenta uma textura nematoblástica e uma mineralogia com
posta de limonita, cummingtonita-grunerita, quartzo e opacos 
(hematita-magnetita), estando quase que integralmente consti
tuída de anfibólio (cummingtonita-grunerita), com alguma xis
tosidade. 

D) Actinolita-xistos 

As descrições petrográficas deste tipo litológico foram gentil
mente cedidas pelo professor Sylvio de Queiroz Mattoso, da Uni
versidade Federal da Bahia. Macroscopicamente, a rocha é 
bandeada, com faixas esverdeadas escuras, constituída de anfi
bólios e partes claras de plagioclásio, cortada por fraturas estrei
tas subparalelas ao bandeamento. Em lâmina delgada, obser
va-se uma textura nematoblástica a xenoblástica, com minerais 
inequigranulares, constituída por hornblenda, quartzo, plagioclá
sio, esfeno, pistacita, opacos, clinozoisita e actinolita. Em algu
mas lâminas ocorrem também ilmenita, pirita, granada, calcita, 
biotita e clorita. A actinolita é o mineral mais constante nas lâmi
nas descritas, apresentando sempre uma granulação muito 
variada, bordos reentrantes, incluindo opacos, esfeno e pla
gioclásio. O placioclásio é de natureza cálcica, sendo anédrico, 
com bordos reentrantes, geminação albita incipiente, granu
lometria muito variada, geralmente com grãos quebrados, re
cristalizados e muito alterado para clinozoisita e mica branca. A 
clorita é lamelar, com pleocroísmo incolor a verde-claro, sendo 
produto de alteração do anfibólio, plagioclásio e biotita. A cli
nozoisita é anédrica, por vezes prismática, segundo a orientação 
da rocha. A biotita, quando presente, é de aspecto lamelar, ocor
rendo associada ao anfibólio geralmente nos seus bordos, e 
alterando-se para clorita, enquanto que os opacos estão repre-
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sentados pela ilmenita e a pirita e envolvidos pelo esfeno, ocor
rendo também pistacita. A granada geralmente é rosada, porfi
roblástica, anédrica, e ocupa o centro dos núcleos constituídos 
de plagioclásio 

E) Anfibolitos 

São rochas de cor cinza-escuro, granulação média a grosseira, 
estrutura pobremente orientada formada por feldspato e horn
blenda Na região de Floresta (PE), estas rochas orientam-se na 
direção leste-oeste, em formatos lenticulares descontínuos, por 
quase 50 km Em lâmina delgada, revelam uma textura grano
nematoblástica, composta de plagioclásio, hornblenda e diopsí
dio, com frações acessórias de apatita e opacos, ocorrendo em 
alguns exemplares associações à titanita. 

F) G naisses 

Os gnaisses são de cor cinza, geralmente bandeados, com máfi
cos e félsicos alternados deci a centimetricamente. Os granada
biotita-gnaisses são de granulação média a grosseira, mesos
copicamente constituídos de feldspato, quartzo e biotita (às 
vezes sob a forma de porfiroblastos), com tamanhos que chegam 
a 2 em Em lâmina, a rocha revela uma textura Jepidoblástica e 
lepipoiquiloblástica, constituída por plagioclásio, quartzo, micro
clina e biotita, além de proporções subordinadas de granada e 
frações acessórias de apatita, opacos, epídoto e zirconita 

Os biotita-gnaisses são rochas de coloracão cinza-claro 
bandeadas, com bandas claras de feldspatos e f~ixas escuras d~ 
biotita Em lâmina delgada, nota-se uma textura Jepidoblástica 
(as !ameias de biotita envolvem os porfiroblastos de plagioclá
sio), blastoporfirítica, xenoblástica, cisalhada e recristalizada O 
plagioclásio é anédrico, com geminação albita e periclina inci
piente, mostrando !ameias de gemi nação curvadas, bordos irre
gulares e, às vezes, microquebrados e recristalizados, com 
zoneamento concêntrico observado em alguns grãos, incluindo 
quartzo em forma de gotas, mirmequítico e gráfico, ligeiramente 
alterado para minerais do grupo da argila e sericita nos planos de 
clivagem A biotita é de cor parda a marrom-avermelhada, inclui 
zircão e envolve os porfiroblastos de feldspato, encontrando-se 
incipientemente alterada para clorita O quartzo é anédrico, com 
bordos crenulados, ocorrendo em aglomerados com formas grá
fica e mirmequítica. Foram ainda distinguidos opacos (magnetita) 
e apatita 

Costa, Pedrosa e Mendes (1977) descreveram biotita-horn
blenda gnaisses como sendo rochas de granulação média, estru
tura gnáissica, coloração cinza, revelando ao microscópio uma 
textura de transição lepi, nema e granoblástica, constituídas 
mineralogicamente por plagioclásio, quartzo, hornblenda e bio
tita, com quantidades acessórias de opacos, apatita e epídoto. 

G) Migmatitos 

Em lâmina delgada, alguns exemplares mostram uma textura 
granolepidoblástica, constituída por plagioclásio, quartzo, mi
croclina e biotita e acessórios como apatita, epídoto e zir
conita 

H) Metamorfismo 

A associação mineralógica dos gnaisses, sejam migmatizados ou 
não, acha-se representada por biotita-granada da fácies anfi
bolito As calcossilicáticas caracterizam uma associação diopsí
dio-actinolita-epídoto-granada, enquanto que os anfibolitos 
constituem uma a:;;sociação hornblenda-diopsídio, também da 
fácies anfibolito E necessário fazer-se um breve comentário 
sobre os actinolita-xistos da fazenda Exu e arredores 

Realizando-se uma rápida análise petrogenética deste tipo 
litológico, constata-se inicialmente que o material original foi 
submetido a um metamorfismo regional de grau baixo a médio e 
que deveria conter excesso de piroxênio sobre plagioclásio e 
pouca olivina; portanto, enquadrar-se-ia na família olivina-ga
brobasalto A presença de minerais hidratados e calcita intersti-
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cial, também preenchendo pequenos veios, demonstra que o 
conteúdo em água foi enriquecido em dióxido de carbono que 
teve acesso à rocha durante os processos metamórficos. Com a 
implantação do metamorfismo e alteração, as rochas originais 
foram transformadas em actinolita-xistos, algumas vezes com 
metamorfismo cataclástico. A presença dos minerais atuais, 
como descritos em lâmina delgada, deve-se às seguintes trans
formações: olivina com anortita, que originou a granada, e 
ilmenita com anortita, dando lugar ao esfeno e à hornblenda. 

O último evento metamórfico que atuou na rocha transformou 
a hornblenda em actinolita, a biotita originou clorita e permane
cendo granada, ilmenita, opacos, clinozoisita, biotita e pla
gioclásio. 

Quanto aos opacos, a ilmenita é responsável pela formação do 
esfeno, juntamente com a anortita; em conseqüência, o esfeno 
ocorre, quase sempre, envolvendo os agregados de ilmenita. A 
pirita é um enriquecimento posterior, preenchendo fraturas e 
poros na rocha. 

A hornblenda, por ajuste metamórfico, origina actinolita a uma 
temperatura em torno de 500°C Essa mesma temperatura é 
requerida para a formação da granada, acrescida de uma pressão 
de 4 kb A granada, descrita nas lâminas delgadas, constituiria um 
mineral metaestável do evento metamórfico, imediatamente 
anterior ao que foi submetida a rocha. A persistência desse 
mineral nas amostras estudadas deve-se à abundância de água e 
dióxido de carbono presentes no sistema, o mesmo acontecendo 
com a biotita vermelha (titanífera), originando por este motivo a 
clorita Resumindo-se, podem-se caractE:Jrizar os seguintes even
tos: uma rocha original ígnea básica, submetida a metamorfismo 
de grau médio a baixo, mais precisamente a zona da clinozoisita
albita-actinolita-clorita, cujo fator principal é a pressão dirigida e 
metamorfismo cataclástico incipiente e descompressão, provo
cando distorção e fratura menta na rocha; posterior percolação de 
soluções sulfetadas e silicatadas, com formação de pirita e quart
zo nas fraturas e poros da rocha. Quanto aos anfibolitos do 
Complexo Monteiro, expostos na região de Floresta, Macedo 
(1978) relatou que a evolução mineralógica dos anfibólios no 
metamorfismo progressivo completa-se pela formação de diopsí
dio ou granada. 

Turner (1968) afirmou que as análises das hornblendas e piro
xênios mostram que a reação hornblenda-piroxênio ocorre com 
uma considerável redução do ferro Lake (apud Macedo, 1 978) 
mencionou que os anfibolitos portadores de granada podem ser 
explicados devido às fracas razões de oxidação neste tipo de 
litologia. 

Por outro lado, os anfibolitos que ocorrem ao sul de Custódia 
são ricos em óxido de ferro e apresentam hornblenda marrom 
sem titanita Isto poderia ser explicado pela incorporação de Ti02 
da titanita à hornblenda e à ilmenita, com aumento da tempe
ratura. 

1.1 2 2.22- Grupo Salgueiro-Cachoeirinha 

1 1.2.2.22 1 - Generalidades 

Em 191 O Crandall já se referiu aos metassedimentos ocorrentes 
entre Jardim e Salgueiro, no Estado de Pernambuco, como per
tencentes à Série Ceará 

Moraes Rego (1936), em relatório para o Serviço Geológico e 
Mineralógico do Brasil, sobre uma viagem ao longo do traçado da 
estrada de ferro Petrolina-Teresina, descreveu gnaisses em 
Petrolina, gnaisses e granito em lcó, calcário intercalado em 
gnaisses no Km 57; micaxistos até Rajada, reaparecendo gnais
ses no núcleo de anticlinal; sobre os micaxistos normais aparece 
um xisto micáceo branco, concordante, enquanto que antes de 
Pipocas retornam os gnaisses que parecem se superpor aos 
micaxistos; após essa localidade, surgem os gnaisses em dobras 
inclinadas, superpostas por micaxistos que em Baixão são 
recortados por intrusões ácidas; sucedem-se então gnaisses e 
micaxistos até o aparecimento das seqüências da Bacia do 
Parnaíba 

França (1964) e Siqueira Filho (1964, apud Bruni et a/11, 1976) 
correlacionaram os metassedimentos da região de Paulistana 
com os da Formação Parelhas da Série Ceará Distiguiram um 



paragnaisse, denominado gnaisse Paulistana, mais antigo, e um 
micaxisto concordante, denominado xisto Acauan, caracterizado 
por fenoblastos de granada. 

Posteriormente, Barbosa, no trabalho realizado em 1964 e 
somente publicado em 1970, foi quem introduziu as denomi
nações Grupo Salgueiro e Grupo Cachoeirinha considerando: 
"Grupo Salgueiro- Uma extensa e larga faixa de xistos se alonga 
desde Parnamirim até Salgueiro, Pernambuco (Folha Salgueiro) 
No Grupo Salgueiro, encontram-se biotita-xistos, xistos com 
duas micas e quartzitos. Grupo Cachoeirinha, na região dos três 
estados, numa área grosseiramente triangular, ocupando peque
na parte da Folha Salgueiro e boa parte das Folhas Triunfo e 
Patos, ocorrem xistos menos metamórficos que os do Grupo 
Salgueiro, e que denominamos provisoriamente Grupo Cachoei
rinha. Constam de micaxistos finos, filitos, clorita-xistos, anfiboli
tos, itabiritos e quartzitos prateados" 

Em 1966 esse mesmo autor englobou essas duas unidades, 
propondo a denominacão de Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, 
para o pacote de xistos. e filitos, na área do Projeto Cobre. 

Em 1966 Suszczynski sugeriu a criação da "Série Paulistana
Floresta" em substituição à Série Ceará, de Crandall (191 0), para 
caracterizar as seqüências litológicas que ocorriam nestas 
áreas 

Siqueira Filho (1967), mapeando a área da Folha de Jutaí. 
destacou ectinitos, representados por micaxistos, calcários, 
quartzitos e gnaisses a duas micas; migmatitos, compreendendo 
tipos facoidais e bandados; granodioritos e anfibolitos Os gnais
ses, típicos da região de Rajada, passam gradativamente para 
micaxistos e estes geralmente a muscovita, biotita, estaurolita 
e granada 

Leal, A de S. (1970), no relatório do Inventário Hidrogeoló
gico do Nordeste (N~ 19-Aracaju-NO), feito pela SUDENE como 
um estudo de integração mais regional, considerou que o Grupo 
Salgueiro seria representado por biotita-gnaisses, xistos a duas 
micas, quartzitos, calcários e epignaisses, além de maciços de 
sienitos, granitos e quartzo-dioritos. Relatou que o Grupo Ca
choeirinha distribui-se no extremo norte da Folha, formando duas 
faixas que incluiriam micaxistos, clorita-xistos, filitos, anfibólio
xistos, itabiritos e quartzitos, parecendo ter um contato gradativo 
com o Grupo Salgueiro. 

Os trabalhos da Missão Geológica Alemã, junto à SUDENE, de 
modo geral. foram conduzidos no sentido de correlacionar as 
várias unidades encontradas no extremo norte baiano com aque
las expostas em Pernambuco e Piauí Assim, Jordan (1971 e 
1972) estendeu o Grupo Bambuí. da região de lrecê, para a região 
de ltamotinga (Folha SC 24-V-D) e Afrânio (Folha SC 24-V-A). 

Caldasso etal11 (1973), no Projeto Sudeste do Piauí 11- CPRM/ 
DNPM, adotaram uma subdivisão das rochas do Pré-Cambriano 
da região, em A. B e C, sem sentido cronológico, como apre
sentado no Mapa do Brasil. edição 1971 O Pré-Cambriano A cor
responderia à seqüência metapelítico-carbonática da fácies xisto 
verde; o Pré-Cambriano C, rochas mais antigas, seria repre
sentado pelos migmatitos homogêneos e anatexitos que ocor
rem em núcleos da antiforme de Ponta da Serra e das imediacões 
de Paulistana, originados a partir de matassedimentos, por c~nte
rem ainda em seu interior restos de quartzitos e calcários; e final
mente o Pré-Cambriano B, que envolveria os referidos núcleos do 
C, constituído por gnaisses, migmatitos heterogêneos, gnaisses 
quartzosos e quartzitos, além de xistos a duas micas, granatífe
ros Ressaltaram a presença de granitos metassomáticos do Pré
Cambriano B e granitos pós-cinemáticos associados a sienitos 
intrusivos, nos xistos do Pré-Cambriano A. Mencionaram tam
bém, cortando as seqüências, maciços básicos e ultrabásicos 
com mineralizações de amianto e vermiculita, como em Brejo 
Seco e Massapê. 

Nunes, Barros Filho e Lima (1973) estenderam os limites do 
denominado Grupo Salgueiro, de Barbosa (1970), para ta<:la a 
faixa de dobramentos entre o chamado Craton do São Francisco e 
a Bacia do Parnaíba. Consideraram os micaxistos a duas micas e 
granada como a litologia predominante e disseram: "Em menor 
proporção ocorrem leitos de quartzitos micáceos e calcário cris-

ta li no cinza-azulado. Todo o conjunto foi intrudido por corpos de 
rochas básicas e ultrabásicas, como o da fazenda Brejo Seco, 
situado 50 km a sudeste de São João do Piauí". 

Brito Neves (1975) individualizou a Faixa de Dobramentos 
Riacho do Pontal, estabelecendo um desenvolvimento geotec
tônico da área em foco, dividindo duas seqüências metassedi
mentares distintas: uma terrígena, inferior, psamítica, às vezes 
migmatizada, e uma superior, de grau metamórfico mais baixo, 
entre xisto verde a anfibolito, predominantemente pelítica psamí
tica com níveis quartzíticos, carbonáticos e calcossilicáticos. 
Estruturalmente, segundo o autor, a Faixa Riacho do Pontal é dis
tinta em duas partes: uma oriental, com um domínio de dobra
mentos cerrados com falhamentos de empurrão, com vergência 
para sul-sudeste; na ocidental, as orientações são na direção 
NNE a N-S, remanescentes do embasamento, notando-se uma 
forte compressão, formando dobramentos cerrados, isoclinais 
e recumbentes. 

Bruni et alii (1976), no mapa de síntese regional da Folha 
SC.24 Aracaju, englobaram os migmatitos heterogêneos da re
gião de Paulistana considerados como Pré-Cambriano B por Cal
dasso et al11 (1973), no Grupo Salgueiro, de Barbosa (1970), 
enquanto que os "gnaisses Paulistana", de Siqueira Filho (1964, 
apud Bruni et al11, 1976), foram colocados no Pré-Cambriano I ndi
ferenciado. Os migmatitos homogêneos do Pré-Cambriano C e os 
heterogêneos do Pré-Cambriano B, de Caldasso et al11 (op ctt ), 
que ocorrem no núcleo do anticlinório de Ponta da Serra, também 
foram considerados como do Pré-Cambriano Indiviso 

Santos & Caldasso (1978) propuseram uma evolução poli
fásica, comentando que: ··a porção sul da faixa no domínio do Ria
cho do Pontal é de elevado grau metamórfico e possui uma 
estruturação parcialmente concordante com o alinhamento es
trutural do embasamento. Ao contrário, o compartimento norte e 
o macico de Paulistana são absolutamente discordantes do em
basam~nto. Esta diferenciação sugere a existência de uma evolu
ção polifásica . " 

Inda & Barbosa (1978), no Mapa Geológico do Estado da 
Bahia, agruparam sob a denominação Colomi-Salgueiro os meta
morfitos dos Grupos Colomi e Salgueiro, de Barbosa (op ctt ), 
considerando esta unidade como pertencente ao Proterozóico 
Inferior. 

Souza et al11 ( 1979), nos trabalhos realizados no Projeto Colo
mi, denominaram Complexo Casa Nova o Grupo Salgueiro, de 
Barbosa (1970), a uma seqüência de xistos, quartzitos e mármo
res e consideraram os migmatitos, mesmo os heterogêneos e 
arteritos bem como gnaisses etc como pertencentes ao Comple
xo Metamórfico-Migmatítico 

Jardim de Sá & Hackspacher ( 1980) reconheceram quatro 
fases de deformacão na Faixa Riacho do Pontal e suas extensões 
e concluíram que 'as diversas seqüências supracrustais da região, 
os Grupos Salgueiro-Cachoeirinha e Rio Preto e os Complexos 
Colomi e Barreiro, mostram um padrão de deformação análogo, 
policíclico, provavelmente iniciado ainda no Proterozóico Infe
rior Admitiram ainda, como hipótese mais simples, uma correla
ção aproximada entre essas unidades e recomendaram ratifica
ção geocronológica e trabalhos mais detalhados. 

Gomes et al11 ( 1981 ), não encontrando subsídios para separar 
em grupos distintos os Grupos Salgueiro e Cachoeirinha, de Bar
bosa ( 1970), no âmbito das Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal, 
propuseram a denominação geral Grupo Cachoeirinha, para ca
racterizar todo o pacote vulcanossedimentar metamórfico, na 
área das referidas Folhas Subdividiram este grupo em quatro 
seqüências, denominadas Cachoeirinha Basal, Inferior, Média e 
Superior A Seqüência Basal seria composta de micaxistos, quart
zitos, filitos, às vezes carbonáticos, rochas calcossilicáticas e 
material vulcânico, tipo metabrecha andesítica; a Inferior corres
ponderia a quartzo-micaxistos, filitos e metassiltitos, metacon
glomerados e vulcanitos básicos; a Média seria formada por 
filitos, xistos, quartzitos, metassiltitos, calcários e itabiritos, além 
de ocorrências localizadas de hornfels. próximos dos corpos 
graníticos intrusivos; e a Superior comportaria filitos, xistos, 
ardósias, quartzitos, rochas calcossilicáticas, calcários cristali
nos, quartzitos e metavulcânicas ácidas mormente milonitiza
das. 
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Aqui não foram caracterizadas essas unidades, verificando-se 
apenas passagem lateral de fácies metamórfica, bem como gra
dações litológicas. Outrossim, termos gnáissicos, muito bem 
delimitados e expostos na área, foram omitidos por aqueles auto
res, que redundaram em apelidar, ao norte de Paulistana, o Grupo 
Salgueiro, contrar~ando proposição do capítulo referente ao Gru
po Cachoeirinha. E bom salientar que a área das litologias acima 
mencionadas também não é aqui toda aflorante. Sendo assim, 
optou-se pela utilização da expressão binominal Salgueiro
Cachoeirinha, já utilizada por outros autores (p. ex. Jardim de Sá 
& Hackspacher, op cit ), e que vem atenuar os problemas de 
nomenclatura, já sendo largamente aceita por !Jeólogos que tra
balham na área. Por outro lado, a nível do Projeto RADAMBRASIL, 
esta denominacão atende aos ditames de uma necessidade de 
integração regiÓnal com as Folhas que se localizam ao norte, res
pectivamente SB.24/25 Jaguaribe/Natal 

Os trabalhos de campo e interpretação do Projeto RADAM
BRASIL, nas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, demonstraram que 
datações geocronológicas aliadas a mapeamentos restritos não 
são suficientes para uma visão regional da geologia. 

Do ponto de vista paleogeográfico, os metassedimentos do 
Grupo Salgueiro-Cachoeirinha apresentam uma distribuicão nor
mal, ou seja, aqueles derivados de psamitos ocorrem n'as mar
gens da faixa dobrada, com relação ao "Craton do São Francisco" 
a sul e sudeste, como também em altos estruturais como o anticli
nório de Ponta da Serra, enquanto aqueles derivados de pelitos 
prevalecem para o interior em direção a norte e nordeste, predo
minando a partir de Salgueiro, localidade que serviu inicialmente 
para a definição do grupo. 

Nota-se também que a fácies metamórfica diminui, de anfi
bolito para xisto verde, no interior da faixa, em depressões locali
zadas, como a de Vargem Grande, e que só nessas depressões 
são observados corpos ígneos intrusivos. Finalmente, é marcante 
a quase ausência da fácies vulcânica, junto com itabiritos, no 
Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, nas Folhas SC.24/25 Aracaju/ 
Recife, enquanto que são bastante comuns nas Folhas SB.24/25 
Jaguaribe/Natal. 

O Pré-Cambriano C, de Caldasso et ali1 (1973), na região de 
Paulistana, não foi reconhecido no presente trabalho, posicio
nando-se no interior de uma ampla sinclinal aberta, com plunge 
na direção norte, onde estão alojados biotita xistos, às vezes 
granatíferos, quartzitos puros e/ou micáceos e pequenos níveis 
de biotita-quartzo-feldspato-gnaisses, caracterizados como uma 
seqüência mais elástica, inserida nos metapelitos. Por outro lado, 
os migmatitos homogêneos, de Caldasso et alii (op cit ). não pas
sam de bitotita-gnaisses provenientes de anatexia da seqüência 
metassedimentar, enquanto que escassos afloramentos de gnais
ses graníticos poderiam representar uma evolução elástica 
quartzítica. 

A Bacia de Barra Bonita, de Brito Neves (1975), a qual foi corro
borada por Souza et ali1 (1979), não foi aqui reconhecida, do 
mesmo modo como já o tinham feito Jardim de Sá & Hackspacher 
(1980) Assim, não foram constatados diques básicos ou outros 
tipos litológicos diferentes do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha. 
Desta maneira este conjunto foi então englobado, com muita pro
priedade, no Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, pois, apesar de 
constituir uma depressão do embasamento, é uma seqüência 
semelhante e sincrônica às seqüências que se distribuem na 
parte central da área 

No corte da BR-122, que liga Lagoa Grande a Barra Bonita, 
ocorre uma sequência metapelítico-clástica, muito semelhante 
aos afloramentos de Afrânio. Cerca de 500 m ao norte da vila de 
Barra Bonita, ocorrem intercalados nos biotita-xistos granatífe
ros níveis elásticos de gnaisses quartzo-feldspáticos, falhados, 
com filmes de biotita, e mergulho fraco. Uma seção realizada no 
sentido E-0, partindo da vila de Barra Bonita para Cristália, mos
trou uma predominância de clorita e/ou biotita xistos, com pe
quenas lentes de calcário metamórfico. Próximo ao último po
voado, começam a aparecer rochas pertencentes ao Complexo 
Caraíba-Paramirim. 
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1 .1 .2.2.22.2 - Posição estratigráfica 

O Grupo Salgueiro-Cachoeirinha foi posicionado no Pré-Cam
briano Médio em vista da discordância angular observável em 
afloramento, no corte da rodovia Juazeiro-Santo Sé. com a For
mação Tombador (Est. 1.VIII A). Esta discordância passou des
percebida por inúmeros pesquisadores. A distribuição deste gru
po para sul é clara e observável tanto no campo como nas ima
gens de radar. 

Apesar disso, fenômenos de rejuvenescimento no Ciclo Brasi
liano são comuns nesta unidade, sendo que o problema geo
cronológico ainda é dúbio em relação aos dados de campo. 

O Grupo Salgueiro-Cachoeirinha encontra-se sobreposto ao 
Complexo Caraíba-Paramirim, mostrando na maioria das vezes 
contatos por falhas e, localmente, gradacionais. A porção leste da 
unidade acha-se em flagrante discordância angular com as ro
chas do Complexo Presidente Juscelino. 

Para sudoeste, no anticlinório de Ponta da Serra, os contatos 
são bruscos, falhados ou mesmo gradativos, estes se proces
sando através de um aumento progressivo dos fenômenos de 
migmatização e feldspatização. 

Em Vidéo, extremo ocidental-setentrional da área, aparecem 
exposições de biotita-xisto granatífero, que se limitam ao sul do 
povoado de Varzinha, com litologias do Complexo Monteiro, por 
contatos bruscos 

As complicações estruturais presentes desde o norte de Afrâ
nio, compartimento norte, de Santos & Caldasso (1978), até 
Paulistana, causados pelo intenso sistema conjugado de falhas, 
sejam do estilo inverso ou de deslocamento, tornam difíceis as 
separações e o posicionamento dos litótipos a; encontrados Os 
xistos micáceos. que predominam em grande parte, aparecem 
em alguns locais repousando em concordância com a seqüência 
silicosa e transicionam para os gnaisses micáceos (biotita e 
muscovita) 

1.1.2 2.22 3 - Distribuição na área 

Nas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, o Grupo Salgueiro-Ca
choeirinha ocupa uma faixa de aproximadamente 220 km por 
11 O km, no extremo noroeste das mesmas, abarcando grande 
parte da Folha SC.24-V-A. porções norte da Folha SC 24-V-C e 
oeste da Folha SC.24-V-B, além de fragmentos no canto superior 
esquerdo da Folha SC.24-X-A 

Este grupo acha-se cons.tituído por um conjunto litológico 
representado por quartzitos, xistos de composições micáceas, 
gnaisses micáceos, raramente anfibólicos, calcários cristalinos 
mormente marmorizados, filitos, metassiltitos, metabasitos e 
raras exposições de rochas ultrabásicas. 

Algumas litologias em determinadas porções da área de distri
buição da unidade foram afetadas por fenômenos metassomáti
cos, incipientes a bem intensos, gerando algumas feições mig
matíticas e até mesmo a reomogeneização total da rocha, na 
forma de granitóides. Em geral este fenômeno palingenético 
ocorre nas litologias inferiores, com a migmatização por injeção 
nas superiores, havendo uma transição lateral entre os metasse
dimentos e feições texturais migmatíticas. Nos núcleos das estru
turas dômicas ou de anticlinais aparecem as características da 
textura granítica, embora a composição, em geral a duas micas, 
seja a mesma, com acréscimo de K-feldspato róseo neoformado. 
Na verdade, a transição, seja de gnaisses ou xistos ou quartzitos 
feldspáticos. para os diversos tipos de rochas granitizadas, é gra
dativa. podendo-se observar no campo o aparecimento de K
feldspato róseo como porfiroblastos nos xistos e porções de 
quartzitos feldspáticos. Com auxílio de lupa de mão, observa-se a 
substituição dos plagioclásios dos gnaisses por esse mineral, 
parecendo mesmo que os fenômenos palingênicos superaram 
a migmatização. 

Assim, algumas feições migmatíticas do tipo dobrada são bas
tante conspícuas na BR-407, ao norte de Afrânio. São quartzo
biotita-xistos, recortados por veios pegmatóides e granitos a 
duas micas (biotita + muscovita) e filmes de rochas básicas, 
intensamente dobrados. 



A seqüência metamorfizada na fácies anfibolito comporta um 
conjunto psamítico ou gnáissico na base e um conjunto pelito
psamítico ou xistoso no topo. 

O conjunto litológico inferior é constituído por xistos e gnais
ses a duas micas, ora mais muscovíticos ora mais biotíticos; em 
direção ao topo vão perdendo a muscovita e áos poucos transi
cionam para gnaisse a biotita. Uns e outros são bem estratifica
dos e juntamente com os gnaisses da base, particularmente os 
mais muscovíticos, ocorrem mica-quartzitos feldspáticos em ge
ral alternando com os quartzitos micáceos, la minados e macicos; 
a mica em geral é a muscovita, em palhetas; muscovita xistos 
podem ocorrer, porém são subordinados aos quartzitos, xistos e 
gnaisses a duas micas Próximo à base ocorre um nível descontí
nuo de mármores, em geral sob a forma de lentes de calcário 
metamórfico bandeado e com dobras apertadas, comumente 
com textura sacaroidal e coloração rosa a cinza-claro, exibindo 
dobramentos isoclinais (Est. 1.VII A). 

A unidade xistosa ou pelito-psamítica mais superior, que tem 
maior expressão, é a mais abundante em toda a faixa. É consti
tuída principalmente de xistos da fácies anfibolítica, com musco
vita, biotita e granada, e, em certos locais, de estaurolita. 

Esta seqüência de micaxistos, com níveis de quartzitos e car
bonatos, em menor proporção, subordinados, e a seqüência quart
zítica gnáissico-xistosa mais inferior apresentam-se concordan
tes entre si, alternando em sinclinais e anticlinais, algumas revi
radas, indicando pertencerem a um mesmo ciclo de sedimenta
ção Entre os micaxistos mais superiores (fácies xistos verdes) e 
no contato destes com os gnaisses, além de lentes esparsas de 
calcário metamórfico, ocorre um segundo tipo de quartzito, mais 
puro, e que em geral constitui serras proeminentes no terreno. 

Siqueira Filho (1967) já afirmara: "Do estudo das relações 
entre os ectinitos e migmatitos, onde o contato dos xistos inferio
res com os migmatitos é marcado pelo desenvolvimento extraor
dinário de feldspato facoidal, concluímos que o front de migmati
zação se instalou dentro dos micaxistos inferiores, sendo, por
tanto, os migmatitos posteriores à seqüência basal dos ectinitos 
normais (gnaisses e mica-quartzitos feldspáticos)" 

Esta migmatização (e granitização) dos xistos e gnaisses 
processa-se principalmente nos xistos através de injeções quart
zo-feldspáticas, quartzosas, graníticas (Est. 1 VIII A) e pegmatíti
cas em forma de massas irregulares e mais freqüentemente sob a 
forma de veios nem sempre contínuos, alguns em forma de rosá
rio, concordantes com a foliação e mesmo truncando-a. 

Os micaxistos apresentam, com freqüência, intercalações de 
biotita-muscovita-gnaisse afetados por processos de migamati
zações de intensidades variáveis 

Nas bordas do Complexo Presidente Juscelino, porções norte 
e noroeste, é que ocorrem as litologias inferiores do grupo, ou 
seja, os gnaisses, mica-quartzitos feldspáticos e xistos, além de 
lentes de calcário cristalino; particularmente nas porções su
doeste da Folha SC.24-V-A, noroeste da Folha SC 24-V-C e 
noroeste da Folha SC.24-V-B, essas unidades se destacam, cons
tituindo um relevo mais proeminente, particularmente de quartzi
tos, ressaltando as estruturas nas imagens de radar em relacão ao 
embasamento mais antigo e arrasado. · 

No interior do anticlinório Ponta da Serra constata-se, nos 
mapas geológicos até então publicados, a presença de um núcleo 
antigo, individualizado como Pré-Cambriano C porCaldasso et a/11 
(1973), Santos & Caldasso (1978) e Bruni et a/11 (1976), estes 
agrupando o conjunto no Pré-Cambriano Indiviso. Santos & Cal
dasso (op c1t) referiram-se em relatório à presença de metassedi
mentos no interior da estrutura; realmente, nas pequenas calhas 
sinclinais aparecem biotita-gnaisses granatíferos na base, segui
dos de biotita-xistos, com intercalações centimétricas de serici
ta-quartzito, com coloração creme e granulação média, que apa
recem no povoado de Ladeira. O conjunto apresenta-se muito 
dobrado, com desenvolvimento de isoclinais. 

Os mica-quartzitos feldspáticos, juntamente com quartzitos 
de variado grau de pureza, revelam as estruturas mais proeminen
tes, constituindo serras alinhadas, principalmente nas duas por
ções já referidas. Na porção noroeste da Folha SC.24-V-B, a leste 
de Santa Cruz, a meio caminho entre esta última cidade e o vila-

rejo de Veneza, esses quartzitos constituem o limite leste do 
grupo, mostrando nesse ponto uma atitude de N35°0 com mer
gulho de 20°S0; a uma dezena de quilômetros mais ao sul ocorre 
uma forte inflexão, apresentando-se as litologias do Salgueiro
Cachoeirinha, com foliação N70 a N80°E e mergulhos mais fra
cos, de 1 5 a 20°NO. 

Entre Santa Cruz e Poço Danta ocorrem biotita-quartzitos 
feldspáticos a muscovita e turmalina negra (afrisita), além de 
muscovita quartzitos maciços. Subordinadamente, ocorrem pa
ragnaisses, muscovita-biotita-xistos granatíferos e calcários cris
talinos, sob a forma de lentes. 

Ao sul de Santa Cruz e arredores do povoado de Lagoas, ainda 
na Folha SC.24-V-B, os mica-quartzitos feldspáticos ocorrem 
intercalados com biotita-xistos granatíferos. Esses quartzitos 
constituem numerosas serras, como da Seriema, dos Algodões, 
do Sobrado etc (Fig. 1 41) 

Já no outro extremo sudoeste da faixa, esses quartzitos orlam 
o denominado anticlinório de Ponta da Serra, que ocorre do lado 
norte do lago de Sobradinho, entre as cidades de Casa Nova e 
Remanso, constituindo serras como as do Sobrado, passando 
pelas regiões de Ouricuri e Ponta da Serra, na Folha SC.24-V-A, 
prolongando-se para a Folha SC 24-V-C Esses quartzitos são 
rochas de coloração variável, entre cinza-esbranquiçado e bran
co-amarelada, de granulação fina a média, bem recristalizadas, 
ora laminadas, ora maciças 

Os quartzitos feldspáticos micáceos ocorrem ainda direta
mente ao norte de Paulistana, finamente laminados, e apresen
tam plaquetas de muscovita de até 1 em Também ao sul do lago 
de Sobradinho, na Folha SC 24-V-C, serrote da Queimada, serra 
dos Caboclos etc ocorrem mica-quartzitos-feldspáticos cinza
esbranquiçado, com fortes mergulhos que se alternam com quart
zitos finos micáceos com direção geral nordeste e mergulhos de 
80° para noroeste, e subverticais. 

Juntamente com os mica-quartzitos basais, ocorrem gnaisses 
arcoseanos esbranquiçados a rosados, que mostram transição 
para gnaisses mais ou menos migmatizados, ocorrendo também 
uma intensa feldspatização nos quartzitos, resultando mesmo em 
augen gnaisses, com cristais de feldspato potássico róseo de até 
1,5 em de diâmetro, como ocorre no flanco oriental do anticlinó
rio de Ponta da Serra, a leste de Lagoa do Barro Também, mais ao 
sul. no prolongamento desta estrutura, já na Folha SC 24-V-C, em 
corte da rodovia BR-235 (Petrolina-Remanso), ocorrem quartzi
tos a biotita e muscovita, feldspatizados, formando uma textura 
ocelar com augens de 1 ,5 em A rocha em afloramento toma o 
aspecto de um migmatito homogêneo, porém ainda conserva o 
acamamento do quartzito original, segundo N50°0/20°SO Em 
geral são leucognaisses com predominância de quartzo e felds
pato 

Na região de Santa Cruz esses gnaisses ocorrem claramente 
sobrepostos aos mica-quartzitos feldspáticos, calcários cristali
nos e gnaisses granatíferos, de coloração cinza, granulação mé
dia maciça com aspecto granítico, mas mostrando estruturação 
gnáissica. Gnaisses biotíticos similares aos descritos, porém 
menos granatíferos, ocorrem no interior do anticlinório de Ponta 
da Serra, 1 O km a oeste de Ouricuri da Bahia, na Folha SC 24-V-A 
e também na Folha SC.24-V-C, entre Casa Nova e Remanso. São 
muito similares aos denominados gnaisses de Rajada, com a dife
rença de que nos arredores desta cidade e de Afrânio os gnaisses 
apresentam-se intercalados com os xistos e são, juntamente 
como estes últimos, também a duas micas. 

Os gnaisses a duas micas (biotita e muscovita) são caracte
rísticos da região entre Rajada e Afrânio, na Folha SC.24-V-A, 
prolongando-se por uma faixa na direção NE-SO, onde invariavel
mente se alternam com xistos a duas micas, mesmo em escala de 
afloramento. São leucognaisses com predominância de quartzo e 
feldspato, ora mais muscovíticos ora mais biotíticos, maciços ou 
foliados e com coloracão clara 

Os calcários metamórficos se destacam em três regiões, prin
cipalmente nas bordas sul, sudeste e leste do Grupo Salgueiro
Cachoeirinha. Ocorrem sob a forma de lentes de espessura variá
vel, como a leste de Santa Cruz e, nas proximidades de Jutaí, na 
Folha SC.24-V-B; a sul de Rajada, mais precisamente na locali-
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Fog 1.41 - Aspeclo da ocorrêncoa do Grupo Salgueoro-Cachoeuonha na sua porção leste. Dobras abenas relacoo11adas à 3• los o deforma uva no grupo 

da de de Pau-Ferro. afloram com espessura superior a 300 m. Fo
lhas SC.24-V-A e V-C. 

Bem próximo à base da seqüência. a leste de Santa Cruz, 
ocorre possante lente com mais de 1 O km de comprimento de 
calcário cristalino marmorizado. sacaróide fitado. com dobras 
isoclínais apertadas. de granulação fina e coloração cinza a rósea. 
mostrando alto grau de metamorfismo através da presença de 
wollastoni ta. Nas proximidades de Juta I várias cai eiras calcinam 
o material para produção de cal. Sobreposto aos calcários apare
ce biot1ta-xisto granatífero. 

Um nível de rochas carbonáticas. também sob a forma de len
tes. porém não dobradas, de coloração cmza-escuro em geral e 
textura bem mais fina. ocorre no topo da seqüência da fácies anfi-
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bolhica que marca a trans1ção para a fácies xisto verde. ocorrendo 
principalmente no ex1remo oeste da Folha SC.24-V-A e prolon
gando-se para sudoeste na Folha SC.23 Rio São Francisco. 

Os micaxistos constituem a litologia com maior ocorrência e 
corHinuidade em toda a área da unidade. Embora sejam os repre· 
sentan1es típicos do topo da seqüência anfibolít ica. ocorrem 
desde a base. São consti tui dos. principalmente. da fác1es de XIS

tos de alto grau de metamorfismo. a biotita. muscovi ta e granada. 
Juntamente com os gnaisses. com os quais se alternam. apresen
tam-se concordantes entre si e parecem ser as lnologias ma1s 
afetadas pela migmatização e feldspatização. 

Ocorrem. principalmente. em duas faixas paralelas preen
chendo depressões. destacando-se a de Luiz Viana. na Folha 



SC.24-V-A, que se prolonga para sudoeste já na Folha SC.24-V-C, 
nas imediações de Casa Nova, ultrapassando o lago de Sobra
dinho e, para nordeste, penetrando a Folha SC.24-V-B, até o 
Lineamento Pernambuco. Embora apresentando variações de 
fácies metamórfica e de composição local. essas variações não 
chegam a constituir qualquer individualização. 

Na área da Folha SC 24-V-B, borda leste da faixa de dobra
mentos, próximo a Varzinha, ao sul do Lineamento Pernambuco, 
os biotita-muscovita-granada-xistos distribuem-se para sul, na 
região da Barra Bonita, penetrando a Folha SC.24-V-D ao sul de 
Curaçá, como também se estendem para oeste e sudoeste, em 
direção a Paulistana e Afrânio. 

Nos micaxistos é comum, próximo às zonas de falhamento, 
ocorrerem feldspatização e também introdução de material graní
tico sintectônico com a foliação dos xistos (Est 1 VIII A) Nesse 
último caso, exemplos marcantes são encontrados na BR-232 
entre Salgueiro e Parnamirim, e na BR-407, próximo a Afrânio 
Por outro lado, na estrada Afrânio-Cachoeira do Roberto, pró
ximo à primeira localidade, ocorre em uma valeta com 6 m de 
altura, antigo leito de estrada de ferro, espessa seqüência de 
biotita-xistos granatíferos, com material granítico concordante 
com o plano de foliação. Com um aumento da blastes\) de felds
pato potássico, acréscimo de minerais micáceos e, consequente
mente, um tênue desenvolvimento de uma foliação, estes grani
tóides tomam forma gnáissica, originando estruturas migmatíti
cas De Cachoeira do Roberto para Ti ri rica, ocorrem biotita-xistos 
que se alternam com biotita-xistos granatíferos e lentes de quart
zitos micáceos, que forneceram as seguintes medidas: foliacão 
N50°-60°E e mergulhos 40°-50°NO · 

Os xistos em geral mostram-se altamente foliados, com mi
crodobramentos isoclinais geralmente de pouca inclinacão e 
dobras falhas (a nordeste de Mont Oreb), gnaissificados ·(Afrâ
nio-Cachoeira do Roberto) e migmatizados (em muitos lo
cais, como, por exemplo, na BR-407, entre Pau-Ferro-Acauan), 
sendo que a migmatização é predominantemente por injeção 
(Est 1 VIII B) 

Próximo às zonas de falhamento, desenvolvem-se xistos mui
to amarrotados, mostrando clivagem de crenulação e dobras 
kmk localizadas. 

Nas áreas de Antonópolis e Vidéo, na Folha SC 24-V-B, apare
cem metassiltitos de coloração cinza-claro e filitos prateados 

Numa faixa sudoeste-nordeste, que margeia a noroeste o 
Anticlinório de Ponta da Serra, ocorrem filitos, calcoxistos e 
quartzo-clorita-xistos, os quais são intrudidos por rochas graníti
cas, denominadas neste trabalho Suíte Intrusiva Serra da Aldeia 
Os metapelitos metamorfizados na fácies xisto verde apresentam 
uma tonalidade esverdeada, mudando para cinza-esverdeado, e 
nas proximidades dos corpos graníticos apresentam granada, 
indicando um aumento do metamorfismo 

Entre a localidade de Angico Branco e proximidades de Lagoa 
Grande ocorrem biotita-clorita-xistos bem laminados, com al
guns veios de segregação de quartzo acompanhando a foliação 
Ainda clorita-sericita-xistos com magnetita, clorita-biotita-xistos 
e filitos ocorrem nos arredores de Salgueiro (PE) 

Lentes de calcário cristalino cinza, intercalados nos filitos, são 
comuns no extremo noroeste da Folha SC 24-V-A, no prolonga
mento da faixa que é conhecida na área da Folha SC 23 Rio São 
Francisco como bacia de Vargem Grande 

Nas áreas de Mont Oreb e Campo Santo, o grau metamórfico 
cresce no sentido norte-noroeste, passando da fácies xisto verde 
para almandina-anfibolito. Aí predominam clorita-xistos quase 
sempre intemperizados, que passam a biotita-muscovita-xisto 
granatífero até o riacho da Minação, onde transicionam para 
biotita-muscovita-quartzo-feldspato-gnaisses que predominam 
até Acauan. 

Algumas ocorrências de metabasitos foram separadas em 
mapa, na área de domínio do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, 
aparecendo subordinadamente metaultramafititos, representa
dos por um hornblendito tremolitizado e um piroxenito. 

Embora tenham sido observadas essas assembléias de ro
chas, encaixadas concordantemente com a foliação dos xistos e 
quartzitos, os aspectos petrográficos indicam uma procedência 
magmática Rochas anfibolíticas são mais raras e aparecem ge
ralmente como diques de pequena expressão, cortando princi
palmente as rochas gnáissicas O corpo mais expressivo, de 
metabasito, ocorre na porção ocidental do anticlinório de Ponta 
da Serra, que sugere uma estrutura tipo !acólito ou soleira, meta
morfizado na fácies xisto verde e dobrado sintectonicamente 
com os quartzitos encaixantes. Outras ocorrências de metabasi
tos, na forma de pequenas lentes representadas em mapa, apare
cem intercaladas concordantemente nos xistos ao norte-noroeste 
de Paulistana e a leste do povoado de São Francisco O metaul
tramafitito afiara na porção noroeste de Santa Cruz, na Folha 
SC 24-V-B, também sem muita expressão, ocorrendo encaixado 
nos gnaisses micáceos (biotita + muscovita) Os piroxenitos 
estão expostos na localidade de Massapê, a oeste de Afrânio, 
apresentando-se muito alterados, com mineralização de ver
miculita 

Um dique de metaquartzo-diorito, de aproximadamente 1 O m 
de largura, não mapeável, ocorre entre Afrânio e Paulistana, a 
cerca de 26.4 km da última localidade, na BR-407, em corte da 
estrada, secionando os biotita-xistos 

1 1 2 2 22.4- Geocronologia 

As determinações preexistentes, para os metassedimentos desta 
unidade, restringem-se praticamente ao estudo elaborado por 
H ama (1979), que obteve idade isocrônica de cerca 560 MA para 
xistos e gnaisses aflorantes entre Rajada, Afrânio e Casa Nova. A 
idade enumerada foi interpretada como época do provável meta
morfismo regional imposto sobre as rochas analisadas. Adici
onalmente, duas datacões K-Ar com valores de 570 e 450 MA 
refletiram idades míni~as do resfriamento da faixa móvel 

Visando a um detalhamento geocronológico da unidade, o 
Projeto RADAMBRASIL empreendeu um conjunto de datações 
adicionais, as quais acham-se listadas nas Tabelas 1 XXXVIII e 
1 XXXIX juntamente com o grupo radiométrico preexistente 

As análises Rb-Sr em rocha total, quando integradas ao grupo 
preexistente, condicionam a obtenção de isócrona de referência 
com 640 MA e R= 0.71 (Fig. 1 42), valor este semelhante àquele 
obtido para metassedimentos correlatos que afloram nas Folhas 
SB 24/25 Jaguaribe/Natal (Grupo Cachoeirinha) e cuja idade iso
crônica Rb-Sr é de 590 MA (Gomes et ali1, 1981) Na Figura 1 .42 
os dois pontos de xistos FF-158 e FF-218, analisados por Hama 
(1979), e que condicionaram a sua isócrona Rb-Sr de referência 
originalmente reportada, são ligeiramente mais jovens que a 

TABELA 1 XXXVIII 
Dados analíticos Rb-Sr em rocha total para rochas do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha 

N~ de ordem N~ de lab Ni? de campo Rocha Rb Sr RbB7 /Sra6 Sr87 /Sr86 
Ref * 

(ppm) (ppm) 

159 4 092 1578 FF 158 Micaxisto 111.2 117,3 2.75±0,05 0.7344±0.0011 173 
160 4 097 1578 FF 218 Micaxisto 115,7 116,8 2,87±0,06 o. 7348±0,0023 173 
161 4 021 1578JM-1A Gnaisse 235.4 495,1 1,38±0,03 o. 7221 ±0,0020 173 
161 4 022 1578JM·1C Gnaisse 224,5 483,1 1,35±0.03 0,7226±0,0012 173 
161 4 023 1578JM·1E Gnaisse 229.5 549,8 1,21 ±0.02 o. 7223±0,001 9 173 
162 6 056 EC AG-10 Gnaisse 139,5 171,6 2,36±0,07 O. 7323±0,0014 NT 
163 6 057 EC AG-11 Gnaisse 120,8 201,1 1.74±0,05 o. 7278±0,0009 NT 
164 4 880 AGDN216 Gnaisse 181,7 152,7 3.46±0,10 o. 7434±0.0012 NT 

*Os números da referência correspondem aos da bibliografia NT- Neste Trabalho 
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TABElA.1 XXXIX 
Dados analíticos K-Ar para rochas do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha 

N? de ordem N? de lab N? de campo Material Rocha %K 40 ·6 rcSTP) %Ar40 Idade Ref • Ar x 10 ---
rad 9 

atm (MA) 

- 4059 1578NBR 517 .. Muscovita Xisto 6.429 128,6 3,52 453±14 X 

165 795 PV-21-PE RT Xisto 3,011 78,9 3,80 573±15 85 
164 4 880 1080AGDN-216 Biotita Gnaisse 7,256 186,9 4.75 565±16 NT 
166 4 922 1080AGDN-218 Biotita Xisto 6,712 166.4 2,93 547±15 NT 

• O número da referência corresponde ao da bibliografia NT- Neste Trabalho x-Dados CPGeo/CPRM-IGUSP, inéditos 
•• Folha SC 23 Rio São Francisco 

"' Q) 

0,76 .n 
.... -.... 
Q) 

v, 

0,74 

0,72 

Análises em rocha total 

0-AGDN 216 

o Gnaisses 

e Xistos 

À Rb=l,42 x l0./6no Rb 87
/ Sr 86 

0,70~-------------.--------------.----------~~~~~~~~-------~~~--

Fig 1 42- Diagrama isocrônico Rb-Sr de referência para o Grupo Salgueiro-Cachoeirinha (Sistema Riacho do Pontal) 

idade isocrônica ora mostrada (640 MA), sendo este comporta
mento geocronológico provavelmente fração do conteúdo micá
ceo destas amostras. 

Confirma-se assim a imposição do metamorfismo do Evento 
Brasiliano nos domínios do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha das 
Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, cujo resfriamento regional 
acha-se refletido no conjunto de idades K-Ar, distribuídas no 
tempo entre 570 e 450 MA (Tab 1 XXXIX) 

Na Folha SC.23 Rio São Francisco, Tassinari (lnf escrita) 
reportou idades Rb-Sr transamazônicas para gnaisses ali admiti
dos como pertencentes ao Grupo Salgueiro-Cachoeirinha. No 
momento, nas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, pode-se apenas 
assegurar, sob o ponto de vista geocronológico, que o último 
metamorfismo desenvolvido sobre o Grupo Salgueiro-Cachoei
rinha é incontestavelmente brasiliano, tendo sido afetado inclu
sive por expressivo evepto plutônico, de caráter tarditectônico, 
de idade Rb-Sr isocrônica de 525 MA (reportada por Gomes et a/ti, 
1981 ), nos domínios das Folhas SB.24/25 Jaguaribe/Natal Ten
tativamente admite-se que a Suíte Intrusiva Serra da Aldeia 
esteja temporalmente associada ao evento plutônico men
cionado, apesar da inexistência de datações radiométricas nes
tes granitóides 

Permanece a dúvida, no estudo geocronológico, a respeito da 
vida crustal prévia dos metassedimentos do sistema Riacho do 
Pontal e, nesse sentido, o aumento do número de análises radio
métricas terá participação significativa na elucidação deste pro
blema. 

1.1 2.2.22.5 - Petrografia 

A) Filitos e micaxistos 

São os tipos litológicos mais abundantes da unidade em apreço. 
Têm granulação média a fina, cor cinza a cinza-escuro e exibem 
excelente xistosidade. 

Quartzo, micas, biotita e muscovita são os principais consti
tuintes mineralógicos. Em quantidades variadas podem aparecer 
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opacos, clorita, plagioclásio, granada e estaurolita Turmalina, 
titanita, anatásio, apatita e cianita são componentes minoritários, 
de ocorrência esporádica As micas normalmente se apresentam 
bem orientadas segundo o plano de xistosidade, podendo, toda
via, ocorrer crenuladas por efeito de superposição de dobramen
tos Nas vizinhanças de intrusões graníticas, desenvolvem porfi
roblastos ou não exibem orientação, emprestando à rocha carac
terísticas de hornfels Quartzo e plagioclásio são os minerais félsi
cos presentes, o primeiro ocorrendo isolado ou em associação 
com muscovita, estaurolita ou granada O segundo é granular e 
quase sempre está mal geminado; as características ópticas são 
de oligoclásio 

Entre os minerais-índice de metamorfismo, merece destaque 
a ocorrência de estaurolita, cianita e granada em algumas amos
tras, caracterizando grau metamórfico da fácies anfibolito. A 
granada é mais frequente que os demais minerais; geralmente 
aparece com inclusões de quartzo e pode ser sina pós-tectônica. 
A coexistência de estaurolita e cianita em um xisto indica con
dicões mínimas de metamorfismo da ordem de 4,5 kbarias e 
545oc aproximadamente, de acordo com dados experimentais de 
Holdaway (1971 ), Richardson ( 1968), Hoschek (1967) e Ganguly 
(1968) (apud Hyndman 1972) 

B) Gnaisses 

Os gnaisses são rochas de granulação média a grosseira e de cor 
cinza-claro a cinza-escuro. Podem conter quantidades variadas 
de minerais micáceos, conferindo à rocha uma foliação ora bem 
pronunciada ora não. Os minerais félsicos estão mais desenvolvi
dos nessas rochas do que nos xistos, podendo-se observar segre
gações de faixas quartzo-feldspáticas. Os principais constituin
tes são micas, quartzo e feldspatos, podendo-se encontrar em 
menores proporções granada, estaurolita, apatita, zircão, opacos 
e epídoto. O quartzo é anédrico e quase sempre ostenta extinção 
ondulante. Os feldspatos são o plagioclásio (oligoclásio) e a 
microclina, ambos bem geminados e com bordos curvos e em
baiados. Às vezes desenvolvem porfiroblastos, situação em que a 



rocha assume aspectos deaugen gnaisse. Esporadicamente nota
se mirmequita adentrando o feldspato potássico. Biotita, musco
vita e clorita são os filossilicatos presentes. A presença de grana
da e estaurolita, como nos xistos, caracteriza grau metamórfico 
de fácies anfibolito, sendo que em algumas amostras a granada é 
de metamorfismo progressivo e formou-se à custa da assembléia 
biotita + muscovita +quartzo. Epídoto e titania podem ocorrer 
em rochas de composição mais cálcica. 

C) Rochas metamagmáticas 

Neste tópico foram agrupadas algumas rochas que, pelas carac
terísticas intrusivas nos xistos e gnaisses ou pelos aspectos 
petrográficos, respectivamente, indicam ou sugerem proce
dência magmática. 

Os anfibolitos são de cor verde-escura e estão constituídos 
principalmente de plagioclásio, hornblenda, epídoto-clinozoisita 
e actinolita. Quartzo, titanita e opacos ocorrem em quantidades 
subordinadas. A hornblenda é verde e forma xenoblastos, os 
quais, quando em contato com plagioclásios, se apresentam con
vertidos nos bordos em uma assembléia de actinolita + epídoto
clinozoisita + plagioclásio, típica da fácies xisto verde a epídoto
anfibolito. Os plagioclásios mais desenvolvidos invariavelmente 
estão saussuritizados nas partes centrais, denotando um zonea
mento composicional. 

Uni exemplar de metabasito estudado ocorre próximo a Rosi
lho, na Folha SC.24-V-A, aparecendo em um dos flancos de uma 
dobra composta por uma seqüência de quartzitos e xistos A 
rocha é de coloracão escuro-esverdeada, textura levemente orien
tada, aparecend~ sob a forma de blocos. Petrograficamente, 
mostra uma textura granonematoblástica, constituída principal
mente de plagioclásio, epídoto e anfibólio do grupo da actinolita. 
O epídoto, bem formado, ocorre nas partes centrais dos feldspa
tos, estes zonados, indicando que se formou à custa daquele 
mineral. Pela paragênese observada, a rocha original era magmá
tica e de composição básica, como basalto ou diabásio O anfi
bólio ultramafitito, que ocorre a oeste de Santa Cruz, apresenta 
em lâmina delgada uma granulação média a grosseira, não orien
tada, constituída de anfibólio, com talco, clorita magnesita e pla
gioclásio O anfibólio é do grupo da actinolita, sendo incolor a 
verde-claro-amarronzado. A clorita ocorre em la melas e palhetas, 
estas quase sempre radiais, sendo do grupo da clorita mag
nesiana (clinocloro) Em algumas palhetas a cor de interferência é 
mais elevada, podendo ter um pouco de ferro ou ser talco Esses 
filossilicatos penetram o anfibólio e ocorrem geralmente nos 
seus interstícios. Agulhas de rutilo ocorrem associadas à clorita 
O quartzo está presente em pequenas quantidades e ocorre asso
ciado ao plagioclásio ou anfibólio. 

O dique de metaquartzo-diorito, petrograficamente, mostra 
uma textura granular alotriomórfica difusa A rocha é isotrópica, 
granulação média e composta de plagioclásio, quartzo, biotita e 
epídoto. Ocasionalmente, observa-se quartzo cuneiforme, carac
terizando uma textura gráfica. O plagioclásio aparece impreg
nado de epídoto Biotita e quartzo geralmente estão inter
crescidos. 

1.1 2.2.23 - Complexo Surubim 

1.1.2.2.23.1 -Generalidades 

Dantas, Gomes e Melo (1970) posicionaram no Arqueano uma 
seqüência ectinítica ocorrente nos quadrantes NE e NO das Fo
lhas Caruaru e Recife, constituída por biotita-paragnaisses, bioti
ta-xisto, calcário cristalino, metagrauvaca, metarcóseo e quartzi
to, localmente migmatizados. 

A denominação Complexo Surubim surgiu através de Mello & 
Siqueira (1971 apud Gomes et a/11, 1981 ), para englobar um con
junto de gnaisses, metagrauvacas, metarcóseos, quartzitos felds
patizados, xistos e calcários que ocorrem na região de Surubim 
(PB). portanto fora da área de trabalho deste relatório. 

Albuquerque & Brito Neves (1978), no Inventário Hidrogeoló
gico do Nordeste (Folha Recife N0-21 ), mapearam, entre Glória 
do Goitá e Riacho das Almas, uma seqüência ectinítica repre
sentada por biotita-gnaisses, biotita-xistos e metarcóseos, com 

intercalações de pequenas lentes de calcário e quartzitos, posi
cionando-a no Pré-Cambriano e englobando-a no Complexo 
Seridó. 

Caúla (1974) posicionou essa seqüência metassedimentar, na 
Folha SC.25 Recife, no Pré-Cambriano A. adotando a denomina
ção Grupo Seridó Indiviso, constituído por um conjunto de cará
ter predominantemente gnáissico e exibindo intercalações de 
calcários cristalinos e quartzitos. 

Brito Neves (1975) reuniu essa área metassedimentar na faixa 
de dobramentos Pajeú-Paraíba 

Costa, Pedrosa e Mendes (1977) mapearam na área próxima a 
Fazenda Nova (PE), canto superior direito da Folha SC.24-X-B, um 
complexo metassedimentar englobando manchas restritas de 
gnaisses, anfibolitos, escarnitos e calcários. Este conjunto foi 
denominado anteriormente por Mello (1971) como gnaisses do 
tipo Mandaçaia. 

Costa et a/11 (1980), ao realizarem o mapeamento da Folha 
SC 25-V-A Recife, utilizaram a mesma conceituação dos autores 
antes referidos, denominando a seqüência que ocorre ao norte de 
Gravatá como complexo metassedimentar, a qual englobaria 
áreas gnáissicas das mais variadas· composições nas quais 
associam-se pequenos núcleos migmatíticos e ainda lentes de 
anfibolitos, xistos, calcossilicáticas, calcários cristalinos e quart
zitos 

Recentemente Gomes et a/ti (1981 ), no mapeamento geoló
gico das Folhas SB.24/25 Jaguaribe/Natal, utilizaram para estas 
rochas a denominação de Complexo Surubim, de Mello & 
Siqueira (op ctt.), posicionando-o no Pré-Cambriano Superior, 
baseados em isócrona de 660 MA. 

No presente trabalho, utilizar-se-á também a denominação de 
Complexo Surubim para representar uma seqüência metassedi
mentar metamorfizada ao nível de fácies anfibolítica, constituída 
por gnaisses de composições variadas, às vezes intensamente 
afetados pelos processos migmatizantes e lentes esporádicas de 
anfibolitos, xistos, calcários cristalinos e quartzitos, cujos tipos 
mais representativos encontram-se nos perfis Riacho das Almas
Ameixa-Bengala-Apoti, na Folha SC 25-V-A, e na região de Man
dacaia, acude Machado e Cachoeira. na Folha SC 24-X-B 

·A exp~sição de tais litótipos é bruscamente interrompida ao 
norte da área em vários locais, como próximo a Glória do Goitá, 
onde afiara imponente conjunto de migmatitos com estruturas 
complexas pertencentes a um conjunto petrotectônico mais 
antigo, denominado Presidente Juscelino. A unidade metassedi
mentar aqui considerada como Complexo Surubim acha-se muito 
deformada isoclinalmente e afetada em eventos sucessivos, 
sendo facilmente confundível com a infra-estrutura. Na área da 
Folha SC.24-X-B, as litologias do Complexo Surubim exibem 
feições de tectônica de compressão, encontrando-se cavalgadas 
por flaser granítico (Complexo Flaser, de Costa, Pedrosa e Men
des, 1977), achando-se expostas em pequenas fossas tectôni
cas. Essa sequência supracrustal é representante de sequências 
outrora mais extensas em que as feições primárias de suas litolo
gias acham-se muito mascaradas por uma freqüente migmatiza
ção que transcende a infra-estrutura. 

Predominam no contexto da unidade feições estruturais mar
cantes fechadas em antiformes e sinformes, conferindo um 
padrão isoclinal associado a falhamentos e cavalgamentos. 

1.1 2 2.23.2- Posição estratigráfica 

Essa seqüência metassedimentar acha-se posicionada no Pré
Cambriano Superior, fato este baseado em isócrona de 660 MA 
efetuada nas Folhas SB.24/25 Jaguaribe/Natal, configurando 
assim a atuação do Evento Brasiliano na área, podendo ser inter
pretado como processos de rejuvenescimento isotópico. Uma 
datação existente em anfibolito com 3.000 MA próximo a 
Bengala, se confirmada, poderá indicar núcleos antigos em altos 
do embasamento (Complexo Presidente Juscelino), dentro da 
área de exposição da supra-estrutura. 

1.1.2.2.23.3 - Distribuição na área 

Geograficamente esta unidade distribui-se a norte-noroeste da 
Folha SC 25-V-A e a norte-nordeste da Folha SC.24-X-B, mos-
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trando-se na primeira Folha em faixas paralelas de direções 
oeste-leste-nordeste, apresentando formato grosseiramente 
elíptico. Suas áreas principais de exposição localizam-se no seg
mento Riacho das Almas-Ameixa-Bengala e em direcão sul
sudeste, com eixos paralelos entre os povoados de Cotu.nguba e 
Apoti Na área correspondente à Folha SC.24-X-B, aparece posi
cionada a norte-noroeste da cidade de Fazenda Nova, ocorrendo 
em duas manchas distintas, ocupando vales e orlada por serras de 
composição granítica, com altitudes variáveis (600-700 m), que 
recebem nomes locais, como Fundão, Angico, Mandacaru etc., 
que cavalgam sobre os metassedimentos, exibindo janelas tec
tônicas Morfologicamente, essas duas manchas estão condi
cionadas a um relevo de modelado suave nas partes mais centrais 
do vale. 

Na Folha SC.25-V-A limita-se a norte e sul com contato apro
ximado, enquanto que a sudoeste-leste os contatos são invaria
velmente tectônicos, onde na região ao norte de Gravatá e a 
nordeste de Caruaru a unidade metassedimentar acha-se caval
gada por granitóides Os contatos com a infra-estrutura são de 
difícil delimitação, sendo geralmente aproximados, pois estão 
intimamente condicionados ao grau de migmatização e/ou grani
tização No trecho Riacho das Almas-Ameixa-Cumaru, existem 
línguas de material granítico penetrando os gnaisses Salienta-se 
ainda que mesmo dentro da unidade uma separação litológica é 
dificultada pelos contatos geralmente gradativos, onde se pode 
observar mais conspicuamente a passagem lenta e gradual dos 
micaxistos para os gnaisses envolventes. Acha-se na área de 
Apoti, parcialmente recoberta por pequenas manchas de cober
turas arenosas detríticas (Fig 1 43) 

1 .1 2 2 23 4- Geocronologia 

O padrão radiométrico existente para esta unidade é extrapolado 
a partir do conjunto de idades provenientes das Folhas SB 24/25 
Jaguaribe/Natal Ali foi obtida isócrona Rb-Sr de referência, tran
samazônica, para exposições do substrato destes metassedi
mentos, comprovando a exposição do embasamento não reju
venescido nos altos tectônicos internos à faixa As supracrustais, 
na sua maioria, alinharam-se segundo isócrona com 630 MA para 
R = 0.708, época de atua.ção do último metamorfismo regio
nal 

1 1 2 2 23.5 - Petrografia 

A) Gnaisses 

Os gnaisses representam a litologia predominante no Complexo 
Surubim, envolvendo várias composições, tais como biotita
gna isses, gra nada-biotita-gnaisses, granada-muscovita-biotita
gnaisse e biotita-microclina-plagioclásio-gnaisses. Essas rochas 
apresentam tonalidades geralmente cinza, granulação média, 
estrutura bandeada, geralmente deformadas por cataclase, e 
constituídas mesoscopicamente por quartzo, feldspato, micas e 
esporádicos cristais de granada 

Os afloramentos mais típicos desses gnaisses localizam-se no 
trecho Riacho das Almas-Ameixa e desta localidade para 
Cumaru, onde aparecem núcleos migmatíticos da infra-estrutura 
Nas redondezas de Riacho das Almas a composição dos gnaisses 
acha-se representada segundo Costa et a/11 ( 1980) por biotita
microclina-plagioclásio-gnaisses, que em amostras de mão são 
de coloração clara e granulação média a grossa Em lâmina 
delgada esses autores descrevem a rocha com uma textura 
orientada de caráter lepidoblástico a granolepidoblástico, com 
composição granodiorítica, tendendo para quartzo-monzonítica, 
constituída por plagioclásio, microclina e quartzo, com quanti
dade subordinada de biotita e frações acessórias significativas de 
sericita, muscovita, apatita, opaco e zirconita Os granada
biotita-gnaisses são litologias comuns nesta seqüência, aflo
rando em vários locais e apresentando uma coloração acinzenta
da, bastante micáceos, grã fina a média e constituídos por quart
zo, feldspato, biotita e granada. Segundo Costa et a/ti (op ctt ), os 
estudos em lâmina delgada evidenciaram uma textura granolepi
doblástica, com os grãos félsicos bastante alongados e palhetas 
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de biotita arranjadas segundo uma direção preferencial. A rocha 
está constituída, segundo os autores, por oligoclásio alterado 
para sericita, incluindo algumas vezes pequenos grãos de quartzo 
e biotita alterada para clorita Os acessórios estão representados 
por opacos associados a biotita, granada disseminada, musco
vita, apatita e zircão Na área de Mandaçaia, os gnaisses apresen
tam sinais de deformação por cataclase, sendo evidenciada em 
lâmina uma textura lepidogranoblástica algo cataclasada, forma
da por quartzo, plagioclásio e biotita, sendo os acessórios mus
covita, granada, apatita, opaco, clorita e zirconita Fenômenos de 
cataclase estão evidenciados pelo encurvamento das Iam elas de 
geminação do plagioclásio e extinção ondulante do quartzo. 
Pequenas exposições de biotita-xisto ocorrem intercaladas nos 
gnaisses na região de Apoti, em contato aparentemente grada
cional, apresentando uma coloração claro-amarelada, granula
ção fina, constituída por quartzo, feldspato e micas Em lâmina 
delgada a rocha mostra uma textura lepidoblástica com delgadas 
lentes de quartzo e oligoclásio, envoltos por biotita, sendo os 
acessórios apatita, turmalina e opacos. Costa et al11 (op ctt.) des
creveram na região nordeste de Surubim, Vertentes e Riacho das 
Almas intercalações de sillimanita-granada-biotita-xisto no con
texto regional dos gnaisses da seqLiência metassedimentar, 
como uma rocha de coloracão clara, com reflexos amarelados, 
grã média a fina, constituíd~ em seção delgada por quartzo, oli
goclásio sódico, biotita, quartzo na fotma de olhos, granada e 
acessórios como sillimanita fibrosa, associados a biotita, apatita, 
turmalina, opacos e zircão; muscovita-set i cita e clorita provêm da 
alteração da biotita. 

B) Quartzitos 

Estes litótipos ocorrem em pequenas exposições na região de 
Bengala, nordeste de Gravatá, em íntima associação com os gnais
ses Apresentam-se na forma de minúsculos serrotes alinhados 
para NE, como o serrote Batata, sobressaindo-se muito pouco no 
terreno plano-ondulado É de difícil delimitação a linha de con
tato com os gnaisses. As evidências no campo mostram um ter
reno muito arenoso, de coloração clara, com abundantes seixos 
de quartzo e quartzitos Na serra do Tatotó, acha-se tepresentado 
por muscovita-quartzito feldspático, de coloração clara, granula
ção média, estrutura levemente orientada, rica em quartzo e 
palhetas disseminadas de muscovita, esboçando planos de xis
tosidade e quase sempre com presença de deformações tec
tônicas. Em lâmina, segundo Costa et alu (1980), a rocha revela 
uma textura cataclástica formada essencialmente por um agre
gado heterogranoblástico de quartzo recristalizado Em quanti
dade subordinada aparece o plagioclásio (albita cálcica) alteran
do-se para sericita-muscovita e material argiloso. 

C) Anfibolitos 

As ocorrências deste tipo litológico restringem-se a pequenas 
lentes intercaladas nos gnaisses, cuja área mais expressiva de 
afloramento restringe-se ao perfil Congo-Cotunguba e região de 
Riacho das Almas, em área onde predominam biotita-gnaisses e 
gnaisses quartzo-feldspáticos, e na região de Mandaçaia, na 
Folha SC 24-X-B 

Geralmente apresentam-se com uma coloração cinza-esver
deado, granulação média a fina, densas e compactas e compos
tas essencialmente por anfibólio e feldspato subordinado, 
ocorrendo ainda em algumas amostras biotita cloritizada e quart
zo Em lâmina delgada, Costa et a/11 (op ctt.) citaram que os consti
tuintes principais da rocha, a hornblenda e o plagioclásio, 
mostram-se bem entremeados com predominância do anfibólio. 
Além desses dois constituintes, aparecem com relativa abun
dância palhetas bem desenvolvidas de biotita, carbonato, apatita, 
titanita, epídoto-zoisita, opacos e minerais argilosos. 

D) Calcários 

Os calcários são encontrados em algumas lentes, a maioria de 
pouca possança, intercaladas concordantemente nos biotita
gnaisses e nem sempre individualizadas em mapa Algumas des-



Flg. 1.43- Dosuibuição do Complexo Surubom. mostrando contatos por falha o onfcrodos 

sas lentes, no entanto, foram possfveis de serem representadas 
como aquelas localizadas a nordeste-noroeste de Riacho das 
Almas e a norte de Gravatá. A rocha possui coloração cinza
esbranquiçado. leitosa. compacta. de granulação geralmente 
média, sendo formada por calcita. As ocorrências localizam-se ao 
norte de Gravatá. onde a lente de calcário segue na direção 
N30•E. podendo ser seguida por mais de 2 km. 

Na área de Mandaçaia, Mello (1971) descreveu escarnitos de 
hábito maciço. granulação média, coloração em tons verde
claros. constituldos essencialmente de diopsldio mais as asso
ciações plagioclásio-titanlta-quartzo, hornblenda-plagioclásio
quartzo-granada ou plagioclásio-granada-quartzo. 

Os calcários que predomrnam em Mandaçaia possuem colora
ção cinza-esbranquiçado, granulação fina. consti tuídos por cal
cita e acessoriamente grafita, muscovita e quartzo. 

Nos estudos petrográficos efetuados por Costa er alit (1980) 
constatou-se que a associação mineralógica marcante desta 
seqüência metassedimentar acha-se representada por quartzo
microclina-oligoclásio-biotita-muscovita-hornblenda-granada-sl
limanita oom alguma cordierita aparecendo localmente. po
dendo esta assembléia ser enquadrada na fácies anfibolíto. da 
série de fácies do t ipo Abukuma. segundo M iyashlro (1973). As 
paragêneses dos xistos estão representadas por microctina-cor
di e ri ta-bi o ti ta -quartzo -o I igoc I ás i o-s i li i ma n ita·g ra nada -muscovi · 
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ta; quartzo-biotita-granada-sillimanita e biotita-granada-sillima
nita-quartzo-oligoclásio. Nos gnaisses a paragênese mais repre
sentativa acha-se representada por granada-muscovita-biotita
plagioclásio-oligoclásio-quartzo-biotita-granada e microclina
b i otita-h orn b I e nd a-pIa g i o c I ás io-q ua rtzo. 

Poder-se-iam enquadrar as rochas da seqüência metassedi
mentar do Complexo Surubim no campo de metamorfismo de 
grau médio a forte, nas conceituações de Winkler (1976). 

1.1.2.2.24- Grupo Chapada Diamantina 

1 1.2 2.24.1 -Generalidades 

Embora cientistas como Spix e Martius tenham feito observações 
pioneiras no século passado em grande parte da Chapada Dia
mantina (Spix & Martius, 1938), o início da investigação geoló
gica propriamente dita na região foi desencadeado por Derby em 
1906, ao definir nos arredores da atual cidade de Macugê os Gru
pos Lavras, porção superior, e Paraguaçu, inferior. 

Branner (191 0), numa excursão à serra do Mulato, região sul e 
sudoeste de Juazeiro, definiu como "Série Tombador" as cama
das quase horizontais de quartzitos e arenitos que constituem a 
serra homônima A "Série Tombador" seria constituída pelos 
arenitos Tombador, seguidos por camadas de sílex denominadas 
"Jacuípe Flints". Imediatamente acima e repousando de maneira 
semelhante reiatou uma série de folhelhos aos quais deu o nome 
de "Folhelhos Caboclo" Acima destes sobrepõe-se uma se
qüência de arenitos, que o autor achou correlacionável com o 
Grupo Lavras, de Derby (apud Montes, A de S L, 1977) 

Posteriormente Branner (1 919) apresentou uma coluna estra
tigráfica, não muito diferente das anteriores, posicionando da 
base para o topo o Complexo Cristalino, o Arenito Tombador, os 
Folhelhos Caboclo, quartzitos e arenitos (diamantíferos) 

Crandall ( 1919) realizou seções nas regiões de Morro do Cha
péu com o intuito de determinar se os Falhe lhos Caboclo descri
tos por Branner (op cit.) em Morro do Chapéu seriam indepen
dentes ou idênticos ao Grupo Paraguaçu, descritos por Derby 
(1906); observou que em Morro do Chapéu os Folhelhos Caboclo 
estavam sotopostos a uma seqüência de quartzitos e conglo
merados diamantíferos. 

Kegel & Pontes (1957) na região da serra do Tombador dis
tinguiram dois grupos de sedimentos de idades diversas No 
primeiro incluíram os calcários da Formação Bambuí, enquanto 
para o segundo definiram, da base para o topo, o seguinte empi
lhamento estratigráfico: Arenito Tombador, Siltito Tombador e 
Conglomerado Lajes. 

Kegel (1959b), na região central da Bahia, subdividiu e fez a 
equivalência estratigráfica da sua Série Lavras em Lavras Superior 
(Lavras, no sentido original de Derby), Lavras Médio (Paraguaçu, 
no sentido original de Derby) e Lavras Inferior (não distinguida por 
Derby). 

Oliveira (1962), numa tentativa de correlacionar as unidades 
descritas por Branner (1919) com as enumeradas por Kegel 
(1959b), concluiu que as Séries Lavras Inferior, Médio e Superior 
correspondiam respectivamente ao Tombador, Caboclo e Lavras, 
de Branner (op ctt.) 

Barbosa (1965), realizando mapeamento geológico na região 
de Sento Sé (Folha SC.24-V-C), restabeleceu a estratigrafia de 
Branner (op ctt ), introduzindo porém dois novos termos, Forma
ção São Pedro e Formação Laje, correspondendo esta última aos 
arenitos Lavras, de Branner (op cit.), propondo então uma nova 
estratigrafia para a área, da base para o topo, da seguinte maneira: 
Formação São Pedro e Formação Laje, que foram englobadas no 
seu Grupo Tombador. 

Brito Neves (1967) promoveu uma melhor sistematizacão 
estratigráfica para a Chapada Diamantina. Primeiramente des"fez 
o equívoco de Kegel (1959b) em relação à posição estratigráfica 
do Grupo Bambuí, propondo posteriormente a permanência da 
estratigrafia apresentada por Branner (1919), já utilizada por Bar
bosa (op ctt.), e introduziu uma nova terminologia para o Lavras, 
de Branner (op cit ). propondo a denominação Formação Morro 
do Chapéu. 
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Brito Neves & Leal (1968) introduziram o termo Grupo Cha
pada Diamantina, em substituição ao Grupo Tombador, de Bar
bosa (1965), composto da base para o topo pelas Formações 
Tombador, Caboclo e Morro do Chapéu. 

Mascarenhas (1973), fundamentado em dados anteriores e 
nos resultados do mapeamento básico regional efetuado pelos 
projetos Bahia, Bahia li e sul da Bahia (DNPM/CPRM), ressaltou o 
caráter cíclico da sedimentação da Chapada Diamantina, con
cluindo que somente as unidades superiores do Grupo Chapada 
Diamantina eram transgressivas para norte-nordeste. 

Pedreira et alii (1975) adotaram uma coluna estratigráfica na 
qual posicionaram os metassedimentos da Chapada Diamantina 
no Supergrupo Espinhaço, subdividindo-o nos Grupos Inferior, 
Médio e Superior, este último compreendendo, da base para o 
topo, as Formações Tombador, Lavras, Caboclo e Morro do 
Chapéu. 

Inda & Barbosa (1978) dividiram o Grupo Chapada Diamantina 
nas Formações Lavras, Tombador, Caboclo e Morro do Chapéu. 

Adotou-se aqui a denominação Grupo Chapada Diamantina 
como definido por Brito Neves & Leal (1968) para o conjunto de 
formações ordenadas, da base para o topo, em Tombador, 
Caboclo e Morro do Chapéu. Foi constatado que a Formação São 
Pedro, de Barbosa ( 1965), é na verdade uma seqüência litológica 
pertencente ao Complexo Barreiro e faria parte da Unidade Serra 
da Ingrata, de Souza et a/11 (1979) 

1 1.2 2 24 2- Geocronologia 

A Chapada Diamantina é considerada como uma cobertura plata
forma I de evolução cronológica sin-Espinhaço (Proterozóico 
Médio) e caráter intracratônico que teve alongada história geoló
gica conforme demonstram as determinações radiométricas dis
poníveis nas Formações Morro do Chapéu e Caboclo e também 
em rochas de segmentos do próprio sistema Espinhaço, o qual 
sofreu (ao contrário da Chapada Diamantina) expressiva atividade 
tectonomagmática 

A geocronologia do Sistema Espinhaço acha-se publicada em 
vários trabalhos (Távora; Cordani; Kawashita, 1967; Cordani, 
lsotta; Abreu, 1969; Jardim de Sá et a/ti, 1 976a), alguns de caráter 
de síntese, destacando-se nesse sentido os recentemente efe
tuados por Brito Neves et alii (1979) e Brito Neves, Cordani e 
Torquato (1980), que retratam o atual consenso sobre a evolução 
do Sistema Espinhaço. 

O Espinhaço e a Chapada Diamantina (Ciclo Espinhaço) deno
tam um desenvolvimento sobre uma crosta antiga (Arqueana) que 
foi atingida por eventos tectonomagmáticos transamazônicos. 

As rochas efusivas do Complexo Rio dos Remédios (base do 
Espinhaço) possuem idade isocrônica Rb-Sr de referência de 
cerca de 1 100 MA (R =O, 71 7) interpretada como época de 
metamorfismo. A época de extrusão deste evento vulcânico é 
admitida em cerca de 1. 700 MA com base em duas datações pelo 
método U-Pb efetuadas em zircão de rocha metavulcânica do 
Espinhaço meridional. Recorrências magmáticas de caráter 
ácido parecem ter-se desenvolvido no tempo entre 1.600 e 800 
MA, conforme registram idades Rb-Sr convencionais na Unidade 
Boquira. Adicionalmente, metabasitos intrusivos em quartzitos e 
filitos acusaram idades aparentes K-Ar entre 1 .200 e 530 MA, 
refletindo provavelmente efeitos térmicos diferenciais, face ao 
complexo período instalado após a mobilidade tectônica do 
sistema 

Os metafolhelhos do chamado Grupo Santo Onofre acham-se 
datados pelo método Rb-Sr isocrônico, fornecendo idade de 600 
MA para R = 0.733. Tal resultado é interpretado como mínimo 
para estes metassedimentos e decorrentes do rejuvenescimento 
isotópico devido ao Evento Brasiliano. 

Rochas do Grupo Chapada Diamantina, nas Folhas SC.24/25 
Aracaju/Recife, foram estudadas também pelo mesmo método 
radiométrico (Tab. 1 .XL) referindo-se às Formações Morro do 
Chapéu e Caboclo. Foram amestrados segundo Brito Neves 
(1975), respectivamente, o nível intermediário da Formação 
Morro do Chapéu e a unidade intermediária do Grupo Superior, no 
perfil transversal clássico entre Miracema e América Dourada. 



TABELA 1 XL 
Dados analíticos Rb-Sr para rochas das Formações Morro do Chapéu (GUAB) e Caboclo (CAB) do Grupo Chapada Diamantina 

N~ de ordem N~ de lab N~ de campo Material 

167 1 501 GUAB 1 
167 1 502 GUAB 2 
167 1 513 GUAB 3 
167 1 514 GUAB 4 
167 1 757 GUAB 1 
167 1 758 GUAB 2 
167 1 759 GUAB 3 
167 1 760 GUAB 4 
168 1 511 CAB 1 
168 1 512 CAB 2 
169 1 523 CAB 3 
169 1 524 CAB 4 
169 1 525 CAB 5 
169 1 526 CAB 6 
170 1 515 CAB 7 
170 1 516 CAB 8 
170 1 517 CAB 9 
168 1 744 CAB 1 
168 1 745 CAB 2 
170 1 916 CAB 7 
170 1 917 CAB 8 
170 1 761 CAB 9 

*Os números da referência correspondem aos da bibliografia 
Obs : análises efetuadas em siltitos argilosos 

FF 
FF 
FF 
FF 
RT 
RT 
RT 
RT 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 

Rb 
(ppm) 

263,5 
147,1 
262,7 
225,0 
206.7 
108,9 
199,8 
150,8 

29,6 
27,0 
92.4 

111,2 
103,2 
105,1 
116,9 
117,7 

92,1 
28,7 
23,0 
80,2 
52,9 
49,6 

A Formação Morro do Chapéu apresenta isócrona Rb-Sr em 
frações de rocha total e argilosa com 851 ± 20 MA e R =O, 7225 
± 0,0008 (Fig 1 44), idade mínima admitida (pós-deposicional) 
para a unidade, em ambiente anquimetamórfico. Idêntica inter
pretação pode ser proposta também para a Formação Caboclo, 
que em isócrona com 1 O pontos (Fig. 1 45) evidencia idade de 
1 .290 ±52 MA para R = 0,738, época tentativa mente aqui rela
cionada a dobramentos e metamorfismo ocorridos durante a 
evolução do Espinhaço. Três amostras do diagrama isocrônico 
(CAB-4, 5 e 6) podem sugerir um envolvimento parcial da unidade 
nos fenômenos termais do Ciclo Brasiliano, em que pese o 
pequeno número de determinações radiométricas exibindo este 
padrão de idades (Tab. 1 XLI) 

Pelo exposto, confirma-se a importância dos eventos desen
volvidos internamente no Craton do São Francisco no período de 
tempo 1 300-1 000 MA, responsáveis pelo rejuvenescimento 
das datações Rb-Sr e K-Ar em vários pontos do Sistema Espinha
ço Efeitos termais atribuídos à sedimentação Bambuí e seu do
bramento parcial acham-se também registrados no conjunto 
radiométrico K-Ar e mesmo Rb-Sr. 

1.1 2.2.24 3 - Formação Tombador 

A) Generalidades 

A denominação Formação Tombador é aqui utilizada, conforme 
proposto por Branner (191 0), para as camadas suborizontais de 
arenitos e quartzitos que formam o escarpamento da Serra do 
Tombador, situada imediatamente a oeste da serra de Jacobina 
nas Folhas SC.24-Y-A e Y-C, como também as escarpas existen
tes ao sul do lago de Sobradinho, entre Juazeiro e Sento Sé, Folha 
SC.24-V-C 

A palavra Tombador, que em português significa tombar ou 
rolar para baixo, é comumente aplicada a locais íngremes no lado 
de uma colina ou montanha e também as montanhas em si. No 
Estado da Bahia existem somente duas serras com essa denomi
nação Uma está no lado sul do lago de Sobradinho e a outra a 
cerca de 30 km a oeste da cidade de Jacobina. 

Geomorfologicamente é caracterizada por apresentar um 
relevo bastante escarpado, bem configurado pelas serras homô
nimas compondo alinhamentos com relevo ruiniforme. Camadas 
mais silicificadas formam cristas proeminentes 

Barreto et a/11 (1975) aventaram um ambiente marinho de água 
rasa em clima quente e úmido e em condições oxidantes. Mon
tes, M. L. (1977), com o resultado de estudos pormenorizados 
das estratificações cruzadas na região de Lençóis-Mucugê 

Sr 
(ppm) 

409.4 
498,3 
367,1 
115,2 
262,7 
161.4 
212,1 
128,5 
120,3 

83,5 
7,9 
9,92 
9,10 
9.40 

32,7 
55,8 
64.4 
49,2 
32,7 
17,9 
17,3 
24,0 
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35,33±1,04 
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32,89±o,64 
33,53±o,65 
10,56±o,21 
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o Racho total 

O Fração fino 
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o, 7924±0,001 o 
0,7503±0,001 
0,7453±0,0014 
0.755 7±0,0011 
o, 7628±0,001 o 
o, 7503±0,0018 
o, 7500±0,001 o 
1,1470±0,0011 
1 ,0814±0,042 
1 ,0600±0,0007 
1 ,0700±0.0034 
0,91 09±0,001 o 
0,8459±0,001 3 
0,8230±0,0011 
0,7687±0,001 o 
0,7741±0,0014 
0,9724±0,0014 
0,9014±0,009 
0,8587±0,0017 
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Fig 1 44- Diagrama isocrônico Rb-Sr para a Formação Morro do Chapéu 

\lO 

IPO 

Q90 

<D 

"' Ui 
,::... 
"' Ui 

o Rocha totol 
• Fração fino 

CAB 8 

CAB9
0 

CA89y•cAB8 

0,60 CABY 

ftcABl 

CAB 2 

O,lO CABl 

5 10 

CA83e 

CAB4e ~/ 
~·•CA86 

0~1>- CAB5 
roO;;:.;--' 

\ 
? 

CA87 / 

T=1290.!:53 MA 
Ro= 0,7360.!:0,0025 
MSW0=8,38 
CORR R = 0,996 
N=10 

In· Brito Neves e f alii (1979) 

A Rb= 1,42x1o-'/'ono Rb 67; srss 

15 20 25 30 35 

Fig 1 45 - Diagrama isocrônico Rb-Sr para a Formação Caboclo 
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TABELA 1 XLI 
Dados analíticos Rb-Sr para rochas do Supergrupo São Francisco 

N? de ordem N?de campo Material Rocha Rb 
(ppm) 

171 A 641 FF Pelito 201,9 
171 A 642 FF Pelito 178,1 
171 A 643 FF Pelito 208,7 
171 A 644 FF Pelito 201,1 
171 A 645 FF Pelito 174,0 
171 A 646 RT Dolomito 29,8 
171 A 647 RT Dolo mito 35,9 

*Os números da referência correspondem aos da bibliografia 
Obs :análises efetuadas em Strasbourg (Bonhomme & Cordani, 1975) 

(Folha SD 24 Salvador), chegou à conclusão de que as mesmas 
são provenientes de uma corrente unidirecional situada a nor
deste da área pesquisada, num processo fluvial através de 
canais anastomosados. 

B) Posição estratigráfica 

A Formação Tombador encontra-se sobreposta em discordância 
erosivo-angular ao Grupo Salgueiro-Cachoeirinha e aos Comple
xos Barreiro e Caraíba-Paramirim, ao norte, na Folha SC.24-V-C, 
e na região a oeste de Jacobina, nas Folhas SC.24-Y-A e 
se 24-v-c. 

Está sobreposta à Formação Caboclo, em contato concor
dante, tanto na região norte como leste e sudeste da ocorrência 
da unidade, nas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife. 

C) Distribuição na área 

A Formação Tombador, na área correspondente a este relatório, 
afiara de maneira praticamente contínua principalmente ao longo 
das bordas da Chapada Diamantina, formando escarpas (Est. 
1 XII A), com mergulhos suaves para o interior da bacia Aparece 
com destaque também no canto superior esquerdo da Folha 
SC.24-Y-A Sua forma de afloramento é geralmente estreita e 
alongada nas áreas já referidas 

A base da Formação Tombador compõe-se de um arenito 
creme a cinza-claro com granulação média, estratificação irre
gular, apresentando bancos maciços da ordem de 1 me com finas 
intercalações de siltitos Segue um arenito cinza-claro a róseo, 
granulação fina a média, alguns horizontes de granulação 
grosseira, mostrando em geral pouca esfericidade e baiJ<o arre
dondamento. Sobreposto a este nível ocorre um arenito es
branquiçado, com finas intercalações de siltitos recobertos por 
um arenito róseo, bem selecionado com horizontes ferruginosos 

A porção superior é caracterizada pela presença de arenitos 
róseos de granulação grosseira com horizontes conglomeráticos, 
culminando a seqüência com um conglomerado de matriz are
nosa contendo seixos centimétricos de quartzo, arenito e quart
zito verde. Esses conglomerados foram observados na Folha 
SC.24-V-C, diretamente a sul de Juazeiro, no vale do rio 
Salitre 

A Formação Tombador apresenta estratificações cruzadas de 
amplitudes variadas, além de marcas de correntes, e ambiente de 
sedimentação do tipo continental a marinho raso, em condições 
oxidantes. 

1 1 .2.2 24 4- Formação Caboclo 
A) Generalidades 

A designação de Formação Caboclo é devida a Branner (191 O) 
para representar o conjunto de folhelhos e ardósias que afloram 
na depressão de Mimoso, próximo ao povoado de Almas. Pos
teriormente, reconheceu esta mesma seqi.lência em cortes na 
serra do Tombador, acrescida da unidade, por ele denominada 
"Jacuípe Flints", entre os Arenitos Tombador e os Arenitos La
vras, de Derby (1906). Kegel & Pontes (1957) não individualiza
ram os folhelhos e siltitos da serra do Tombador como uma 
formação, chamando-os de Siltitos Tombador e fazendo parte da 
porção superior da Formação Tombador. Ainda Kegel (1959b) 
confundiu as ardósias existentes na depressão de Mimoso com 
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Sr Rbs7 ;s,ss s,S7 /Srss 
Ref • 

(ppm) 

35,5 16,86±0,33 0,9500±0,0024 58 
28,8 18,37±0,36 0,9709±0,0024 58 
31.4 19.75±0,38 0,9763±0,0024 58 
28,8 20,78±0.40 0,9914±0,0025 58 
32,2 16,00±0,31 0,9357±0,0023 58 

150,6 0,57±0,01 0,7385±0,0018 58 
62.4 1,67±0,03 0,7460±0,0019 58 

os sedimentos do Grupo Bambuí Trabalhos mais recentes, 
inclusive este, consideram a Formação Caboclo no mesmo sen
tido de Branner (op cit.), isto é, situada acima da Formação 
Tombador e abaixo da Formação Morro do Chapéu (Lavras de 
Derby, 1906). 

B) Posição estratigráfica 

A Formação Caboclo sobrepõe-se concordantemente à Forma
ção Tombador, sendo em alguns locais este contato de natureza 
gradacional. Sotopõe-se, também concordantemente, à Forma
ção Morro do Chapéu 

Uma isócrona com o valor de 1 250 ± 51 MA foi obtida por 
Brito Neves et a/11 (1979) nas localidades de Argelim e Muricy, 
indicativa, segundo os referidos autores, de uma reomogeneiza
ção isotópica, relacionada à fase de dobramento e anquimeta
morfismo desta unidade. 

C) Distribuição na área 

A Formação Caboclo acompanha de maneira geral a faixa de 
afloramentos da Formação Tombador na borda norte (Folha 
SC 24-V-C) e borda oriental da Chapada Diamantina, em geral 
com mergulhos fracos da ordem de 10° a 15° para o interior 
da bacia. 

Na Braquianticlinal de Mimoso, área de sua definição, a For
mação Caboclo é constituída por ardósias cinza-escuro a negras, 
com intercalações comuns de camadas de quartzitos e metassil
titos Algumas ardósias são calcíferas e localmente aparecem 
finas lentes de calcário, sendo comum a presença de cristais de 
pirita e limonita pseudomorfa Nesta regiãà as camadas apresen
tam-se bastante perturbadas, mostrando intensos microdobra
mentos e abundantes veios de quartzo Em contrapartida, em 
outras localidades como entre Morro do Chapéu e a serra do 
Tombador, a Formação Caboclo praticamente não apresenta ne
nhuma perturbação, sendo constituída por folhelhos, siltitos e 
arenitos finos de cor vermelho-amarelada. 

1 1.2 2 24.5 - Formação Morro do Chapéu 

A) Generalidades 

A denominação Formação Morro do Chapéu foi introduzida na 
literatura geológica por Brito Neves (1967) para designar os 
arenitos que capeiam os Folhelhos Caboclo, nas vizinhanças de 
Morro do Chapéu, os quais Derby (1906) havia designado de 
Grupo Lavras. Branner (191 O) reconheceu estes arenitos na serra 
da Gameleira a leste de Morro do Chapéu, designando-os de 
Arenitos Lavras 

Oliveira & Leonardos (1943) denominaram de Formação Sin
corá ao Grupo Lavras de Derby (op cit) Kegel (1959b) dividiu o 
Grupo Lavras em três unidades: Lavras Inferior, Médio e Superior, 
abaixo do Grupo Bambuí, que por sua vez seria capeado pelo 
Arenito Tombador. Barbosa (1965) apresentou esses mesmos 
arenitos com o nome de Formação Laje, designação que poderia 
ser confundida com o nome de Conglomerado Lajes, de Kegel & 
Pontes (1957). Essa grande variedade de designações gerou 
grande confusão, principalmente em torno do termo Lavras, o que 
vem acarretando dificuldades na compreensão da estratigrafia 
da região. 



B) Posição estratigráfica 

A Formação Morro do Chapéu tem posicionamento estratigráfico 
bem definido; concordantemente sobre a Formação Caboclo ela 
encerra o ciclo de deposição do Grupo Chapada Diamantina 

Na área das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife a Formação 
Morro do Chapéu é recoberta discordantemente pelo Grupo 
Bambuí e pela Formação Bebedouro 

C) Distribuição na área 

A Formação Morro do Chapéu, pela sua constituição litológica 
mais resistente à erosão, tende a ficar sempre em relevo, consti
tuindo as partes mais altas da região, exibindo excelentes aflora
mentos naturais Afiara na parte norte da área nas serras ao sul do 
rio São Francisco, formando cuestas com caimento em torno de 
10° para sul e sudeste Forma os flancos da Sinclinal do Riacho de 
Mari e da Braquianticlinal de Mimoso, ambos orientados segun
do nordeste-sudoeste Constitui o chamado bloco do Mimoso, 
onde se localizam as serras de São Maurício, Codoleiro e Batista. 
Outra grande área contínua de afloramentos desta formação é a 
serra da Babilônia, que faz parte da Anticlinal de Morro do Cha
péu Na serra da Babilônia predominam ortoquartzitos brancos e 
cinza, bastante silicificados Na área de Morro do Chapéu onde 
foi definida, acha-se constituída de arenitos de cores claras, pre
dominando o branco, róseo e creme, finamente granulado e 
estratificado, o que lhe confere um aspecto lajeado 

Na região de Mirangaba, os ortoquartzitos são grosseiros con
glomeráticos, feldspáticos, cortados por veios de quartzo e não 
mostram estratificação vrsível 

1 .2 2.25 - Supergrupo São Francisco 

1.2.2 25 1 -Generalidades 

O termo Supergrupo São Francisco foi usado por Pflug & Renger 
(1973) para designar todas as unidades posteriores ao Super
grupo Minas, cujas áreas de ocorrência, ao menos parcialmente, 
situam-se na bacia hidrográfica do rio São Francisco. O super
grupo foi dividido em duas fácies distintas: uma epicontinental 
(Bambuí) e outra molássica (Macaúbas, Jequitaí, ltacolomi e 
Santo Antônio) 

Em 1974, na reunião CPRM/PROSPEC/DNPM, foi adotada a 
denominação Supergrupo São Francisco, nos projetos de mapea
mento geológico para o DNPM, para englobar os Grupos 
Salgueiro, Una, Canudos e Vaza-Barris, que são lito e crono
correlatos 

Moutinho da Costa et al11 ( 1976), com o propósito de fazer res
surgir o termo São Francisco, dado por Derby (1880), agruparam 
os Grupos Bambuí e Macaúbas no denominado Supergrupo 
São F~ancisco 

Bruni et al11 ( 1976) englobaram os Grupos Bambuí, Una, Canu
dos, Vaza-Barris, Miaba e Salgueiro no Supergrupo São Fran
cisco, considerando que as unidades litoestratigráficas deposi
tadas durante o Pré-Cambriano Superior sobre o Craton do São 
Francisco, em condições plataformais, ou nas suas faixas mar
ginais, formando os cinturões dobrados, compreenderiam o 
referido supergrupo 

Lima et al11 (1981) adotaram o termo Supergrupo São Fran
cisco no sentido de Bruni et al11 (op ctt). com exceção apenas do 
Grupo Rio Pardo, para englobar os Grupos Bambuí e Macaúbas e 
a Formação Bebedouro, adotando-se posição semelhante, neste 
relatório, exceção feita ao Grupo Macaúbas, que aqui não 
ocorre 

1 .1 2 2.25.2 - Geocronologia 

Os sedimentos desta cobertura cratônica do Proterozóico Supe
rior têm sido objeto de expressivo estudo geocronológico nas 
Folhas adjacentes, SD 23 Brasília e SE.23 Belo Horizonte. Nas 
Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife as determinações disponíveis 
situam-se nas imediações de Lajes do Batata, município de Jaco
bina, tendo sido originalmente reportadas por Bonhomme & Cor
dani (1975). Trata-se de sedimentos ametamórficos, cujas 

análises difratométricas evidenciaram a etapa diagenética da uni
dade (são sedimentos basais da Formação Bebedouro; Bacia 
Una-Salitre) 

A Figura 1 46 apresenta isócrona Rb-Srcom 7 amostras de fra
ção argilosa efetuadas pelos autores (Tab. 1.XLI), tendo sido 
obtida a idade de 965 ± 40 MA para RI = 0.720. Adicional
mente, duas destas amostras (A-642, 644) datadas pelo método 
K-Ar (Tab. 1.XLII) forneceram idades próximas a 890-900 MA, 
corroborando o valor isocrônico mencionado 

Apesar das restrições inerentes a qualquer generalização 
sobre a cronoestratigrafia das várias bacias incluídas no Super
grupo São Francisco, admite-se como limite para o início dos pro
cessos de sedimentação a idade K-Ar num gabro intrusivo na 
Chapada Diamantina, com cerca de 1 100 MA (Jardim de Sá, 
1978) 

Nos domínios geográficos adjacentes (Folhas SD.23 Brasília e 
SE 23 Belo Horizonte) o Supergrupo São Francisco apresenta 
maior densidade radiométrica, sendo estes resultados mais 
jovens que aquele constatado nas Folhas SC 24/25 Aracaju/ 
Recife Idades Rb-Sr de 760 MA (em Barreiras, BA), 61 O MA (For
mações Sete Lagoas, Três Marias, Januária e João Pinheiro) e 
590 MA (Vazante, MG) indicam o caráter brasiliano de cobertura 
plataforma!, sendo interpretadas como etapas evolutivas marcan
tes de sua evolução geológica e relacionadas ao contexto do 
epimetamorfismo-anquimetamorfismo (Amaral & Kawashita, 
1967; Bonhomme, 1976; Sato, inf. verbal) Em adição, idades K
Ar disponíveis para sedimentos correlatos que ocorrem na região 
de Cedro do Abaeté (MG), da ordem de 480-510 MA, demons
tram o período de tempo em que ocorreu o resfriamento regional 
do Supergrupo São Francisco 

Pelo exposto, pode-se afirmar que o quadro geocronológico 
existente é coerente com o contexto geotectônico do Super
grupo São Francisco Nas áreas não perturbadas as datações Rb
Sr isocrônicas e K-Ar indicam idades da ordem de 960-900 MA 
interpretadas como da época diagenética da unidade. Nas áreas 
perturbadas tectonicamente pelas faixas móveis marginais ao 
craton, as idades Rb-Sr mostram-se rejuvenescidas isotopica
mente e coerentes com um ápice no metamorfismo brasiliano há 
aproximadamente 630-600 MA. O resfriamento regional do 
Supergrupo São Francisco provavelmente se deu no período de 
tempo 510-480 MA, conforme evidenciam datações K-Ar em 
Cedro do Abaeté 

1 1 2.2.25.3 - Formação Bebedouro 

A) Generalidades 

As primeiras referências aos conglomerados da Formação Bebe
douro foram feitas por Allen (1870 apud Montes.A de S L, 1977) 
na localidade de Mucambo, hoje estrada Andaraí-ltaetê, na Folha 
SD 24 Salvador, que citou a presença de grandes seixos de quart
zo e boulders de várias cores e tamanhos. 

Lima et al11 (1981) apresentaram um detalhado levantamento 
histórico sobre a Formação Bebedouro Aqui são ressaltadas ape
nas as referências e citações feitas na área das Folhas SC 24/25 
Aracaju/Recife. 

Brito Neves (1967) denominou-a Conglomerado Lajes, posi
cionando-o na coluna estratigráfica, na base da Série Bambuí, de 
Rimann (1917), sendo o contato inferior feito em discordância 
angular e erosiva com a Formação Morro do Chapéu 

Mascarenhas (1973), com dados do mapeamento geológico 
do Projeto Bahia, referiu-se: "O Grupo Bambuí inicia com a For
mação Bebedouro, que fica restrita à seqliência metapelítico
psamítica cuja base é o Conglomerado Lajes; sobreposta vem a 
Formação Sete Lagoas, constituída essencialmente de calcá
rios" 

Paralelamente à adoção da denominação Supergrupo São 
Francisco pela reunião conjunta CPRM/PROSPEC/DNPM, foi 
adotada também a denominação Grupo Una (Pedreira et alit, 
1975) para englobar as Formações Bebedouro, Basal e Salitre, 
no topo 

Montes, A de S L (1977) ratificou uma origem glacial para 
esta unidade a partir de um estudo comparativo dos critérios usa
dos na identificação de tills, tilitos, fluxos de lama etc, além de 
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Fig 1 46- Diagrama isocrônico Rb-Sr para rochas do Supergrupo São Francisco (Lajes do Batata) 

TABELA 1 XLII 
Dados analíticos K .. Ar em rocha total para siltitos do Supergrupo São Francisco 

-

N~ de ordem N?de campo %K 40 _6( ccSTP ) % Ar40 Idade Ref Ar x 10 -----
rad 9 atm (MA) 

171 A 642 4,83 217,5 2,0 895 58 
171 A 644 5,01 223.4 1,2 888 58 

*Os números da referência correspondem aos da bibliografia 

dados de campo e laboratório A mesma autora verificou contatos 
discordantes erosivos com o Grupo Bambuí, demonstrando que a 
Formação Bebedouro não pertence ao mesmo ciclo de deposição 
do Grupo Una, no sentido de Pedreira et ali1 (1975) 

B) Posição estratigráfica 

A Formação Bebedouro sobrepõe-se discordantemente às unida
des do Grupo Chapada Diamantina, mais precisamente à Forma
ção Morro do Chapéu. 

O Grupo Bambuí sobrepõe-se à referida formação num con
tato regionalmente discordante, sendo que em muitas partes este 
grupo está em contato direto com a Formação Morro do Chapéu, 
do Grupo Chapada Diamantina. 

C) Distribuição na área 

A Formação Bebedouro apresenta distribuição esparsa e descon
tínua, com suas exposições maiores na borda leste da Chapada 
Diamantina e nas bacias dos rios Jacaré e Salitre 

Possuindo uma área relativamente restrita em termo de distri
buição, recobre discordante e parcialmente unidades superiores 
do Grupo Chapada Diamantina. A sua área de principal exposição 

134/GEOLOGIA 

encontra-se na região de Várzea Nova, estendendo-se até o 
povoado de Lajes do Batata, onde ocorrem os principais aflora
mentos que serviram para sua descrição inicial como conglo
merados Lajes do Batata Ainda com boas exposições deve-se 
ressaltar a presença desta formação, ao longo do rio Jacaré, entre 
Camirim e Sanharó e em ambas as bordas da serra da Babilônia, 
orientada segundo N-S A Formação Bebedouro se estende numa 
faixa longitudinal entre os Grupos Chapada Diamantina e Bambuí 
desde as proximidades de Tarecó até o norte da localidade de 
Caraíbas, ocorrendo também nos arredores de Tábua e Tamboril. 

Com menores exposições, ocorre formando afloramentos 
isolados e restritos nas vizinhancas de Abreus, na bacia do rio 
Salitre e na região de Duas Barras do Morro, no limite com a Folha 
SD.24 Salvador. 

Em geral são sedimentos sílticos argilosos de coloração verde 
ou avermelhados e arroxeados, com níveis conglomeráticos com 
seixos mal selecionados, variando de areia grossa até blocos, 
com mais de um metro de diâmetro, normalmente com baixo grau 
de arredondamento e matriz composta por pelitos arcoseanos. 

A parte basal é constituída por um siltito argiloso·de coloração 
esverdeada, contendo seixos bem dispersos de diferentes litóti
pos Gradativamente este siltito passa para um conglomerado de 
coloração avermelhada. Formando sempre um horizonte bem 
definido os conglomerados apresentam os seixos distribuídos 
sem nenhuma orientacão, de maneira caótica, e constituídos de 
gna isses, granitos, qu~rtzitos verdes e brancos, xistos, fi litos, cal
cários e subordinadamente argilitos e siltitos. 

Em alguns locais nota-se variação faciológica lateral, ocor
rendo na base um arcóseo que grada para siltitos e arenitos no 
topo Esses siltitos e arenitos ocorrem sob a forma de lentes, 
havendo locais onde só ocorre o arcóseo, que grada lateralmente 
para uma grauvaca feldspática. 



Na região de Várzea Nova a Formação Bebedouro está repre
sentada por quartzitos feldspáticos cinza-escuro constituídos de 
quartzo esfumaçado e fragmentos de feldspatos brancos espar
sos. Esses quartzitos para sudoeste da referida localidade são de 
coloração bege, mais arcoseanos, maciços e grosseiros. Para o 
norte, em direção a Lajes do Batata, já aparecem a meio caminho 
os conglomerados com seixos de 5 a 20 em de quartzitos verdes, 
cinza e bege. 

A sul e leste desta última localidade estão as melhores expo
sições desses conglomerados e siltitos, numa matriz argilosa 
(lama), além de argilitos, indicando sua origem glacial 

Ao norte das localidades de Tamboril e Pinhão a Formacão 
Bebedouro é representada por metagrauvacas seixosas de ~or 
castanho-avermelhada, com seixos e fragmentos de rochas das 
unidades do Grupo Chapada Diamantina e do embasamento 
gnáissico 

De uma maneira geral. nas demais localidades, como na 
região de Abreus, bacias dos rios Salitre e Jacaré e na região de 
Barras do Morro, a Formação Bebedouro está representada por 
quartzitos cinza-escuro, com grãos de quartzo esfumacado, 
metarcóseos creme e quartzitos feldspáticos · 

Constata-se que a Formação Bebedouro é caracterizada por 
sedimentos de natureza continental, com uma variação granu
lométrica não só da base para o topo, como também lateral
mente 

1 1.2 2 25 4- Grupo Bambuí 

A) Generalidades 

Um dos primeiros pesquisadores a descreverem os calcários da 
bacia do rio São Francisco foi Vieira Couto, em 1 799 (apud Calá
geras, 1 904/5). 

Os cientistas Spix & Martius ( 1838) também se referiram aos 
calcários das bacias dos rios Verde e Salitre 

Em visita à região diamantífera da Chapada Diamantina, 
Nocolay e Lacerda (apud Hartt, 1870) citaram pela primeira vez a 
presença de calcários na bacia do rio Paraguaçu. 

Entre 1879 e 1881, Derby, estudando a área, designou a 
seqüência de calcários do vale do rio São Francisco como "Série 
São Francisco" O mesmo autor em 1906 fez um arcabouco estra
tigráfico da Chapada Diamantina e mostrou ser est~ região 
constituída de uma seqüência de arenitos, quartzitos, conglo
merados e folhelhos, bordejada pela bacia calcária do rio Una 

Br'anner (1909), descrevendo a região dos carbonatos no 
Estado da Bahia, elaborou uma coluna estratigráfica, na qual a 
seqüência de calcários do rio Salitre teve sua espessura estimada 
em 350 m e idade atribuída ao Jurássico 

No ano seguinte, Branner (191 O) posicionou o Calcário Salitre 
por sobre o Arenito Lavras, na região da serra do Mulato, a 
sudoeste de Juazeiro. 

Ainda Branner(1911) descreveu os calcários das bacias do rio 
Salitre e de lrecê e confeccionou uma coluna estratigráfica na 
qual a seqüência calcária denominada "Salitre Limestones" esta
ria posicionada por sobre as camadas vermelhas Estância e 
abaixo da Série Sergipe. 

Rimann (1917) foi o primeiro a chamar "Série Bambuí" aos 
calcários da chapada, correlacionando-os com os da Série São 
Francisco, no sentido de Derby (1880) 

Branner (1919) apresentou outra coluna estratigráfica para o 
Mapa Geológico do Brasil, sendo que no resumo da Geologia da 
Bahia colocou os calcários Salitre com folhelhos intercalados, 
sobrepostos aos quartzitos e arenitos diamantíferos Sugeriu 
ainda que os calcários Salitre seriam a extensão para o norte dos 
calcários do Permiano Superior, do rio das Velhas, rio Verde e do 
alto rio São Francisco 

Williams (1930), na tentativa de esclarecer a origem dos dia
mantes da Chapada Diamantina, apresentou um estudo sobre a 
estratigrafia e a estrutura geológica da região Descreveu uma 
seqüência de calcários sobreposta a folhelhos vermelhos con
tendo leitos conglomeráticos correlacionáveis com a Série Sali
tre e camadas Estância, de Branner (op ctt) 

Melo Júnior (1838) descreveu uma seqüência de calcários nas 
bacias dos rios Salitre e Jacaré, a qual denominou Série Bambuí, 
de Rimann (op cit.). 

Oliveira & Leonardos (1943) denominaram "Série São Fran
cisco-Bambuí" aos calcários das bacias dos rios São Francisco e 
Una, subdividindo-a em formação Salitre e Formação Una, desig
nações dadas para os calcários gue ocorrem nos rios de 
mesmo nome. 

Kegel (1959b), na confecção de uma nova coluna estratigrá
fica, posicionou os calcários Bambuí, incluindo pelitos e alguns 
metarenitos da Formacão Caboclo, de Branner ( 1919). 

Brito Neves (1967) ~presentou uma sistematização da estrati
grafia da zona central da Bahia e subdividiu a Série Bambuí, da 
base para o topo, em Conglomerado Lajes, Formação Sete 
Lagoas (calcários e siltitos) e Formação Serra da Gineta (argilitos 
e ardósias) 

Mascarenhas (1969) utilizou o termo Grupo Bambuí para 
englobar as Formações Bebedouro (base) e Sete Lagoas (topo) 

Misi (1979) apresentou uma coluna estratigráfica, a partir de 
estudo detalhado realizado na borda leste da Sinclinal de lrecê e 
subdividiu o Grupo Bambuí de maneira idêntica a Mascarenhas 
(op ctt ), onde a base é a Formação Bebedouro, constituída de 
quartzitos feldspáticos, metassiltitos com lentes de metagrau
vaca e conglomerado, e o topo é a Formação Sete Lagoas, consti
tuída de calcários e dolomitos 

Na reunião CPRM/PROSPEC/DNPM, ocorrida em 1974, para 
a uniformização regional da nomenclatura estratigráfica, foi ado
tado o termo Grupo Una, que englobaria as Formações Bebe
douro e Salitre, esta última composta praticamente por calcários 
Alguns autores adotaram plenamente esta coluna, entre eles 
destacando-se Pedreira et a/ti (1975), Barreto et a/11 (1975), 
Pedreira et a!it (1976) e Inda & Barbosa (1978). Outros autores, 
como Nunes eta!tt (1975), preferiram seguir a proposição de Mas
carenhas (op ctt ), na qual o Grupo Bambuí englobaria as For
mações Bebedouro e Sete Lagoas ou, como Montes A de S L. 
(1977), para o qual o Grupo Bambuí englobaria as Formações 
Bebedouro e Salitre. 

Misi (1979) foi quem mais detalhadamente descreveu a 
seqüência calcária do Grupo Bambuí, subdividindo-a em cinco 
unidades informais, que são em ordem ascendente de idade 
constituídas de calcários cinza-escuro a negro, metargilitos calcí
feros e margas, dolomitos cinza-claro e róseos com níveis de 
sílex, calca rios cinza-claro finos e laminados e calcários e do Iom i
tos róseos a avermelhados com níveis de ardósia verde. 

Lima eta/11 (1981) seguiram a mesma subdivisão proposta por 
Misi (op cit ), agrupando, no entanto os calcários cinza-escuro a 
negro, metargilitos, margas e os dolomitos com níveis de sílex em 
uma mesma idade Neste trabalho adotou-se a subdivisão desses 
autores para a Folha SC 24-Y-C 

B) Posição estratigráfica 

O Grupo Bambuí recobre de maneira discordante a Formação 
Bebedouro, o Grupo Chapada Diamantina e localmente na porção 
nordeste o próprio Complexo Caraíba-Paramirim. Encontra-se 
recoberto também discordantemente por sedimentos da Forma
ção Caatinga, de idade terciário-quaternária. Algumas dessas 
coberturas são eluviais, derivadas de seu próprio intempe
rismo 

Foram observados estromatólitos em calcários cinza-escuro 
na fazenda Arrecife, a leste de Tábua 

C) Distribuição na área 

O Grupo Bambuí ocorre na porção sudoeste das Folhas SC.24/25 
Aracaju/Recife, mais precisamente nas Folhas SC 24-Y-·A e Y-C 
Constitui primordialmente a Chapada de lrecê, que se estende de 
Canarana, ao sul, e ultrapassa Jussara, ao norte, prolongando-se 
até Umburanas, na parte nordeste, e penetrando na Folha SC.23 
Rio São Francisco, na sua porção oeste. Os seus limites são feitos 
com as unidades do Grupo Chapada Diamantina, com a Formação 
Bebedouro e localmente com o Complexo Caraíba-Paramirim, 
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diretamente a sudoeste de Campo Formoso, e no extremo norte 
no vale do rio Salitre 

A principal ocorrência do Grupo Bambuí nessa região é na Sin
clinal de lrecê, na qual pode ser feita a subdivisão do Bambuí, 
onde o mesmo apresenta uma orla em toda a bacia, constituída 
por calcários cinza-claro e creme-cinzento e esbranquiçado, bem 
cristalizados, macicos, com bastante sílica secundária, alter
nando com dolomit.os creme e castanhos, macicos, silicificados 
na borda sudoeste, e calcários cinza-claro, fin~s, laminados na 
borda leste A parte central é composta por calcários cinza
escuro a negro, odorosos, e por dolo mitos cinza-claro a róseos, 
com níveis de sílex, metargilitos calcíferos e margas 

Outra ocorrência de grande representatividade é da faixa que 
se estende desde a vila de Tamboril, para nordeste, passando por 
Caatinga do Moura, continuando para o norte, em parte enco
berta por coberturas mais recentes, voltando a adquirir grande 
expressão a oeste da cidade de Campo Formoso, numa faixa lon
gitudinal ao longo da bacia do rio Salitre, alcançando a Folha 
se 24-v-c 

O Grupo Bambuítambém se fez representar em pontos isola
dos e dispersos, de menor área de ocorrência, como na bacia do 
rio Jacaré, nas localidades de Camirim, Amaiú e Lajes, estando 
em geral encoberto parcialmente por coberturas tércio-quater
nárias 

D) Paleontologia 

Segundo Srivastava (1982), os estromatolitos da forma Jurasania 
Krylov, do Supergrupo Kusulida, são considerados comuns nas 
seqúências do Rifeano Superior ao Vendiano, sendo já estabele
cida a idade da referida espécie entre 950 e 675 MA As 
seqüências do Grupo Bambuí em I recê, por conterem estas estru
turas biossedimentares colunares, pressupõem uma idade má
xima de 920 MA, o que se ajusta bem com outros dados 
publicados e ocorrências já conhecidas de estromatolitos colu
nares do Rifeano Superior (Conophylon melula), descritos por Dar
dene, Faria e Andrade ( 1 976, apud Srivastava, op Gil), no Grupo 
Bambuí, em Goiás e outros locais. 

1 1 2.2 26- Grupo Garanhuns 

1 1 2 2 26.1 - Genera I idades 

As primeiras referências sobre a existência de rochas quartzíticas 
na região de Garanhuns (PE) são devidas a Oliveira Dias (1957 
apud Dantas, 1980). 

Dantas, Gomes e Melo (1970), no Projeto Carta Geológica de 
Pernambuco, efetuado pelo DNPM, na quadrícula de Garanhuns 
(PE), foram os primeiros a individualizar, na área retromen
cionada, uma seqüência ectinítica representada por metassedi
mentos elásticos, constituída de quartzitos, metarcóseos e 
metagrauvacas, cujas relações estratigráficas e estruturais com 
os demais tipos litológicos do embasamento não ficaram plena
mente definidas naquela ocasião 

Posteriormente, Santos & Silva Filho (1975) fizeram refe
rência a uma espessa faixa de quartzito que ocorre na região de 
lati, estendendo-se até Garanhuns, e que, segundo estes autores, 
aparentemente faz parte de uma sequência psamítica constituída 
de metassiltitos, metarcóseos e quartzitos. 

Bruni eta/11 (1976) denominaram genericamente esta área, na 
Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Folhas SC 24/25 
Aracaju/Recife, de Grupo Vaza-Barris indiviso, incluindo quartzi
tos, muscovita-biotita-xistos e gnaisses 

Costa Pedrosa e Mendes ( 1 977), ao tecerem comentários 
sobre esta unidade, afirmam que os quartzitos, de um modo geral, 
se mostram com acentuado estágio de alteracão 

Silva Filho et a/11 (1977), no Projeto Baixo Sã~ Francisco-Vaza
Barris, incluíram os quartzitos feldspáticos grosseiros da área de 
lati-Quatis na Formacão Santa Cruz. 

Costa, Pedrosa e 'Mendes (1977), ao realizarem o Projeto 
Agreste de Pernambuco - DNPM/CPRM - Folha SC.24-X-B, 
incluíram os quartzitos de Garanhuns no Complexo M igmatítico
Granitóide, enfatizando que não foram observados contatos níti
dos ou contrastantes entre um tipo e outro 

136/GEOLOGIA 

Cardoso & Castro (1979) aplicaram a denominação Formação 
Garanhuns para definir os quartzitos que ocorrem na cidade 
homônima e áreas vizinhas e que chegam em alguns locais a atin
gir perto de 50 m, sendo capeados por um material arenítico, com 
espessura por vezes superior a 40 m. 

Dantas (1980) aplicou a denominação Unidade Quartzítica da 
Região de Garanhuns, tendo em vista não existir uma definição 
precisa do seu comportamento tectonoestrutural-estratigráfico, 
posicionando-a no Pré-Cambriano Superior 

Neste trabalho, a Formacão Garanhuns, de Cardoso & Castro 
(op Gil), é elevada à categoria de grupo, pois em trabalho de 
maior detalhe poderá facilmente ser subdividida em formações, 
além de esclarecer o posicionamento estratigráfico e tectonoes
trutural desta seqüência. Assim, o Grupo Garanhuns caracteriza
se por abrigar uma seqüência metassedimentar e é constituído 
por quartzitos, metagrauvacas, biotita-muscovita-gnaisses, me
tarcóseos e rochas calcossilicáticas, que apresentam feições tex
turais distintas, tanto em imagem de radar como no campo, onde 
o contraste litoestrutural é marcante em relação às rochas circun
vizinhas, aqui relacionadas ao Complexo Presidente Juscelino, 
representando, no entanto, uma área de acentuada complexi
dade estrutural 

A seção-tipo da unidade é encontrada ao longo da BR-423, 
entre lati e Garanhuns (PE) 

1 1 2 2 26 2 - Posição estratigráfica 

Como se constata na maioria dos trabalhos, esta unidade sempre 
foi posicionada no Pré-Cambriano Superior ou ainda por alguns 
autores foi incluída dentro de rochas gnáissico-migmatítico
granitóides do embasamento Cardoso &Castro (op Gil) foram os 
únicos a reconhecer uma discordância entre os quartzitos e os 
migmatitos e granitos mais antigos O Grupo Garanhuns entra em 
contato somente com o conjunto pré-tectônico do Complexo 
Presidente Juscelino As relacões de contato são bruscas ou ten
dem em alguns locais a uma' gradação lateral Nas imagens de 
radar, os contatos são de fácil traçado, observando-se um con
traste textura! definido 

Neste trabalho, o Grupo Garanhuns foi posicionado no Pré
Cambriano Superior, sendo tentativamente correlacionado com 
restos de uma sedimentação da Faixa Sergipana 

1 1 2 2 26 3- Distribuição na área 

O Grupo Garanhuns ocorre com maior expressão na Folha 
SC.24-X-B, afunilando ao sul na Folha adjacente, SC.24-X-D 
Constitui uma região topograficamente elevada, com um manto 
de alteração muito pronunciado O referido grupo apresenta-se 
com uma direcão nordeste-sudoeste, em uma faixa com cerca de 
1 O km de largura por 50 km de comprimento; suas melhores 
exposições encontram-se ao longo da BR-423, no trecho lati
Garanhuns, seguindo em direção leste pela PE-177 até Angelim. 

Ao sul de Garanhuns, podem ser observados excelentes aflo
ramentos nas margens do rio Mundaú Um outro bom perfil é o 
que liga Garanhuns a Paranatama 

A parte sudeste do Grupo Garanhuns acha-se balizada por 
zona de cataclase 

Os quartzitos são as litologias que mais se destacam nesta 
unidade, formando cristas alongadas na direção geral do grupo, 
ocorrendo também associados com pequenas lentes de rocha 
calcossilicática Constituem as serras da Prata, dos Fogos e São 
Goncalo, mostrando em alguns locais acentuado desenvolvi
mento de um estágio de alteração, apresentando um espesso 
manto de intemperismo, como pode ser observado principal
mente nos arredores de Para nata ma. Os quartzitos são rochas de 
coloração esbranquiçada a róseo-clara, com uma granulação 
média a grosseira, apresentando-se em alguns locais, como na 
serra da Prata, intensamente cataclasados Em sua maior área de 
ocorrência, são feldspáticos, silicificados e micáceos, mas sem
pre com forte fraturamento É comum encontrar-se o desenvolvi
mento de uma clivagem de fratura muito acentuada, o que 
mascara e prejudica uma caracterização estrutural da unidade 



As rochas calcossilicáticas foram encontradas em associacão 
com os quartzitos na borda leste do Grupo Garanhuns, principal
mente próximo a Saloá, e a norte-nordeste de Garanhuns. Seu 
modo de ocorrência é sob a forma de blocos e/ou, muito restrita
mente, lentiformes, intercalados nos gnaisses da unidade, não 
mostrando boas exposições. Megascopicamente, a rocha apre
senta uma granulação heterogênea, com partes grosseiras mais 
orientadas e partes maciças, notando-se nas partes mais finas a 
presença de biotita, quartzo e feldspato, enquanto na pGrção 
grosseira predominam feldspato, diopsídio e anfibólio. Incluídos 
ainda neste conjunto, aparecem biotita-gnaisses que gradam 
para os migmatitos do Complexo Presidente Juscelino. Na 
estrada Garanhuns-Caetés, a cerca de 7 km da primeira locali
dade, os gnaisses estão bem representados, sendo xistosos e 
micáceos. A sul e leste de Garanhuns, apresentam efeitos de 
migmatização por injeção, fato este também observado nas par
tes basais da unidade, onde ocorrem as rochas quartzíticas. 
Intercalados em todo esse pacote rochoso, podem-se ainda 
destacar pequenos níveis descontínuos de metagrauvacas. 
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O único dado radiométrico disponível, pelo método K-Arem mus
covita, acusou idade mínima de 480 MA (Tab 1.XLIII) Trata-se 
seguramente da idade de resfriamento da unidade, contempo
raneamente ao soerguimento regional das estruturas quando do 
término dos fenômenos tectonomagmáticos do Ciclo Brasiliano. 
Permanece indefinida, no entanto, a idade primária do Grupo 
Garanhuns, que somente determinações radiométricas posterio
res poderão equacionar. 

1 .1 2.2 26.5 - Petrografia 

Poucas lâminas acham-se disponíveis para esta unidade, sendo 
representadas por quartzitos e rochas calcossilicáticas descritas 
por Costa, Pedrosa e Mendes (1977) e por Cardoso & Castro 
(1979). 

As rochas calcossilicáticas exibem em lâmina delgada uma 
textura de transição entre grana e lepidoblástica, constituída por 
quartzo, plagioclásio, biotita, anfibólio actinolítico, diopsídio e 
microclina, tendo como acessórios granada, apatita, titanita, car
bonato e zirconita O diopsídio apresenta-se pseudomorfizado 
pelo anfibólio actinolítico e carbonato Segundo Costa, Pedrosa e 
Mendes (op cit ), toda a rocha revela alguma deformação, mos
trada pelo encurvamento de algumas lamelas de biotita, bem 
como pela extinção ondulante mostrada pelo quartzo. 

Os quartzitos que predominam no Grupo Garanhuns mostram
se em lâmina delgada, segundo descrição de Costa, Pedrosa e 
Mendes (op ctt ), como um agregado cataclástico de cristais de 
quartzo, com frações acessórias de muscovita e zirconita O 
quartzo mostra extinção ondulante pronunciada e microgranula
ção generalizada nas bordas dos cristais Cardoso & Castro (op 
ctt.) mencionaram que petrograficamente a rocha é formada em 
média por90% de quartzo, 8% de plagioclásio (albita) e 1 a 2% de 
muscovita. Os grãos de quartzo são fortemente dentilhados e 
intrapenetrados A albita é xenomórfica a idiomórfica, apresen
tando-se frequentemente caulinizada As finas lamelas de mus
covita aparecem em geral onduladas ou quebradas, ocorrendo 
esporadicamente clorita, como mineral secundário, e zircão e 
cassiterita como acessórios. 

TABELA 1 XLIII 
Dados analíticos K-Ar para o Grupo Garanhuns 

N? de ordem N~ de lab N? de campo Rocha %K 

79 3 653 MH·14 (IP-156) Metarenito 4,9094 

*O número da referência corresponde ao da bibliografia 

1 1 2 2 27- Grupo Miaba 

1 1 2 2 27 1 -Generalidades 

Segundo Allard &Tibana (1966), o Grupo Miaba foi definido pela 
primeira vez por Humphrey & Allard (1962). 

Humphrey & Allard (1969) apresentaram um breve histórico 
sobre a evolução dos conhecimentos do grupo até esta data, 
descrevendo-o assim: ""O Grupo Miaba equivale, em parte, à '"Sé
rie Itabaiana"", de Branner (1913), e se achava, originariamente, 
incluído na sua '"Série Estância'". Entretanto, segundo as refe
rências disponíveis, foi Sopper (1914), aparentemente, o pri
meiro a identificar os '"quartzitos de Itabaiana"" Na referência 
mencionada, Sopper aponta uma seção leste-oeste, através da 
serra de Itabaiana, mostrando (a) Complexo Fundamental, (b) 
Série Itabaiana (incluindo as Formações Itabaiana e Jacoca, 
como definidas neste trabalho), (c) Série Estância, (d) Calcários e 
arenitos cretáceos da "Série Sergipe" e (e) Série das Barreiras'". 

"A Série Itabaiana, de Sopper, corresponde ao Grupo Miaba, 
exceto quanto à Formação Jacarecica, que aparentemente não 
foi por ele reconhecida O uso generalizado da expressão "quart
zito Itabaiana", para designar a formação basal deste grupo de 
rochas, levou os autores a reter e formalizar o nome A expressão 
"Série Itabaiana" foi substituída por Grupo Miaba, em face das 
excelentes exposições das Formações Itabaiana e Jacoca, na 
série do mesmo nome " 

A partir do ano de 1970 inicia-se uma nova fase na evolucão 
dos conhecimentos da geologia da Faixa de Dobramentos Se~gi
pana, onde se podem destacar, entre os trabalhos publicados, os 
de Brito Neves & Cordani (1973), Brito Neves (1973 e 1975), 
Brito Neves, Sial e Albuquerque (1977) e Santos & Silva Filho 
(1975). Estes autores apresentaram uma excelente revisão 

Ar40 X 1 o·6 rcSTP ) %Ar40 Idade Rei • 
rad 

9 
atm (MA) 

10.4 12.02 477±13 174 

comentando as diversas colunas estratigráficas propostas para o 
"Sistema de Dobramento Sergipano" e discutiram o seu zonea
mento e evolução, baseados em teorias de tectônica global, tanto 
fixista quanto mobilista. 

Silva Filho et al11 ( 1977), baseados nos resultados obtidos no 
Projeto Baixo São Francisco-Vaza-Barris, apresentaram uma 
nova proposta para a individualização das seqüências sedimenta
res e metassedimentares da Faixa Dobrada Sergipana Neste sen
tido discutiram e analisaram a divisão criada por Humphrey & 
Allard (1 962), mostrando que a mesma seria insustentável com o 
novo esquema por eles apresentado, em vista das rochas dos 
Grupos Miaba e Vaza-Barris não representarem diferentes 
domínios geotectônicos, criando assim os Grupos Inferior e 
Superior. 

O critério adotado para esta divisão baseou-se no conceito de 
superposição de ciclos, o que enseja recorrência nas seqüências 
litológicas, identificadas com as seqüências terrígena inferior, 
carbonática e terrígena superior (Beloussov, 1965) Segundo 
Silva Filho et al11 (1977), o Grupo Superior inicia-se com uma 
seqüência carbonática que repousa concordantemente sobre as 
rochas do Grupo Inferior, mostrando uma típica recorrência a 
condições estáveis Baseados neste esquema, incorporaram as 
Formações Capitão e Palestina do Grupo Vaza-Barris, de Hum
phrey & Allard (1962), no seu Grupo Inferior, reunindo-as em uma 
única unidade litoestratigráfica, denominada Formação Capitão
Palestina 

Desta forma, estes autores definiram o seu Grupo Inferior 
assim: "da base para o topo, este grupo inclui as formações Ita
baiana (quartzitos predominantes, metassiltitos basta11te subor
dinados), Jacarecica (metagrauvacas e metargilitos), Jacoca 
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(metacarbonatos com metargilitos subordinados) e Capitão
Palestina (filitos e metagrauvacas)". 

Brito Neves, Sial e Beurlen (1 978) efetuaram análises da 
bibliografia sobre o Sistema de Dobramento Sergipano, c;om
pondo um documento que foi apresentado no Simpósio do Craton 
do São Francisco e suas Faixas Marginais Foi sem sombra de 
dúvida uma contribuicão sem precedentes, na qual os autores 
comentaram e discuti~am todos os trabalhos disponíveis realiza
dos até aquela data para a área em apreço. 

A respeito da litoestratigrafia, estes autores mencionaram: "A 
individualizacão das unidades predecessoras ao horizonte pelíti
co-carbonáti~o principal (Olho d'Água-Jacoca) nem sempre é 
possível, sendo mais justo agrupar o conjunto de unidades sob o 
prisma de uma ampla e natural seqüência litológica terrígena, 
variável segundo a ambiência geotectônica de deposição. "Capi
tão" e "Palestina" são, na verdade, litofácies recorrentes nesta 
unidade mais ampla, que se inicia com freqüência, mas nem sem
pre, com uma unidade quartzítica ("Itabaiana")" 

Silva Filho, Bonfim e Santos ( 1978) e ainda Silva Filho & Brito 
Neves (1979) operaram modificações de natureza litoestratigrá
fica na Faixa Dobrada Sergipana, inclusive no uso específico da 
nomenclatura, reconsiderando os nomes originais dos Grupos 
Miaba e Vaza-Barris, que passaram a substituir os Grupos Inferior 
e Superior, definidos e mantidos nos trabalhos de Silva Filho et a/11 
(1977, 1979a) Apesar destas inovações, continuaram mantendo 
a mesma linha de pensamento sobre a evolução geológica do que 
chamaram de "Geossinclinal Sergipana" 

Da análise e comparação da bibliografia existente sobre a 
Faixa de Dobramento Sergipana verifica-se que quase não exis
tem conflitos quanto ao problema de terminologia estratigráfica, 
e a nomenclatura ali existente parace preencher todos os requisi
tos, com pequenas ressalvas superáveis ou até certo ponto des
prezíveis, dentro de um contexto regional mais amplo 

Adotou-se aqui a divisão estratigráfica sugerida para o Grupo 
Miaba nos trabalhos recentemente desenvolvidos por Silva Filho, 
Bonfim e Santos (1978) e Silva Filho & Brito Neves (1979), que, 
se não é totalmente verdadeira, corresponde ao melhor esquema 
já proposto ao nível dos conhecimentos atuais, além de apresen
tar um bom caráter operacional. 

Na verdade, para o Grupo Miaba não existem divergências 
entre os autores que trabalharam na área, quer seja quanto à sua 
posição estratigráfica, quer quanto às suas correlações com ou
tras unidades estratigráficas, como, por exemplo, com o Grupo 
Canudos, de Barbosa (1970) O que se discute mesmo é seu cará
ter tectônico e sua equivalência em termos temporais com os 
Grupos Bambuí. Estância e Macururé, onde litologias seriam 
depositadas sincronicamente, apresentando entretanto fácies 
tectônicas e variações de fácies laterais distintas 

As unidades litoestratigráficas que atualmente compõem o 
Grupo Miaba iniciam-se com uma seqüência basal do tipo conti
nental, Formações Itabaiana e Jacarecica, seguida de uma 
seqüência marinha plataforma! carbonatada, Formação Jacoca, 
que por sua vez é recoberta por uma seqüência argilo-grauváqui
ca de plataforma e talude, Formação Capitão-Palestina. 

A sua posição na coluna estratigráfica é atribuída ao Pré
Cambriano Superior, com base nas datações geocronológicas da 
Suíte Intrusiva Granitóide Tipo Glória, que revelou uma idade iso
crônica mínima de 630 MA. Ocorre sobreposto em discordância 
erosiva e tectônica com os gnaisses e migmatitos que formam a 
Estrutura Dômica de Itabaiana, relacionados à infra-estrutura e 
pertencentes ao Complexo Caraíba-Paramirim 

A sua área de ocorrência típica é a que orla a Estrutura Dômica 
de Itabaiana, onde se distribui em todas direções, com maior con
tinuidade espacial para o norte, onde se limita com o Grupo 
Macururé, separados pela Falha de Empurrão de São Miguel do 
Aleixo A sul e leste do Domo de Itabaiana os seus limites são 
assinalados também por falhamentos com a Formação Olhos 
d'Água, do Grupo Vaza-Barris. A leste limita-se com rochas do 
Grupo Vaza-Barris pela Falha de Empurrão de Serra Pelada, desa
parecendo no bordo leste da Bacia do Recôncavo-Tucano por 
baixo dos sedimentos fanerozóicos Reaparece a oeste da Bacia 
do Recôncavo-Tucano no lugarejo conhecido pela denominação 
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Rosário, representado pelas metagrauvacas seixosas e metassil
titos esverdeados da Formação Capitão-Palestina. 

1.1.2.2.27 2- Formação Itabaiana 

A) Generalidades 

Os primeiros pesquisadores a tecerem observações e a .r~laciona
rem os diversos conjuntos de rochas que orlam a reg1ao de Ita
baiana foram Branner (1889, 1902 e 1913) e Crandall (1907) 
apudBrito Neves, Sial e Beurlen (1978) Os dois primeiros autores 
compararam as "camadas Estância" com as camadas cretáceas 
fossilíferas a leste e com os sedimentos elásticos mais antigos 
que formam as cristas das serras de Itabaiana, Miaba, Capunga e 
Ribeira Posteriormente, Branner (191 9, 1920), apudBnto Neves, 
Sial e Beurlen (op ctt ), sintetizou toda a bib~ografia precedente, 
reafirmando as próprias idéias sobre a reg1ao Na mesma opor
tunidade apresentou o seu notável resumo sobre a geologia 
do Brasil. 

Segundo ainda Brito Neves, Sial e Beurlen (op ctt ), foi Sopper 
quem caracterizou os quartzitos que ocorrem no Domo de Ita
baiana e na área de Canudos como "Série de Itabaiana", com 
espessuras de 380m e estabelecendo uma idade paleozóica para 
o pacote 

Humphrey & Allard ( 1962 e 1969) foram os primeiros a realizar 
mapeamento geológico de detalhe em torno da área do "Domo 
de Itabaiana" quando definiram o Grupo Miaba, que em parte 
seria equivalente à "Série Itabaiana", de Sopper. Estes autores 
identificaram e individualizaram a formação basal do Grupo 
Miaba, definindo-a e aproveitando o uso generalizado da expres
são "quartzito Itabaiana" para formalizar esta designação Se
gundo ainda os mesmos autores esta formação repousa discor
dantemente sobre gnaisses, sendo constituída de conglomera
dos que ocorrem localmente na base, seguidos de quartzito 
feldspático (originariamente subarcóseo a ortoquartzito), com 
camadas de metarenitos sílticos e espessos leitos de metassilti
tos com a porção superior da formação compondo-se de quartzito 
maciço, vítreo, branco, com porcentagem de quartzo supenor 
a 90%. 

Os recentes trabalhos desenvolvidos na área, como, por 
exemplo, os de Silva Filho eta/11 (1977), concordaram com a defi
nição original de Humphrey & Allard (1962) Ampliaram contudo 
a área de distribuicão desta unidade, 1dent1f1cando uma nova 
ocorrência na regiã.o a sudoeste e noroeste de Simão Dias 

Neste relatório a Formacão Itabaiana é definida no mesmo 
sentido de H umphrey & All~rd (op ctt) Aqui também se inclui a 
nova ocorrência descoberta por Silva Filho et a/11 (op cit) nas 
regiões sudoeste e noroeste de Simão Dias 

B) Posição estratigráfica 

Os quartzitos da formação Itabaiana repousam discordantemente 
sobre os gnaisses e migmatitos do Complexo Caraíba-Paramirim, 
tanto na região que orla a Estrutura Dômica de Itabaiana quanto 
no Domo de Simão Dias O seu contato superior é feito com várias 
unidades, conforme o local de ocorrência, tanto por falhamento 
quanto por discordância 

No rio Jacarecica, ao longo de suas margens, talvez ocorra o 
perfil mais bem exposto da Formação Itabaiana, marcado por um 
nível de metaconglomerado na base, que não ultrapassa 1 O m de 
espessura, em discordância com rochas do Complexo Caraíba
Paramirim O contato superior, que ocorre na parte leste e oeste 
do Domo de Itabaiana, é diretamente com a Formação Jacarecica 
e com a Formação Jacoca, respectivamente. Já no setor noroeste 
entra em contato por falha de empurrão (Falha de Mocambo) com 
a Formacão Olhos d'Água Ao sul entra em contato normal com a 
Formacão Olhos d'Água e com a Formação Capitão-Palestina. 

Segundo Silva Filho et a/11 (1977), a espessura da For~ação 
Itabaiana varia bastante de local para local e, apesar de nao ter 
sido medida com precisão em nenhuma seção, pode ser 
estimada em torno de 750 m na seção do rio Jacarecica e ao 
redor de 1 100m na serra da Miaba, onde alcança sua maior 
espessura Na região da Anticlinal de Simão Dias apresenta sua· 
menor espessura, com valores inferiores a 130m 



No perfil da cidade de Campo de Brito, no sentido de Lagarto, 
nas imediações do lugarejo São Domingos, ocorre uma zona de 
intenso cisalhamento transformando os quartzitos em verdadei
ros milonitos. Estes ocorrem intercalados em forma de níveis nas 
rochas do Complexo Caraíba-Paramirim, que também foram 
intensamente afetadas pela falha, fato este que mascara o tipo de 
contato discordante erosional muito comum e observado para 
estas duas unidades. 

O pacote de quartzito da Formação Itabaiana apreserrta-se 
com acamamento bem nítido no trecho Macambira-fazenda 
Jacoca e na serra Itabaiana, alternando camadas mais impuras 
com camadas mais puras com mergulho entre 20° e 35°, às vezes 
dispondo-se em anticlinais e sinclinais, como, por exemplo, as 
dobras que ocorrem na parte oeste do domo da serra de M i aba 
Segundo Silva Filho et a/ti (1977), o p!unge destas dobras cai 
suave para oeste, sendo que um importante e conspícuo dobra
mento nos quartzitos é observado no extremo sudoeste da serra 
de Miaba, onde uma perfeita dobra estruturada em anticlinal mer
gulha suavemente para noroeste Desde os trabalhos de Hum
phrey & Allard ( 1962 e 1969) que se admite a Formação Itabaiana 
sobreposta a rochas gnáissicas e migmatíticas, hoje englobadas 
no Complexo Caraíba-Paramirim, e sobreposta concordante
mente à Formacão Jacarecica. Um outro fato também aceito é a 
sua correlação ~om a Formação Santa Cruz, na considerada Faixa 
Dobrada Sul Alagoana 

Esta correlação foi posta em dúvida em trabalhos recentes 
desenvolvidos por Jardim de Sá, Legrand e Hackspacher (1981 ), 
que admitiram como hipótese de trabalho que a seqüência de 
rochas pertencentes ao Grupo Macururé poderia ter servido de 
embasamento para a deposição dos Grupos Miaba e Vaza-Barris. 
Caso essa hipótese seja verdadeira, fato este que necessita de 
dados adicionais para sua comprovação, uma correlação litoes
tratigráfica fica comprometida 

Neste trabalho achou-se mais viável manter a correlacão 
litoestratigráfica já estabelecida por Humphrey & Allard (1962 e 
1969) e recentemente por Silva Filho et a!it (1977) Entretanto, 
não se descartou a hipótese da Formação Santa Cruz vir a consti
tuir uma unidade mais antiga do que a Formação Itabaiana 

C) Distribuição na área 

A Formação Itabaiana distribui-se amplamente orlando somente 
a região que constitui a Estrutura Dômica de Itabaiana, situada na 
Folha SC.24-Z-B Apresenta-se com feições morfológicas muito 
semelhantes às que ocorrem na estrutura da Anticlinal do Jirau do 
Ponciano, representada pela Formação Santa Cruz. São feições 
em forma de cristas que se destacam na topografia, formando ser
ras que recebem as seguintes denominações: Capunga, Ita
baiana, Comprida e Miaba Ocorre ainda muito conspicuamente e 
bastante cataclasada em torno de ''janela tectônica" ou do Domo 
de Simão Dias. 

As principais áreas de ocorrência com boas exposições da 
Formação Itabaiana estão situadas ao longo dos perfis do rio 
Jacarecica, da serra da Miaba e da estrada que liga Campo do 
Brito a Lagarto 

D) Litologias 

As litologias desta unidade são representadas principalmente por 
quartzitos, com intercalações subordinadas de metassiltitos. Na 
parte basal ocorre um metaconglomerado com matriz arcoseana 
com fragmentos arredondados e angulosos de gnaisses, pas
sando a um nível de metarenito conglomerático com cerca de 
70 em de espessura 

Segundo Silva Filho et a/11 (1977), a seqüência se comporta da 
seguinte forma: "Os quartzitos mais de base são feldspáticos, 
esbranquiçados, grã fina a média, duros e compactos, localmente 
com níveis enriquecidos em opacos. Na serra do ltapicuru a uni
dade mais basal da formação é representada por um típico metar
cóseo, castanho-avermelhado quando fresco, descolorido quan
do intemperizado, granulação fina a média, bastante endurecido, 
tendo sido classificado em lâmina delgada como sendo arenito 
feldspático epimetamórfico. Níveis bastante subordinados de 

metassiltitos castanhos são observados na serra de Capunga. 
Localmente, onde o intemperismo químico alterou o feldspato 
em argila, os quartzitos Itabaiana se assemelham a um arenito. 
Petrograficamente estes quartzitos mais basais apresentam com
posição à base de grãos de quartzo, feldspato freqüentemente 
caulinizados, sericita, opacos, turmalina e zircão" 

Para o topo aumenta na seqüência quartzítica a percentagem 
de quartzo, fato este observado no alto da serra Comprida Desa
parecem os fragmentos de rocha e grãos de feldspato, enrique
cendo-se a rocha em grãos de quartzo, formando um verdadeiro 
ortoquartzito. Trata-se, nesta parte superior da seqüência, de um 
quartzito cinza-claro, fino, intensamente recristalizado e bas
tante compacto Segundo Silva Filho et a/11 (1977), no canyon do 
rio Jacoca do Sul, próximo à fazenda Capitão, o quartzito é vítreo, 
cinza-claro, composto essencialmente de quartzo, com bastante 
minerais acessórios disseminados, inclusive, pirita. Em Lâmina 
delgada, a ancilise de uma amostra dessa região revelou uma 
rocha de granulação fina, textura granoblástica, composta de 
quartzo e opacos, com feldspato bastante subordinado 

1 1.2 2 27 3- Formação Jacarecica 

A) Generalidades 

A Formacão Jacarecica foi inicialmente identificada e indivi
dualizada' por Humphrey & Allard (1962 e 1969) quando do 
mapeamento da região que engloba a Estrutura Dômica de Ita
baiana Aí reconheceram e descreveram uma seqüência de ro
chas representadas por metagrauvacas seixosas e metargilitos 
com seção-tipo ao longo de um afluente do riacho Jacarecica. 

Nos trabalhos que se seguiram, a Formação Jacarecica nunca 
foi contestada nem tampouco submetida a modificações em sua 
posição estratigráfica original, nem mesmo com relação às 
suas litologias 

Neste trabalho adotou-se a definição original de Humphrey & 
Allard (1962) para a caracterização e individualização de Forma
ção Jacarecica, em seus termos litológicos e estratigráficos. 

B) Posição estratigráfica 

Para Humphrey &AIIard (1962) esta unidade sobrepõe-se discor
dantemente à Forma cão Itabaiana Entretanto, Silva Filho et a/11 
(1977) discordaram~ admitiram que a porção basal da unidade 
repousa concordantemente sobre os quartzitos da Formação Ita
baiana, sendo o contato bem visualizado na secão do rio Jacare
cica, bordo leste da serra de Itabaiana o's seus contatos 
superiores se fazem por discordância erosiva com os metacar
bonatos da Formação Jacoca e com as metagrauvacas seixosas 
da Formação Capitão-Palestina, observados no bordo leste do 
Domo de Itabaiana 

Utilizando-se informações de campo dos perfis do rio Jacare
cica e do rio Jacoca do Norte, este último situado a poucos 
quilômetros do extremo nordeste da serra do Capunga, pode-se 
estimar a espessura da unidade em torno de 120 a 1 50 m 
Segundo H umphrey & Allard (1969), as espessuras são assim dis
tribuídas: um membro basal, com cerca de 40 m de espessura, 
constituído por metagrauvaca, seguindo-se gradacionalmente 
um metargilito com 20 a 30m, já na parte média da unidade, pas
sando ao membro superior, composto de filito com 20 a 40 m 
de espessura 

Pelo fato de existir uma semelhança muito grande em termos 
litológicos, não se descartou aqui a hipótese da Formação 
Jacarecica ser em verdade um prolongamento lateral da Forma
ção Capitão-Palestina. Parece que a primeira foi afetada tectoni
camente em menor intensidade que esta última Tal hipótese 
poderá ser esclarecida em futuros trabalhos de detalhe. 

C) Distribuição na área 

A Formacão Jacarecica ocorre restritamente balizando as cristas 
de quart~itos que sustentam as serras de Itabaiana e Capunga, 
elevacões situadas no bordo leste da Estrutura Dômica de lta
baian~ Esta unidade ocupa uma faixa com área bastante estreita 
nas direções norte e sul, margeando as serras acima menciona-

GEOLOGJA/139 



das, desde a região do rio Jacarecica até a do rio Jacoca do Norte. 
Ao sul do lugarejo Areia Branca desaparece por sob as coberturas 
terciárias da Formacão Barreiras. 

A sua presença rÍo bordo oeste do Domo de Itabaiana parece 
restringir-se ao lado sudoeste da serra de Miaba, onde Humphrey 
& Allard (1969) afirmaram que a formação já se encontra afinada 
para alguns metros de filito arenoso e calcífero, que contêm len
tes esparsas de metargilito seixoso e, localmente, camadas finas 
de metargilitos brancos Alguns quilômetros ao norte, para oeste 
da serra de Miaba, somente um metro de filito avermelhado, cal
cífero, separa as Formações Itabaiana eJacoca Para Silva Filhoet 
a/11 (1977) essa ocorrência no bordo oeste do Domo de Itabaiana 
não foi reconhecida durante os trabalhos de campo 

D) Petrografia 

Segundo Silva Filho et a/11 (1977), as litologias da unidade com
preendem metagrauvacas seixosas, maciças, com coloração 
variando de cinza-azulado a castanho forte, com intercalacões de 
metapelitos. Os seixos e matacões observados na metag~auvaca 
são constituídos de rocha quartzo-feldspática, normalmente 
subarredondados, chegando a perfazer 5% da rocha total No rio 
Jacarecica não ultrapassam 15 em de diâmetro, enquanto no rio 
Jacoca do Norte chegam a atingir mais de 50 em Cerca de 4 km a 
leste de Malhador afiara em corte de estrada grauvaca maciça, 
castanho-avermelhada, similar àquela observada no rio Jacoca 
do Norte, diferindo contudo por não apresentar o caráter seixos o; 
apenas raros e esparsos seixos de quartzo, com 3 em de diâmetro 
máximo, são observados. 

Em lâmina delgada a metagrauvaca apresenta uma abundante 
matriz pelítica, localmente impregnada de óxido de ferro, onde 
emergem os grãos elásticos com tendência a um alinhamento 
segundo o eixo maior. Os fragmentos mais desenvolvidos são de 
rocha quartzo-feldspática intensamente cloritizada. Os caracte
res microscópicos indicam ter a rocha sofrido ação metamórfica 
de baixo grau 

Os metapelitos intercalados nas metagrauvacas são rochas 
maciças, grã fina, com coloração variando de cinza-escuro a 
acastanhada, mostrando em seção delgada uma abundante ma
triz pelítica, onde predomina sericita, que engloba grãos síl
ticos. 

1 1.2 2 27.4- Formação Jacoca 

A) Generalidades 

Humphrey & Allard (1962 e 1969) foram os primeiros autores a 
definirem formalmente a Formacão Jacoca como uma unidade 
litoestratigráfica, representada por metargilitos Apesar desta 
conotação formal, essa unidade já havia sido reconhecida 
anteriormente de maneira informal nas serras de Itabaiana e 
Miaba, por Branner e por Sopper (apud Silva Filho et a/1i, 1977), 
sendo por este posicionada na sua Série Itabaiana. 

Neste relatório adotou-se a definição original de Humphrey & 
Allard ( 1962) para a caracterização e individualização da Forma
ção Jacoca, conforme aceita também por Silva Filho et a/11 (op 
c1t ), embora com reservas quanto à sua posição estratigráfica 

B) Posição estratigráfica 

A Formação Jacoca repousa concordantemente, com dúvidas, 
ora sobre os quartzitos da Formação Itabaiana, situação que só 
ocorre no bordo oeste do Domo de Itabaiana, ora muito subor
dinadamente sobre as rochas da Formação Jacarecica, no bordo 
leste do referido domo. Está superposta concordantemente por 
litologias pertencentes à Formação Capitão-Palestina, nos bor
dos leste e oeste do Domo de Itabaiana, sendo localmente reco
berta por sedimentos da Formação Barreiras. 

Este contato direto, concordante, tanto com a Formacão 
Jacoca como com a Formação Capitão-Palestina, em ambo; os 
lados do Domo de Itabaiana, é que levou a suspeitar-se de uma 
possível relação de identidade entre as Formações Olhos d'Água 
e Jacoca. Neste caso existe a possibilidade da Formação Jacoca 
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vir a constituir uma variação tectonoestrutural n9 sentido lateral 
do eixo de sedimentação da Formação Olhos d'Agua, raciocínio 
este já abordado com a possível relação de identidade litológica e 
estratigráfica entre as Formações Jacarecica e Capitão-Pales
tina. 

Dentro deste contexto, sugere-se que em trabalhos futuros, 
em escalas maiores, tal fato seja analisado para que se possa 
comprovar ou não a premissa ora levantada, de que as Formações 
Capitão-Palestina e Jacarecica com características litológicas 
iguais, bem como as Formações Jacoca e Olhos d'Água perten
çam respectivamente, em cada caso separadamente, a um 
mesmo eixo de sedimentação com conotações apenas na locali
zação e posicionamento estrutural divergente. 

Segundo Silva Filho et ali i (op c1t.), as suas espessuras (Forma
ção Jacoca) são variáveis devido aos afinamentos que sofre, 
sendo estimada, contudo, entre 250 e 300 m, a oeste da serra 
de Miaba. 

C) Distribuição na área 

À semelhança do que ocorre com a Formação Jacarecica, a For
macão Jacoca tem sua área de ocorrência restrita ao Domo de I ta
ba i~ na, principalmente no bordo oeste, onde ocorre margeando a 
serra de Miaba, distribuída pela Folha SC.24-Z-A e muito subor
dinadamente no bordo leste do domo, pela Folha SC 24-Z-B 

As suas melhores exposições são encontradas no flanco oeste 
da serra de Miaba, afinando para norte e para sul, em contato.com 
os quartzitos da Formação Itabaiana e as metagrauvacas seixosas 
da Formação Capitão-Palestina A leste do domo também ocorre 
com boas exposições, em área restrita, entre o rio Jacarecica e o 
lugarejo Areia Branca. 

D) Litologias 

Segundo H umphrey & Allard (1969), os 75 a 100m basais da For
macão Jacoca constituem-se, essencialmente, de um meta calcá
rio 'azulado, finamente estratificado, com freqüentes intercala
ções finas e lenticulares de sílex A porção superior consta de 
metacalcário azulado intercalado com metadolomito cinza-claro 
de grã tina 

Mais para o topo da formação ocorrem níveis subordinados de 
metapelitos, incluindo rochas de aspecto ardosiano, observadas 
em barrancos do rio Jacoca, proximidade da fazenda Capitão, e 
metargilitos de cores variegadas ocorrentes no leito do rio 
Jacarecica, leste da serra de Itabaiana 

1 1 2 2 27 5- Formação Capitão-Palestina 

A) Generalidades 

De acordo com o apanhado bibliográfico efetuado por Silva Filho 
et alii (1977), "as rochas desta unidade foram reconhecidas ini
cialmente por Branner ( 1913) e por Sopper ( 1923) e incluídas 
como parte da "Série Estância", que se sobrepunha à "Série 
Itabaiana" 

Mais tarde, Moraes Rego (1933 apud Silva Filho et a/11, 1977) 
criou a expressão "Série Vaza-Barris" para reunir as rochas da 
"Suíte Estância", originalmente de Branner (op cit.). 

Oliveira & Leonardos (1943) subdividiram a "Série Vaza
Barris", de Moraes Rego (op c1t ), em três séries distintas, defi
nindo como Vaza-Barris, stricto sensu, ardósias e filitos com 
calcários e quartzitos subordinados, assentados discordante
mente sobre a "Série Itabaiana" e sotoposta também em discor
dância à "Série Estância", stncto sensu, aflorante nos arredores 
das cidades de Estância e Lagarto, representada por arenitos 
grosseiros, vermelhos e micáceos 

Humphrey & Allard (1969) individualizaram a Formação Capi
tão como uma unidade litoestratigráfica pertencente ao Grupo 
Vaza-Barris, representada por filitos localmente interestratifica
dos com lentes de metarenitos. Ocorrem ainda nesta unidade 
camadas finas (cerca de 1 em) de metagrauvaca com estratifica
ção gradacional bem desenvolvida, além de finas camadas com 
cerca de 3 em de espessura de metacalcário impuro. 



Os autores acima definiram também a Formacão Palestina 
sobreposta à Formação Capitão, constituída de ..;,etagrauvaca 
seixosa caracteristicamente macica com intercalacões de filitos e 
metargilitos e lentes de metarenitos arcoseanos.' 

Como se pode observar pelos seus tipos litológicos, a Forma
ção Palestina representaria um ambiente distinto de sedimenta
ção com relação à Formação Capitão, representando, portanto, 
um ambiente de sedimentacão mais instável 

Silva Filho et a/11 ( 1979a) 'não concordaram com a indivtduali
zação efetuada por Humphrey & Allard (1962), reunindo essas 
duas formações em uma única unida~e litoestratigráfica, porém 
mantendo os seus nomes de origem. formando uma nomencla
tura composta, Formação Capitão-Palestina, apresentando a 
seguinte justificativa: "Nos trabalhos de campo desenvolvidos 
durante o projeto, não se confirmam estas assertivas, verificando
se que as duas unidades não representam períodos estanques de 
deposicão, e sim uma única fase de sedimentacão em condicões 
ambien'tais onde se alternam períodos de mai~r ou menor i~sta
bilidade, de duração variável Na seção do rio Jacarecica (Fig. 
1 8b), superposta aos calcários Jacoca, ocorre uma seqüência 
onde se intercalam estreitos níveis de rocha filítica com quartzi
tos feldspáticos e metarenitos argilosos Já na secão Ribeira
Fazenda Velame (Fig 1 8c), a porção basal da· unidade é 
metarenito argiloso, seguido por um pacote de filitos siltosos 
com intercalações de quartzito Mais para o topo retorna a con
dições mais calmas com filitos esverdeados Na secão de Bonsu
cesso (Fig 1 .9b), apenas poucos metros de metargil i to (1 0-1 5 m) 
separam os quartzitos Itabaiana do filito seixoso da unidade 
Após a seqüência seixosa novamente retorna uma seqüência de 
metargilitos e filitos com intercalações estreitas de quartzitos 
arcoseanos Na seção da fazenda Capitão (Fig. 1 9a), aos car
bonatos Jacoca superpõe-se uma seqüência de filitos, passando 
a metagrauvacas seixosas e retornando aos filitos Deste modo, 
fica explicado o porquê da fusão das duas unidades de Humphrey 
& Allard (op ctt) em uma única formação" 

Silva Filho & Brito Neves (1979) também se reportaram ares
peito da junção das Formações Capitão e Palestina, assim: "Esta 
designação provisória retrata a dificuldade de se reconhecer as 
formações homônimas, como proposta por Humphrey & Allard 
(op cit) Reconhecem-se, no entanto, no contexto desta uni
dade, duas litofácies que entre si têm posições estratigráficas 
variáveis em diferentes locais e que podem ser nomeados de "fá
cies Capitão" e "fácies Palestina" 

Neste trabalho também se encontrou dificuldade na identifi
cação e individualização no campo das Formações Capitão e 
Palestina, motivo pelo qual achou-se mais viável adotar-se aqui 
os conceitos recentes de Silva Filho & Brito Neves (1979) para a 
definição da Formação Capitão-Palestina. 

B) Posição estratigráfica 

A Formação Capitão-Palestina apresenta-se com contatos nor
mais e por falha com várias unidades litoestratigráficas de 
posições inferiores, respectivamente, Formacões Itabaiana, 
Jacarecica e Jacoca Sobreposta a estas formacÕes ela constitui 
a unidade de topo do Grupo Miaba, com expre~são marcante na 
evolução geológica da área, pois estabelece uma condicão de 
estabilidade da bacia com o início da deposição da seqQência 
carbonatada pertencente à Formação Olhos d'Água, mostrando 
uma típica recorrência a condições estáveis 

No lado oeste da Bacia do Recôncavo-Tucano a sua posicão 
est~atigráfica relativa é entre a Formação Acauã, do Gr~po 
Estanc1a, e a Formação Frei Paulo-Ribeirópolis, do Grupo Vaza
Barris, ocorrendo o contato sempre por falha. Da mesma forma, 
no lado oeste da Bacia do Recôncavo-Tucano, entre a serra do 
Capitão e _a serra de M)aba, o seu contato é sempre por falha com 
a Formaçao Olhos d'Agua. 

Segundo Silva Filho et a/ti (1979a), a espessura máxima 
alcançada pela unidade está localizada entre o bordo oeste do 
Domo de Itabaiana e a terminação da anticlinal ao sul da serra do 
Capitão, sendo difícil e até mesmo temerária uma estimativa para 
a mesma, dev1do aos dobramentos e falhamentos intensos que a 
afetam Humphrey & Allard (1962) estimaram uma espessura 

máxima de 6 000 m. Considerando-se apenas a influência da 
Falha de Vaza-Barris, que pode ter causado um rejeito horizontal 
apreciável no pacote, esta estimativa pode ser reduzida à metade. 
Na porção leste do Domo de Itabaiana, onde a formação sofre afi
namento para norte, estima-se uma espessura máxima de 450 m. 
Na porção norte do Alto de Simão Dias, sofre afin.amento para 
leste, desaparecendo nas imediações de Olhos d'Agua. 

C) Distribuição na área 

Esta unidade ocorre distribuída por vários locais da área ma
peada, indo desde o bordo leste do Domo de Itabaiana, na Folha 
SC 24-Z-B, passando pelo Alto Estrutural de Simão Dias, já na 
Folha SC 24-Z-A, culminando a oeste do bordo da Bacia Sedi
mentar do Recôncavo-Tucano, na Folha SC 24-Y-B 

No lado oeste da Bacia Sedimentar do Recôncavo-Tucano, a 
Formação Capitão-Palestina apresenta o seguinte comporta
mento: a partir do lugarejo Rosário observa-se a noroeste desta 
localidade uma intensa zona de falhamento que é responsável 
pelo contato por cavalgamento de filitos com finas camadas de 
metacarbonatos intercalados e de metassiltitos da Formação Frei 
Paulo-Ribeirópolis, com metassiltitos maciços com variações 
gradacionais para metagrauvacas seixosas, típicas da Formação 
Capitã o-Palestina 

A sua distribuição no lado leste da Bacia Sedimentar do 
Recôncavo-Tucano é bastante regular, mantendo contatos por 
falha ao l~ngo de uma faixa de direção noroeste, com a Formação 
Olhos d'Agua, até as imediações do bordo oeste do Domo de Ita
baiana, onde entra em contato com a Formação Jacoca A sua 
continuidade espacial se prolonga até a margem sul do referido 
domo, onde passa a entrar em contato com a Formação Itabaiana 
também porfalha, desaparecendo mais a sudeste por sob os sedi
mentos do Grupo Barreiras 

Ocorre também. ainda margeando o bordo leste do Domo de 
Itabaiana, em uma faixa com direção aproximadamente norte, 
apresentando contatos normais com as Formacões Jacoca e 
Olhos d'Água, indo desde a localidade de Areia B·ranca até o ex
tremo norte da serra do Capunga 

D) Petrografia 

As litologias da Formação Capitão-Palestina compreendem fili
tos, filitos seixosos e metagrauvacas seixosas com metarenitos e 
metassiltitos mais subordinados 

As rochas que ocorrem próximas ao lugarejo Rosário são 
metassiltitos de cor creme e esverdeada, maciços, às vezes filito
sos, de aspecto sedoso, com intenso fraturamento desagregando 
a rocha em inúmeros fragmentos, bem como fraturas preenchidas 
por vênulas de calcita Estes metassiltitos transicionam para 
metagrauvacas seixosas, de cor creme a esverdeada, matriz 
síltica a pelítica, englobando seixos de quartzitos verdes em 
maior percentagem que os de granitóides, migmatitos, gnaisses 
e de metacalcários Os seixos variam entre 1 em e 1 me são mor
mente subarredondados 

Segundo Silva Filho et a/11 (1979a), os filitos são de cor cinza a 
esverdeada, às vezes arenosos. localmente impregnados de 
óxido de ferro. Em lâmina delgada mostram pequenos grãos de 
quartzo e feldspato, intercalados em abundantes filossilicatos, 
onde dominam sericita e rara biotita em minúsculas pfilhetas com 
arranjo subparalelo. Turmalina, zircão e grãos de opacos estão 
sempre presentes em quantidades acessórias. 

Ainda segundo estes autores, as rochas classificadas como 
metagrauvacas são caracteristicamente de coloração cinza a 
esverdeada, também podendo apresentar uma coloração cas
tanha a amarronzada, com granulação fina, apresentando na 
maioria das vezes grãos mais desenvolvidos de quartzo, felds
pato e fragmentos de rocha, inclusos numa matriz pelítica Em 
lâmina delgada, mostram uma abundante matriz pelítica meta
morfizada, contendo sericita, biotita, clorita e caulinita, mistura
das a sílica microcristalina. Óxido de ferro preenche abundantes 
microfraturas que cortam a rocha em várias direções. Acessoria
mente ocorrem turmalina, epídoto, zircão, massa de leucoxênio e 
grãos de opacos. 
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1.1.2.2.28- Grupo Macururé 

1.1.2.2.28.1 -Generalidades 

O Grupo Macururé foi reconhecido pela primeira vez por Barbosa 
(1970) para designar um conjunto de rochas composto de mica
xistos, paragnaisses e quartzitos micáceos com distribuição 
espacial desde o norte do Estado da Bahia, ultrapassando o rio 
São Francisco e tendo como barreira o Lineamento Pernambuco. 
Este autor posicionou o grupo abaixo de uma seqüência de xistos 
com calcários intercalados pertencentes ao Grupo Canudos. 

Silva Filho et a/11 (1977) elevaram à categoria de supergrupo o 
Grupo Canudos, de Barbosa (op cit.). Deste modo, o Supergrupo 
Canudos passou a englobar todo o conjunto de rochas que 
compõem as seqüências metassedimentares e magmáticas liga
das à entidade geotectônica denominada na literatura de "Geos
sinclinal de Propriá" ou "Geossinclinal Sergipana", passando o 
Grupo Macururé a fazer parte do mesmo Neste sentido o Grupo 
Macururé foi ampliado em sua distribuição espacial, estendendo
se então até a área situada a leste da Bacia de Recôncavo
Tucano, sendo composto pela Formação Santa Cruz, Complexo 
de Canindé e Formação Traipu-Jaramataia. 

Neste relatório o Grupo Macururé é definido com o mesmo 
sentido em que o fizeram Silva Filho & Brito Neves (1979) e Silva 
Filho, Bonfim e Santos (1978). Estes autores definiram o grupo 
como constituído de um pacote de quartzitos ocupando uma 
posição basal pertencente à Formação Santa Cruz, seguidos con
cordantemente por xistos granatíferos, gnaisses, filitos, meta
renitos e metagrauvacas, com intercalações subordinadas de 
mármores, anfibolitos, quartzitos e metavulcânicas básicas per
tencentes à Formação Traipu-Jaramataia. 

Quanto à sua idade, é considerado como sendo do Pré
Cambriano Superior, podendo ainda ser tido como crono
correlato com os Grupos Miaba e Vaza-Barris e por conseguinte 
como Grupo Estância, conforme formulado por Silva Filho et 
a/ti (1977). 

Entretanto, Jardim de Sá, Legrand e Hackspacher (1981) 
admitiram uma idade mais antiga para o Grupo Macururé, suge
rindo ainda que o mesmo pode ser cronocorrelato com o Grupo 
Seridó e da Faixa de Dobramento Riacho do Pontal. Admitiram 
ainda que o Grupo Macururé constituiu o embasamento ensiálico 
para a deposição dos Grupos Miaba e Vaza-Barris 

1 .1 2 2.28.2 - Formação Santa Cruz 

A) Generalidades 

Richter & Pontes (1964) efetuaram um reconhecimento desta 
unidade ao norte do rio São Francisco, caracterizando-a de modo 
informal como constituída de um pacote de quartzitos com 
espessura em torno de 200 m, sobrepostos a biotita-xistos. Estes 
biotita-xistos corresponderiam ao que Humphrey & Allard (1962) 
denominaram hornfels pelíticos, do Grupo Vaza-Barris. 

Leite (1977), efetuando mapeamento na região do norte do rio 
São Francisco, definiu e denominou esta unidade Formação 
Santa Cruz. A denominação Santa Cruz é alusiva à serra homô
nima localizada na proximidade oeste do povoado do mesmo 
nome, ao norte da cidade de Traipu, onde esta unidade ocorre 
com boas exposições. Definiu-a como um pacote de quartzito 
não-ferruginoso, de cor clara, tendo em sua composição, além de 
quartzo, muscovita e lentes de biotita-xistos, com espessuras 
variando de 20 a 200 m e apresentando ao longo das camadas 
variações de fácies tanto lateral quanto vertical. 

Santos & Silva Filho (1975) também reconheceram esta uni
dade e a estenderam em vários outros locais da Folha Santana do 
lpanema, a norte do paralelo de 9°45'S. Também foi correla
cionada com a Formação Itabaiana, de Humphrey & Allard (op 
ctt.), e posicionada na zona eugeossinclinal externa da Geos
sinclinal de Propriá 

Silva Filho et ali i (1977) ampliaram a área de distribuição desta 
unidade, relacionando uma faixa de rochas situadas na região 
sudoeste da Folha Santana de lpanema e que se prolonga con
tinuadamente na parte sudeste da Folha Paulo Afonso, passando 
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entre Poço Redondo e o rio São Francisco, acompanhando apro
ximadamente a direção deste. 

Posteriormente a área entre Poco Redondo e o rio São Fran
cisco foi objeto de mapeamento m~is detalhado por Silva Filho et 
a/11 (1979b), que verificaram que a Formação Santa Cruz não ocor
ria naquela região. 

No presente trabalho também não foi reconhecida a presença 
da Formacão Santa Cruz em vários locais, como, por exemplo, a 
noroeste da cidade de Bom Conselho e a sudeste de Pão de Acú
car. No entanto a sua identificacão é de fácil reconhecimento.na 
sua área de ocorrência típica, que é a região orlada pela dobra 
revirada da Anticlinal de Jirau do Ponciano. Aí podem-se acom
panhar com facilidade, tanto no campo como em imagem de 
radar, sua distribuição e continuidade espacial, com raríssimas 
interrupções. 

B) Posição estratigráfica 

O pacote de quartzitos que compõe a Formação Santa Cruz 
constitui um elemento-guia importante na estratigrafia da área 
porque separa e baliza duas seqüências de rochas com cono
tações geotectônicas distintas Esta unidade litoestratigráfica 
apresenta-se com um estilo e um padrão estrutural muito bem 
definidos, permitindo uma visão muito ampla ao longo de seus 
contatos com as unidades limítrofes 

A Formacão Santa Cruz compõe a unidade basal do Grupo 
Macururé, o'correndo sobreposta em discordância erosiva e às 
vezes por meio de falhamento, como a norte de Traipu, com ro
chas pertencentes à infra-estrutura. Este substrato de composi
ção siálica é constituído predominantemente de gnaisses e 
migmatitos do Complexo Presidente Juscelino. O contato supe
rior da Formacão Santa Cruz se faz concordantemente e com 
passagens gra.dativas para os micaxistos granatíferos da Forma
ção Traipu-Jaramataia, sendo que suas espessuras foram esti
madas, com variações locais, entre 20 e 200 m, segundo Leite 
(1977). 

Dentro de uma conceituação de evolução geossinclinal e 
devido à sua posição estratigráfica como unidade da base do 
Grupo Macururé, costuma-se a pnon estabelecer uma correlação 
litoestratigráfica direta com as litologias da base do Grupo Miaba, 
pertencentes à Formação Itabaiana Esta hipótese já foi formu
lada e é preferida por vários autores, conforme as características 
de cada uma das unidades litoestratigráficas Ambas as for
mações apresentam semelhanças litológicas, pois são quartzitos 
puros, às vezes micáceos, ambos sempre sobrepostos a gnaisses 
e migmatitos pertencentes ao Complexo Presidente Juscelino 
(Formação Santa Cruz) e ao Complexo Caraíba-Paramirim (For
mação Itabaiana) Apesar deste fato em comum, existe uma dife
renca estrutural marcante entre as duas unidades. Na Anticlinal 
de jirau do Ponciano são comuns os redobramentos nos quartzi
tos da Formacão Santa Cruz, com dobras assimétricas abertas, 
ápices espes;ados e flancos adelgaçados, presentes nos aflora
mentos das serras dos Mamões, do Salobro e nas proximidades 
do lugarejo Canafístula Este estilo estrutural parece não existir ou 
pelo menos não foi visto na Formação Itabaiana. A Formação 
Santa Cruz apresenta uma distribuição geográfica muito mais 
ampla e contínua que a Formação Itabaiana, que se apresenta 
com nítidas e frequentes interrupções sugerindo um depósito do 
tipo intrafalha. 

Segundo Jardim de Sá, Legrand e Hackspacher (1981 ), basea
dos em análises e estudos de fases de deformação nos Grupos 
Macururé, Miaba e Vaza-Barris, existe uma possibilidade da 
seqüência do Grupo Macururé, do qual a Fomação Santa Cruz faz 
parte, vir a representar ou constituir o embasamento ou a infra
estrutura dos Grupos Miaba e Vaza-Barris. Neste caso, uma 
correlação cronoestratigráfica entre as Formações Santa Cruz e 
Itabaiana fica comprometida 

C) Distribuição na área 

A Formação Santa Cruz ocorre principalmente no extremo sul da 
Folha SC.24-X-D, estruturada em uma grande dobra que recebe a 
denominação de Anticlinal do Jirau de Ponciano. Apresenta 



feições morfológicas em cristas que se destacam na topografia, 
recebendo denominações locais tais como serras dos Mamões, 
das Porteiras, do Salobro, de Santa Cruz etc. Aparece ainda entre 
Arapiraca e Jaramataia, estruturada em sinclinal e anticlinal 
reviradas, bem como isolada em pequenas elevacões ao norte de 
Arapiraca e entre Limoeira de Andia e lgaci. As s~as melhores ex
posições encontram-se no trecho entre Jirau do Ponciano
Traipu e Poço do Marco e na serra das Ponteiras até Belo Monte. 

D) Litologias 

As litologias observadas nesta unidade, principalmente nos flan
cos norte e sul da Anticlinal de Jirau do Ponciano, não apresen
tam variações significativas. Trata-se dominantemente de quart
zitos de cor creme-esbranquiçado, às vezes amarelada, com 
variações locais para rosa Em vários afloramentos não foi possí
vel observar acamamento, devido ao intenso fraturamento a que 
foram submetidos esses quartzitos, apresentando-se cataclasa
dos e recristalizados. Onde se apresentam acamados verificam
se pequenas variações litológicas tanto no sentido vertical 
quanto no horizontal, passando de quartzitos puros de granula
ção fina para quartzitos friáveis de granulação grosseira, gra
dando para camadas de quartzitos arcoseanos. Além da presença 
marcante de sericita nos planos de acamamento e de feldspato na 
sua composição, ocorrem no interior do pacote de quartzitos len
tes de biotita xistos, com espessura variando de 2 a 1 O m, como 
na região de Olho d'Água Grande. 

Análises petrográficas realizadas por Silva Filho et ali1 (1977) 
para os quartzitos da aba sul da Anticlinal de Jirau do Ponciano 
revelaram uma textura geral em mosaico, com grãos equidi
mensionais de quartzo com tendência a se orientarem segundo 
sua maior dimensão e que, juntamente com sericita orientada, 
imprimem à rocha uma forte lineação Ocasionalmente notam-se 
agregados microgranulares de zirconita Segundo ainda os mes
mos autores, o metamorfismo que afetou esta unidade não pode 
ser diagnosticado, pela falta de minerais-índice. 

1 .1.2.2.28.3 - Formação Traipu-Jaramataia 

A) Generalidades 

As rochas agrupadas por Silva Filho et a lu (1977) e que compõem 
a atual Formação Traipu-Jaramataia foram em parte descritas por 
Humphrey & Allard (1962) como hornfels, resultantes do meta
morfismo térmico de metassedimentos da Geossinclinal de Pro
priá, devido à intrusão de rochas granitóides. Humphrey & Allard 
(op c1t) usaram o termo hornfels para englobar uma seqüência de 
biotita-granada xistos, mármores, biotita-epídoto gnaisses e 
anfibolitos Esse conceito, segundo Silva Filho et alii (1977), foi 
aceito por Sobral e por Richter & Pontes, sendo que estes dois 
últimos ainda distinguiram duas fácies, designando uma de 
"hornfe/s pelíticos", para as rochas situadas ao sul do rio São Fran
cisco, e a outra de "hornfels quartzo-feldspático" para as rochas 
situadas ao norte do referido rio. 

Posteriormente, Richter & Pontes (1964 apudSilva Filho et a/11, 
op c1t) chamaram os "hornfels pelíticos", de modo informal, de 
"hornfels Traipu" e a fácies quartzo-feldspática de "hornfels 
Jaramataia", nome alusivo às duas cidades onde estas rochas 
ocorrem com características típicas 

Kegel & Barroso (1966) denominaram "filito de Cedro" as ro
chas que ocorrem nas imediações das cidades de Cedro de São 
João, Aquidabã, Canhoba, ltabi e Propriá 

Leite (1969) elevou essa mesma unidade à categoria de for
mação, denominando-a Formação Cedro. Conservou a mesma 
denominação atribuída por Humphrey & Allard (1962) de hornfels 
para a faixa de biotita xistos com granada, na área do baixo São 
Francisco, região oeste de Porto Real de Colégio 

Barbosa (1970) descreveu uma seqüência de micaxistos, 
paragnaisses e quartzitos micáceos, com incipiente migmatiza
ção, situada a oeste da bacia de Tucano, a qual denominou Grupo 
Macururé Silva Filho et a/li (1977), usando a mesma nomencla
tura, dividiram o Grupo Macururé na Formação Santa Cruz e incor
poraram a seqüência de rochas acima mencionadas como 
fazendo parte da Formação Traipu-Jaramataia. 

Brito Neves & Cordani (1973) e Santos & Silva Filho (1975) 
chamaram a atenção para o uso indevido do termo hornfels, atri
buído por Humphrey & Allard ( 1969) para as rochas da "Geos
sinclinal de Propriá". Segundo os primeiros autores, o termo não 
atendia à real litoestratigrafia da área, que contém micaxistos, 
anfibolitos, mármores e quartzitos com evidente metamorfismo 
regional, sendo os autênticos homfe/s muito restritos. 

Neste relatório adotou-se a conceituação definida por Silva 
Filho et a/11 (1977) para caracterizar a unidade litoestratigráfica 
denominada Formação Traipu-Jaramataia, que passa a englobar 
a seqüência de rochas definidas anteriormente por Barbosa 
(1970) na parte oeste da bacia de Tucano como pertencente ao 
Grupo Macururé, bem como os homfels pelíticos definidos a leste 
da referida bacia no sentido de Humphrey &AIIard (op c1t) Entre
tanto, algumas reservas são feitas quanto à sua distribuição 
espacial. 

Em algumas áreas, como, por exemplo, as que co,mpõem o tre
cho da estrada que liga a cidade de Palmeira dos lndios a Que
brangulo, o padrão estrutural e as litologias ali observadas 
durante os trabalhos de campo não se coadunam com o estilo 
estrutural e com as litologias estabelecidas nas áreas de ocor
rência da Formação Traipu-Jaramataia Trata-se, portanto, nesta 
área, de um conjunto de rochas, inclusive com grau de metamor
fismo e estilo estrutural bastante contrastantes, típicos da 
seqLiência de rochas da infra-estrutura da região, sendo assim 
englobadas no Complexo Presidente Juscelino. Em outros locais, 
como na região do lugarejo Ouro Branco e a noroeste da serra dos 
Cavalos, o mesmo fato volta a se repetir, justificando-se assim a 
eliminação nestas áreas da presença inoportuna da Formação 
T ra ipu-Jaramataia. 

Deve ser aqui r-essaltado que devido à sua ampla distribuição 
geográfica, aliada à grande diversidade de tipos litológicos, esta 
unidade, quando submetida a futuros trabalhos de maior detalhe, 
poderá quase certamente vir a ser elevada à categoria de 
grupo. 

B) Posição estratigráfica 

A Formação Traipu-Jaramataia ocupa uma posição estratigráfica 
bem definida, ocorrendo sobreposta à Formação Santa Cruz e 
subjacente às seqLiências de caráter molassóide das Formações 
Palmares e Juá. 

Neste relatório foi-lhe atribuída uma idade mínima do Pré
Cambriano Superior. Esta condição foi devida a datações radio
métricas que forneceram uma idade em torno de 630 MA, 
interpretada como sendo a época do metamorfismo regional. 

Pelo fato de ocupar grandes áreas, esta unidade apresenta 
localmente alguma dificuldade para sua individualização de ou
tras unidades. Este fato parece mais acentuado ao longo do tre
cho entre Jati-Bom Conselho e Arapiraca, onde se observa uma 
certa similaridade litológica entre o Complexo Presidente Jus
celino e a Formação Traipu-Jaramataia, isto devido aos proces
sos intensos de granitização a que foram submetidas Indepen
dente desta circunstância, os contatos da parte inferior da uni
dade se fazem de maneira concordante e de fácil individualizacão 
com os quartzitos da base, pertencentes à Formação Santa C~uz 
Esta unidade apresenta uma característica sem precedentes, qual 
seja os contatos porfalha com todas as outras unidades litoestra
tigráficas com as quais se limita, sendo muito esporadicamen
te transicionais 

Ocorrendo desd.e a região de Curaçá, na Bahia, até Bom 
Conselho, em Pernambuco, a Formação Traipu-Jaramataia entra 
em contato por falha com as rochas do Complexo Caraíba
Paramirim, com os calcários da Formação Acauã e com os 
metassedimentos da Formação Frei Paulo-Ribeirópolis, no lado 
oeste da Bacia de Tucano-Recôncavo. Prossegue na parte leste 
da bacia, também com contatos falhados com rochas do 
Complexo Presidente Juscelino e com a Suíte Intrusiva Águas 
Belas, apresentando ao longo de alguns trechos feições com 
características estruturais de falha do tipo empurrão 

Ao sul das cidades de Carira e Coronel João Sá, foi observado 
que a Formação Traipu-Jaramataia sobrepõe-se por falhas de 
empurrão aos metassedimentos pertencentes à Formação Frei 
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Paulo-Ribeirópolis, do Grupo Vaza-Barris, fato este confirmado 
nos trabalhos recentes de Jardim de Sá, Legrand e Hackspacher 
(1981 ), bem como em trabalhos anteriores de Silva Filho et a/11 
(1977) 

Em continuidade, desaparece a sudeste na orla litorânea por 
sob os sedimentos continentais do Grupo Barreiras. Nesta 
mesma faixa apresenta contatos por falha normal com as For
mações Morro do Chaves, Rio Pitinga, Serra de ltiúba e com o 
Subgrupo Igreja Nova, unidades pertencentes à Bacia Sedimen
tar Sergipe-Alagoas. 

Nas vizinhancas da Bacia lntracratônica de Juá também volta 
a entrar em cont~to por falha normal com os sedimentos de cará
ter molassóide da Formação Juá e mais a sul. nesta mesma área, 
com os sedimentos do Grupo Brotas, da Bacia de Tucano
Recôncavo 

Uma outra característica típica da Formação Traipu-Jarama
taia é o desenvolvimento de estruturas complexas, caracteriza
das pela superposição de fases de deformação Esta feição 
imprimiu um estilo estrutural próprio para esta unidade, permi
tindo uma separação do conjunto de rochas supracrustais com
postas por xistos, gnaisses e gnaisses com apófises de granitos e 
de veios pegmatóides, dos seus homônimos pertencentes à 
infra-estrutura 

Estas feições estruturais foram observadas ao longo de cortes 
na BR-220, próximo da cidade de Batalha, e a noroeste de lati, 
permitindo a identificação de três fases de deformação para a For
mação Traipu-Jaramataia Estas fases individualizadas serviram 
de elemento-guia muito importante para a separação em campo 
das rochas que compõem o Complexo Presidente Juscelino 
daquelas pertencentes à Formação Traipu-Jaramataia. 

Jardim de Sá, Legrand e Hackspacher (1981) também identi
ficaram estas três fases de deformação efetuando estudos espe
cíficos de análise estrutural. Analisando separadamente as 
características que resultam no estilo estrutural para cada uma 
delas, concluíram que duas das fases de deformação presentes 
no Grupo Macururé, Formação Traipu-Jaramataia, não apre
sentavam estilo estrutural compatível ou igual às fases analisadas 
para os Grupos Miaba e Vaza-Barris, indicando, assim, como 
hipótese de trabalho, uma idade provável com a que foi apre
sentada por Silva Filho eta/11 (1977), que estabeleceu uma cono
tação de ciclo de sedimentação para a Geossinclinal de Propriá, 
afirmando que esta formação é cronocorrelata com as unidades 
dos Grupos Miaba, Vaza-Barris e Estância 

C) Distribuição na área 

A Formação Traipu-Jaramataia é uma unidade com distribuição 
espacial bastante ampla, ocupando grandes áreas nas Folhas 
SC 24-Y-D, Z-A, Z-B e V-D Esta formação ocorre desde a região 
situada próxima da cidade de Curaçá, no extremo noroeste do 
Estado da Bahia, indo na direção sudeste, passando pelas áreas 
entre os municípios de Macururé e Canudos, apresentando-se 
com forma grosseiramente triangular, sendo interrompida na 
borda oeste da Bacia de Tucano-Recôncavo, onde desaparece, 
sobreposta pelos sedimentos cretáceos Volta a ocorrer na borda 
leste da Bacia de Tucano-Recôncavo de forma bastante contí
nua, com seus limites sendo traçados também por falhamento 
Tem continuidade ao longo da Falha de Belo Monte e da Falha de 
Jacaré dos Homens, abrangendo as áreas próximas dos municí
pios de Jeremoabo, Pedro Alexandre, passando próximo a Pão de 
Açúcar, Jacaré dos Homens e culminando com seu estreitamento 
na região a oeste da cidade de Bom Conselho já no Estado de 
Pernambuco 

Ocorre ainda entre as cidades de lgaci, Arapiraca e Taguarana, 
estruturada em dobras isoladas em meio ao conjunto de migmati
tos e gnaisses com níveis granulíticos do Complexo Presidente 
Juscelino, bem como na região abrangida pelos municípios de 
Quebrangulo e Lagoa do Ouro 

Ao sul da cidade de Arapiraca passa a limitar-se com o bordo 
oeste da Bacia Sergipe-Alagoas, onde ocorre orlada pelo Domo 
Estrutural de Igreja Nova, submergindo por debaixo dos sedimen
tos cretáceos, voltando a reaparecer nas imediações do municí
pio de Propriá, prolongando-se até as proximrdades de Nossa 
Senhora das Dores, onde também entra em contato por falha, a 
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sudoeste desta cidade, com os metassedimentos da Formação 
Frei Paulo-Ribeirópolis 

A Formação Traipu-Jaramataia apresenta uma diversidade 
litológica muito grande, além de se distribuir em extensa área, 
motivo pelo qual descrevem-se aqui, para um melhor entendi
mento, suas litologias predominantes, sendo em primeiro plano 
as que ocorrem na faixa a leste da Bacia Recôncavo-Tucano e 
posteriormente as da parte oeste desta bacia 

Na Folha SC 24-X-D, nas áreas que circundam os quartzitos da 
Formação Santa Cruz, é que ocorrem sobrepostos concordante
mente os micaxistos quartzosos granatíferos. Estes xistos pas
sam gradativamente para gnaisses nas proximidades dos muni
cípios de Trai pu e São Braz, em Alagoas, e ao norte de Canhoba e 
Nossa Senhora de Lourdes, em Sergipe, já na Folha SC 24-Z-B, 
onde a presença de rochas gnáissicas aumenta progressiva
mente sua participação, com os xistos ficando subordinados No 
trecho da estrada AL-220 entre Jaramataia, Batalha, Jacaré dos 
Homens e mais para o norte até as proximidades de Major lsidoro, 
ocorrem seqüências de biotita-muscovita-granada-xistos que 
passam a gnaisses, sendo intensamente afetados por injeções de 
granitos e veios pegmatóides quartzo-feldspáticos Estas inje
ções apresentam-se concordantemente intrometidas nos planos 
de foliação e xistosidade, bem como cortando a seqüência Esta 
feição confere aos gnaisses e xistos um visual que lembra estrutu
ras dos tipos agmatíticas, estromáticas, com injeções do tipo !ti 
par !ti presentes em toda a faixa dobrada sul-alagoana, que leva
ram Silva Filho et a/11 (1977) a chamarem essas litologias de "ar
te ritos" Em Jacaré dos Homens foi observado que os xistos 
gnáissicos passam, por contato brusco, para granitóides., rela
cionados e definidos neste relatório como Suíte Intrusiva Aguas 
Belas. Esta é uma zona de cataclase com dobras de arrasto de 
baixo ângulo de mergulho de plano axial. tratando-se possivel
mente de falha de empurrão que leva o nome da cidade de Jacaré 
dos Homens 

Numerosas intercalacões de metacarbonatos associados a 
anfibolitos e rochas ultr~básicas portadoras de asbesto antofilí
tico ocorrem, segundo Silva Filho et a/11 (1977). nas regiões de 
Batalha e Jaramataia 

Farina (1966) estudou em detalhes a mineralização da região 
de Campestre e identificou vários tipos litológicos associados ao 
asbesto, agrupando-os em duas seqüências: uma carbonatada, 
contendo metacalcários a diopsídio e flogopita e metadolomitos 
a magnetita, forsterita e grafita, e uma silicatada, composta de 
diopsiditos, websteritos, hornblenda-actinolititos, cianita anfi
bolitos, antofilititos, tremolita-actinolititos e serpentinitos. O 
asbesto anfibolítico foi interpretado por aquele autor como origi
nário de rochas carbonáticas, sem qualquer intervenção de agen
tes ou efeitos magmáticos Pirm,enitos ricos em enstatita se 
teriam originado durante o metamorfismo regional a partir dessas 
rochas carbonatadas e seriam o protominério do asbesto, que se 
teria formado durante uma fase de metamorfismo retrógrado. 

Santos & Silva Filho (1975) aventaram a possibilidade da 
gênese desses depósitos estar associada a uma atividade 
magmática inicial (ofiolitos), que teria sido favorecida pela pre
sença de elementos disjuntivos freqüentes na área de ocorrência 
do asbesto Isto teria também algum suporte, pela presença de 
enstatita, que estaria em desequilíbrio termodinâmico com a 
fácies metamórfica da seqüência xistosa, aliado ao fato de a exis
tência de numerosas ocorrências semelhantes de asbesto anto
filítico encaixado nos gnaisses pré-brasilianos, que afloram no 
núcleo da Anticlinal de Jirau do Ponciano, parecer de posiciona
mento ligado a fraturas 

Filitos com a presença de carbonatos ocorrem associados e 
intercalados com micaxistos granatíferos, bem como com níveis 
de sericita-quartzitos e toda a faixa que margeia o rio São Fran
cisco, entre os municípios de Propriá, Porto da Folha e Pão de 
Açúcar. A partir de Propriá, Cedro de São João, Aquidabã e Ca
nhoba predomina um pacote muito espesso de filitos que efer
vescem ao ácido clorídrico, observado em um corte da BR-1 01, 
próximo a Propriá Estas rochas, denominadas Formação Cedro, 
por Leite (1969), ocupam uma posição superior na seqüência 
metassedimentar. Contudo, com o desenvolvimento dos traba
lhos efetuados por Silva Filho et a/11 (1977), não foram encontra-



das evidências que confirmassem a assertiva do autor, permane
cendo os filitos com posição estratigráfica indefinida, como 
considerado anteriormente por Kegel & Barroso (1966). 

Mais para oeste, entre ltabi, Feira Nova, Carira e Malhada 
Nova, observa-se que os filitos passam a intercalar camadas de 
metassiltitos, além da presença dos micaxistos granatíferos. 

Além das litologias já apresentadas, desde os trabalhos de 
Humphrey & Allard (1962 e 1969) comenta-se na literatura a pre
sença de rochas metavulcânicas associadas aos metassedimen
tos da "Geossinclinal de Propriá". Segundo esses autores, 
ocorrem mais de 200 m de rochas metavulcânicas intercaladas 
na Formação Capitão, do Grupo Vaza-Barris, bem como camadas 
de basaltos e piroclásticas no riacho Jacarecica Silva Filho et a/11 
(1977) reportaram-se a várias ocorrências de metavulcânicas áci
das intermediárias, com variacões alcalinas, intercaladas nos xis
tos e filitos da Formação Traipu-Jaramataia, situadas a sudoeste 
de Malhada Nova e em um corte da BA-255, a cerca de 6 km a 
noroeste da fazenda Santa Inês 

Neste trabalho também foram identificados em dois locais 
distintos, um próximo ao lugarejo denominado Aparecida e o 
outro a 3 km da margem esquerda do rio Sergipe, na estrada que 
liga as cidades de Nossa Senhora das Dores e Ribeirópolis, aflo
ramentos de xistos, às vezes com aspecto filitoso, intercalando 
níveis com até 2 em de espessura, de metavulcânica ácida no 
primeiro e básica no segundo Apresentam-se também xistifica
das e concordantes aos planos de foliação dos xistos 

Silva Filho et a/11 (1977) citaram ainda corpos de anfibolitos e 
ultrabásicas não representáveis na escala de mapeamento, 
intercalados nos metassedimentos desta unidade, a noroeste de 
Canhoba, nordeste de Nossa Senhora de Lourdes e norte-nor
deste de Igreja Nova Segundo os mesmos autores, ocorrem tam
bém corpos possantes de gabros e dioritos mapeáveis na escala 
de trabalho, estruturados em geral segundo a foliação dos xistos 
regionais, anotados na região de Aquidabã, Capela e Nossa Se
nhora das Dores, além de corpos menores entre São Mateus e 
Nossa Senhora de Lourdes. 

Destaca-se ainda, dentro da seqüência de xistos e filitos da 
Formação Traipu-Jaramataia, a presença de leptitos, leptinolitos 
e metagrauvaca xistosa Silva Filho et alit (1977) assim se reporta
ram a estas rochas: "Em um corte na BR-101, a norte de Propriá, 
cruzamento com o rio ltiúba, é observado um nível de leptito 
enriquecido em granada com cerca de 1 [1-20 em de espessura, 
intercalado em quartzito-micaxisto granatífero. Cerca de 8,5 km a 
sudeste de Pedro Alexandre, foi observada uma metagrauvaca 
cinza-esverdeado, grã fina. constituída por uma matriz micácea e 
carbonática que engloba grãos de quartzo, plagioclásio, opacos e 
fragmentos de rocha quartzo-feldspática rica em biotita" 

Neste trabalho também foram identificadas rochas compostas 
inteiramente de quartzo, feldspato e mica, apresentando as mes
mas características dos leptitos, ocorrendo nos municípios de 
Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha e Traipu 

No lado oeste da Bacia do Recôncavo-Tucano a seqüência de 
xistos da Formação Traipu-Jaramataia reaparece com a direção 
da xistosidade noroeste, apresentando-se com os seguintes 
principais tipos de litologias: 
- no trecho de Cocorobó até o lugarejo Caraíba afloram clorita 
biotita-xistos gra natíferos, às vezes apresentando-se feldspatiza
dos com granulação em geral fina a média, coloração esverdeada, 
mostrando em alguns afloramentos redobramento da xistosi
dade, com mergulho do plano axial fraco (Est. 1.X A); e 
-na BR-116, a 8 km ao sul de Macururé, aparecem serras alinha
das na direção noroeste constituídas por quartzitos e intercala
cães de filitos. Já na zona limítrofe com a Formacão Frei 
Paulo-Ribeirópolis, próximo ao açude de Cocorobó, na ·zona de 
falha de empurrão, predominam quartzo-sericita-clorita-xistos 
granatíferos, exibindo intenso amarrotamento com zonas de do
bras com estilo kmk. Intercalados, ocorrem níveis quartzíticos de 
coloração escura associados com níveis grafitosos. É muito 
comum a intercalação de camadas de filitos nos xistos, no trecho 
Cocorobó para Macururé, bem como a presença de níveis 
quartzíticos. 

Metaultramáficas estão presentes na localidade de Marrancó, 
ao sul de Paulo Afonso, na Folha SC 24-X-C, ocorrendo intercala-

das concordantemente com os metassedimentos da Formação 
Traipu-Jaramataia, sendo interpretadas como intrusivas básicas 
sintectônicas, identificadas em dois locais Próximo a Marrancó, 
a cerca de 1 km, ocorrem epídoto-actinolita metaultramafititos, 
apresentando variedades foliadas Na serra da Boa Esperança. 
junto a Marrancó, ocorrem principalmente esteat1to, talcoxisto, 
serpentinito e talco cloritito; associados ocorrem calcedônia e 
veios de quartzo, estes menos freqúentes. 

O) Geocronologia 

O quadro geocronológico existente para o Sistema Sergipano é 
apenas metamórfico no que concerne a sua interpretação e insu
ficiente quanto à supra-estrutura Várias avaliações geocronoló
gicas foram elaboradas abordando parcial ou totalmente o acervo 
da faixa móvel (Brito Neves &Cordani, 1973; Brito Neves, 1975 e 
Brito Neves et a/11, 1978) As determinações radiométricas dis
poníveis (Tabs. 1 XLIV e 1.XLV) referem-se principalmente à 
infra-estrutura (Complexo Presidente Juscelino) do sistema, 
exposta geralmente em núcleos das anticlinais 

Apenas duas análises pelo método Rb-Sr em rocha total são 
disponíveis para a supra-estrutura, referindo-se à Formação 
Traipu-Jaramataia Dado este pequeno número de análises, fez
se sua avaliação integrada com o grupo de datações existentes 
para a infra-estrutura, no domínio do Sistema de Dobramentos 
Sergipano 

No diagrama construído (Fig 1 4 7) constata-se a antiguidade 
das rochas correspondentes à infra-estrutura da faixa móvel. atra
vés da isócrona com aproximadamente 2.300 MA e R= 0.706, o 
que demonstra o caráter pré-transamazônico do Complexo Presi
dente Juscelino Conforme já havia sido notado por Brito Neves, 
Cordani e Torquato (1980), este padrão radiométrico tem sido 
encontrado em algumas áreas da Bahia, podendo corresponder à 
própria época de formação destas rochas 

Outras amostras de infra-estrutura (SSP-C-4, 3, 6, PEAL 70, 
71) mostraram-se mais jovens no diagrama isocrônico, podendo 
representar possíveis rejuvenescimentos isotópicos de materiais 
mais antigos que te'riam sofrido a imposição de eventos pós
transamazônicos 

De outra parte, a amostra do xisto SSP-A4, representada tam
bém na Figura 1 4 7, pode ser tentativa mente interpretada como 
decorrente do metamorfismo do Evento Geodinâmico Brasiliano 
Outra datação Rb-Sr da Formação Traipu-Jaramataia ( 1298/1 2-
Tab 1 .XLIV), referente a filito que ocorre próximo a Frei Paulo, e 
cujos dados analíticos não se acham publicados na literatura, 
apresenta idade convencional de 640 MA O valor radiométrico é 
bastante semelhante àquele extrapolado para a amostra SSP-A4, 
dando assim certo reforço à hipótese da imposição do metamor
fismo brasiliano sobre as rochas de supra-estrutura do Sistema 
Sergipano 

Finalmente, a única datação K-Ardisponível (Tab 1 XLV) para 
o domínio da faixa móvel refere-se uma vez mais à exposição 
local de sua infra-estrutura A idade mínima de 61 O MA demons
tra que mesmo o embasamento pré-faixa móvel não se conservou 
imune aos efeitos tectonotermais da evolução geodinâmica 
brasiliana 

E) Petrografia 

Macroscopicamente a seqúência de xistos granatíferos apre
senta em geral textura granular lepidoblástica, granulação fina a 
muito fina, estrutura laminada na interface xistos para filitos e 
metassiltitos, localmente apresentando redobramento da xis
tosidade A composição mineralógica inclui quartzo, muscovita, 
biotita, granada, sericita, clorita e localmente hornblenda Duas 
amostras, uma de xisto coletada a 700 m do centro da cidade de 
ltabi e a outra de um gnaisse aflorante nas proximidades de Nossa 
Senhora de Lourdes, foram analisadas petrograficamente, apre
sentando esta última textura lepidogranoblástica a poiquiloblás
tica A rocha é laminada e está composta por duas partes 
distintas: uma faixa constituída de biotita, quartzo, granada, pla
gioclásio, clorita e muscovita com textura granolepidoblástica e 
outra, mais cálcica, com quartzo, granada, epídoto, anfibólio 
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Fig 1 47- Diagrama isocrônico Rb-Sr de referência para a Formação Traipu-Jaramataia e sua infra-estrutura (Complexo Presidente Juscelino) 

TABElA 1 XLIV 
Dados analíticos Rb-Sr em rocha total para a Formação Traipu-Jaramataia e sua infra-estrutura 

N~ de ordem N~ de lab N'? de campo Rocha Rb Sr Rb87 /Sr86 Sr87 /Sr86 Idade Rei* 
(ppm) (ppm) (MA) 

172 2 628 SSP-A4 Micaxisto 108,1 217,5 1,44±0,03 0,7194±0,001 ~ - 86 
173 2 629 SSP-C1 Gn granítico 71,4 380,5 0,54±0,01 O, 7233±0,0022 - 86 
173 3 078 SSP-C3 Gn granítico 175,9 390,1 1,31±0,03 0,7460±0,0019 - 86 
173 3079 SSP-C4 Gn granítico 175,6 395,0 1,29±0,02 0,7446±0,0016 - 86 
173 3 080 SSP-C5 Gn granítico 164,8 449,8 1,06±0,02 O, 7406±0,001 O - 86 
173 3 081 SSP-C6 Paleossoma 210,6 615,1 0,99±0,02 O, 7339±0,0014 - 86 
174 3 082 SSP-C10 Migmatito 44,4 485,8 0,26±0,01 O, 7143±0,0009 - 86 
175 - 298/12 Filito - - - - 643±20 85 
176 3 044 PEAL 70 Gn granítico 101,2 132,2 2,22±0,04 O, 7349±0,001 3 - 86 
176 3 071 PEAL 71 Gn granítico 184,1 739,1 0.72±0,01 0,7147±0,0010 - 86 

* Os números da referência correspondem aos da bibliografia 

TABElA 1 XLV 
Dados analíticos K-Ar em biotita para a Formação Traipu-Jaramataia 

N'? de ordem N~ de lab N'? de campo Rocha %K 

177 751 26a-B-66 Biotita gnaisse 7,5860 

*O número da referência corresponde ao da bibliografia 

verde-claro e grande quantidade de plagioclásio A primeira delas 
é constituída de um calcoxisto pelítico com textura variando de 
granoblástica a poiquiloblástica e lepidoblástica, composto de 
granada, estaurolita, biotita, muscovita, opacos, quartzo, pla
gioclásio, epídoto-zoisita, actinolita, carbonato e titanita A 
amostra apresenta camadas milimétricas intercaladas, de com
posição pelítica e calcossilicática; na parte pelítica a paragênese 
é almandina, estaurolita, biotita, quartzo, plagioclásio, opacos e 
muscovita, enquanto na porção calcossilicática é plagioclásio, 
epídoto-zoisita, anfibólio do grupo da actinolita, carbonato, 
titanita e grossularita. 

Mais duas outras amostras intercaladas nos filitos e xistos 
granatíferos foram coletadas, uma no lugarejo chamado Algodão 
e a outra a 3 km da margem esquerda do rio Sergipe, na estrada 
Nossa Senhora das Dores a Frei Paulo, apresentando as caracte
rísticas descritas a seguir. A primeira ex:be textura lepidoblástica 
dobrada, grã fina e tem a seguinte mineralogia: sericita, quartzo, 
epídoto-zoisita, muscovita, clorita, titanita, opacos, tremolita
actinolita, limonita, carbonato e plagioclásio, com paragênese 
típica de rocha básica metamorfizada na fácies xisto verde; apre
senta laminação metamórfica bem desenvolvida que forma um 
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40 _6 ( ccSTP ) % Ar40 Idade Rei* Ar x 10 ---
rad 9 

atm (MA) 

21,37 17,55 610±15 16 

ângulo aproximado de 25°-30° com eixos de dobras apertadas; 
tais microdobras frequentemente mostram transposição em 
graus variados A segunda amostra apresenta-se com textura 
microgranular xenomórfica, de grã fina, isotrópica, constituída 
principalmente de quartzo, plagioclásio, clorita, muscovita e óxi
dos de ferro, sericita e carbonato; a presença de fenocristais de 
magnetita euédrica pseudomorfizada por limonita pode ser uma 
indicação de origem vulcânica Todavia, tal sugestão deve ser 
vista com cautela, uma vez que em metassedimentos de baixo 
grau, como filitos, ardósias e associados mais quartzosos, é 
comum a formação de magnetita euédrica. Como o feldspato pre
dominante é o plagioclásio, a rocha tem uma composição riodací
tica a dacítica 

Silva Filho eta/11 (1977) citaram a presença de uma paragênese 
com clinozoisita, hornblenda e plagioclásio, ocorrendo ainda, em 
Belo Monte, cianita Segundo ainda os mesmos autores, os 
gnaisses de Nossa Senhora das Dores-Escuriai-Oiho d'Água 
Grande são rochas de coloração cinza, grã média, constituídas de 
quartzo, ortoclásio, plagioclásio, muscovita, biotita ou hornblen
da e epídoto-zoisita Acessoriamente apresentam clorita, apatita, 
zircão, turmalina, rutilo, sericita e opacos. Em lâmina delgada, 



foram identificadas como epídoto-muscovita-biotita gnaisse, 
sendo que a associação mineralógica e a textura lembram 
xistos feldspáticos. 

Silva Filho et a!it (1977) identificaram pela primeira vez na re
gião de Nossa Senhora das Dores e de Capela, na Formação 
Traipu-Jaramataia, um quartzo-gabro, de coloração verde-escu
ra, grã média, isotrópico, constituído de feldspato, máficos e 
quartzo subordinado Em lâmina mostra uma textura granular 
hipidiomórfica e composição mineralógica à base de plagioclásio 
tipo labradorita (60%), quartzo xenomórfico (1 0%), biotita (20%), 
hiperstênio e clinopiroxênio (1 0%) Descreveram ainda uma 
amostra coletada a 12,5 km a noroeste de ltabi, classificando-a 
como quartzo diorito, com textura granular hipidiomórfica com 
tendência e orientação devido à disposição geral das ripas de pla
gioclásio Sua mineralogia inclui andesina (35%), biotita casta
nho-amarronzada (25%), em geral associada a epídoto e horn
blenda verde pleocróica, quartzo intersticial (30%), opacos, 
clinopiroxênio, apatita e titanita A hornblenda parece estar 
sendo marginalmente substituída pela biotita 

O epídoto-actinolita metaultramafitito apresenta-se em lâmi
na delgada com uma textura nematoblástica, sem orientação, 
com granulação média, composta principalmente de anfibólio, 
opacos e agregados félsicos O anfibólio deve sercummingtonita 
ou ferro-actinolita, pois é fibroso e tem cor verde-amarelada a 
verde-azulada Os agregados félsicos são de quartzo e feldspatos 

1.1 2 2.29- Grupo Estância 

1.1.2 2 29 1 -Generalidades 

Um levantamento bibliográfico efetuado para atualização dos 
conhecimentos do Grupo Estância, po1 Silva Filho, Santana e 
Bomfim (1978), revelou que: "O termo Estância foi empregado 
pela primeira vez por Hartt em 1867 para "camadas de arenitos 
vermelhos" situados nas proximidades de Estância, em Sergipe. 
Branner (1875 e 1913), Moraes Rego (1933), Oliveira & Moura 
(1942) os estudaram também, tendo Branner incluído na "Série 
Estância" sedimentos mesozóicos e pré-cambrianos (m Brito 
Neves, 1968)" 

Humphrey & Allard (1962) mantiveram a denominação de 
Estância, na categoria de formação, para designar os arenitos 
finos, siltitos e calcários não deformados que afloram na área ao 
sul de Lagarto e Simão Dias, até Tobias Barreto, incluindo tam
bém os afloramentos que ocorrem ao longo do rio Real. Crisópolis 
e pontos esparsos nas proximidades de ltaporanga e Estância 

Allard & Ti bana (1966) pela primeira vez reconheceram dois 
membros nesta unidade: um basal carbonático e outro mais 
espesso constituído de arenitos Afirmaram também que a 
mesma estende-se até Salvador por sob os sedimentos cre
táceos 

Silva Filho et a/11 (1977) mencionaram: "No presente trabalho, 
conserva-se o termo Estância com o mesmo significado de Hum
phrey & Allard (op cit ), acrescido da seção de calcários afloran
tes nos arredores da cidade de Euclides da Cunha, na borda oeste 
da bacia de Tucano e a secão de elásticos e carbonatos do rio 
Juetê ao norte da vila de Be~dengó, considerado por Humphrey & 
Allard (op ctt) como quartzito Itabaiana e Formação Jacoca do 
seu "Grupo Miaba", respectivamente Esta unidade assim com
posta foi dividida em duas formações: uma inferior denominada 
Formação Cajazeira, que engloba a seção basal da "Formação 
Estância", no sentido de Allard &Tibana (op cit.), calcários Eucli
des da Cunha, de Almeida & Ghignone (1962), e a seção do rio 
Juetê, de Humphrey & Allard (op ctt) e uma outra, denominada 
Formação Bomfim, representada pelas grauvacas esverdeadas na 
parte superior da antiga "Formação Estância". Em conseqüência 
desta divisão, o termo "Estância" foi elevado à categoria de 
grupo". 

Posteriormente Silva Filho, Santana e Bomfim (1978), estu
dando o Grupo Estância, efetuaram uma profunda reavaliacão da 
unidade, dividindo a Formação Cajazeira em três unidades distin
tas, denominando-as da base para o topo de Formacões Juetê, 
Acauã e Lagarto Efetuaram também o desmembram~nto da For
mação Bomfim, do Grupo Estância, substituindo-a pela Formação 

Palmares devido às suas características de sedimentação do 
tipo molássica 

Neste trabalho o Grupo Estância será tratado de acordo com a 
divisão elaborada por Silva Filho, Santana e Bomfim (op ctt.) 

Para o Grupo Estância admite-se uma idade mais antiga que 
630 MA, portanto do Pré-Cambriano Superior, com base em 
datacões obtidas em pelitos da Formação Frei Paulo-Ribeirópo
lis, q'ue é cronocorrelata à Formação Lagarto 

Esta idade está de acordo com a evolução e com a comparti
mentação geotectônica elaborada e visualizada para a "Geos
sinclinal Sergipana" discutida em Silva Filho, Santana e Bomf1m 
(op ctt.), que permite estabelecer uma correlação cronoestrati
gráfica entre as litologias do Grupo Estância e os metassedimen
tos dos Grupos Miaba e Vaza-Barris, pois estes metassedimentos 
foram depositados em contemporaneidade na continuação da 
plataforma marinha, ocupando apenas espaços geográficos e 
tectônicos distintos na bacia 

O Grupo Estância correlaciona-se com o Grupo Bambuí, em 
vista de apresentarfácies tectônicas idênticas e conter unidades 
litoestratigraficamente correlacionáveis. Devem porém manter 
identidades próprias, pois situam-se em espaços geográficos 
distintos 

Esta unidade litoestratigráfica se distribui além dos bordos 
leste e oeste da Bacia Sedimentar de Tucano. Corresponde no 
bordo oeste a litologias mapeadas anteriormente, como Grupo 
Miaba, de Humphrey &AIIard (1969), Grupo Bambuí, de Barbosa 
(1970) e "seqüência mármore-pelítica transgressiva", de Jor
dan (1972) 

1 1 2 2 29.2 - Formação Juetê 

A) Generalidades 

A Formacão Juetê foi definida e individualizada simultaneamente 
em dois trabalhos recentes, realizados por Silva Filho, Bomfim e 
Santos (1978) e Silva Filho, Santana e Bomfim (1978) A recém
criada unidade foi definida a partir dos resultados dos trabalhos 
efetuados durante o Projeto Baixo São Francisco-Vaza-Barris e 
de observações posteriores, além de uma análise das infor
mações bibliográficas disponíveis na área até aquela época 

Anteriormente, Humphrey & Allard (1969) já haviam descrito 
as rochas que ocorrem entre a região de Euclides da Cunha e o rio 
Juetê, com prolongamento para noroeste, como fazendo parte do 
seu Grupo Miaba 

As rochas descritas no perfil do rio Juetê por aqueles autores 
como constituídas de quartzitos, quartzitos arcoseanos, com sei
xos de gnaisses na base, foram relacionadas e designadas como 
sendo o quartzito Itabaiana, passando ao topo para metargilitos, 
que por sua vez são sobrepostos por metacarbonatos, também 
designados pelos autores acima mencionados como pertencen
tes à Formação Jacoca, como previamente descrita nos arredores 
do Domo de Itabaiana. 

Neste trabalho a Formação Juetê será apenas analisada em 
relatório, não aparecendo no mapa geológico, devido à sua pouca 
espessura aflorante e à amplitude da escala de trabalho Apesar 
destas restrições, foram observadas todas as feições e caracte
rísticas que a definiram, descritas em Silva Filho, Santana e Bom
fim (op ctt) em suas áreas de ocorrência típica 

B) Posição estratigráfica 

Esta unidade litoestratigráfica ocupa uma posição basal no Grupo 
Estância, sendo litocronoestratigraficamente correlacionável 
com a Formação Bebedouro, do Supergrupo São Francisco, e 
com a Formação Itabaiana, do Grupo Miaba, ocupando uma posi
ção na coluna no Pré-Cambriano Superior. 

A Formação Juetê ocorre diretamente sobreposta às rochas 
pertencentes ao Complexo Caraíba-Paramirim em discordância 
erosiva. O seu contato superior se faz com passagens grada
cionais para os carbonatos dolomíticos da Formação Acauã, do 
Grupo Estância. 

As suas espessuras são variáveis, ocorrendo entre 15 e 40 m. 
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C) Distribuição na área 

Esta unidade se distribui desde a região próxima da cidade de 
Euclides da Cunha, na Folha SC 24-Y-B, em uma faixa contínua e 
estreita, passando pela fazenda São Gonçalo A sua forma geral 
lembra um arco com parte convexa voltada para oeste, apresen
tando um relevo escarpado ao longo da borda da bacia 

Ocorre ainda a 6 km a nordeste da vila de Bendengó, na Folha 
SC 24-V-D, apresentando excelentes exposicões nas barrancas 
do rio Juetê, que lhe empresta o nome T~m continuidade a 
noroeste, passando por Patamuté, continuando até as serras de 
Borracha e Cana-Brava. A flora também isoladamente em um horst 
em meio a sedimentos mesozóicos nos arredores da fazenda Ara
citu situada na estrada que liga a vila de João Vieira à antiga rodo
via Jorro-Araci. A sul de Crisópolis, na Folha SC 24-Z-C, tem 
também pequena área de afloramento. 

D) Litologias 

Segundo Silva Filho, Santana e Bomfim (op GJt) a seção-tipo 
encontra-se no Ganyon do rioJuetê, a 6 km de Bendengó, e inicia
se por arenito creme-esbranquiçado, aflorando em bancos de 0,4 
a 1 m de espessura, grosseiro a médio, composto de grãos de 
quartzo e feldspatos freqüentemente alterados para caulim Este 
arenito, com 15 m de espessura, apresenta-se conglomerático 
em vários níveis, com grãos atingindo até 0,8 em Sua estratifica
ção é dominantemente paralela, com estratificacão cruzada de 
pequeno porte, subordinada · 

Logo acima afloram argilas vermelhas em um banco com 2m 
de espessura Segue seqüência com 6,5 m de um arenito creme, 
caulínico devido à alteração dos feldspatos, granulação média a 
grosseira, localmente conglomerático, com seixos de argila 
vermelha. A estratificação paralela é dominante e a cruzada 
subordinada. Intercalam-se níveis centimétricos de argilas sílti
cas esverdeadas Finalmente no topo da formacão afloram 6 5 m 
de arenito avermelhado a púrpura, granulacão média a fina 
feldspático, com freqüentes seixos de argila ~ermelha. Estratifi: 
cação paralela foi a única estrutura sedimentar observada. A For
mação Juetê, com 30m de espessura na seção-tipo, tem como 
limite superior, rápida gradação, um nível de carbonato da base 
da Formação Acauã. 

Existem, entretanto, variações laterais de fácies Ocorre na 
fazenda Aracitu uma seqüência com 35 m de espessura de 
arenito avermelhado de granulação grosseira a média, feldspá
tico, com níveis conglomeráticos portando seil<OS de até 5 em 
Esta seqüência da fazenda Aracitu difere fundamentalmente da 
acima descrita pela total ausência de argilas em camadas indivi
dualizadas, ocorrendo apenas caulim, alteração dos feldspatos 
elásticos 

Uma variação de fácies mais substancial é testemunhada na 
fazenda São Gonçalo, a 16 km noroeste de Euclides da Cunha, 
onde afiara um conglomerado com 12 m de espessura, tendo 
matriz síltico-arenosa arcoseana avermelhada e seixos subarre
dondados a subangulosos de até 40 em de diâmetro. Os seixos de 
granito, gnaisse, quartzo e rocha básica diminuem de diâmetro 
em direção ao topo Outro nível conglomerático sobrepõe-se ao 
descrito, com os seixos apresentando a mesma composição e um 
diâmetro que diminui para o topo Sua cor porém é esverdeada e a 
matriz argilosa e la minada Este segundo nível tem 1 O m de 
espessura, com os últimos metros sendo quase exclusivamente 
compostos de argilas verdes laminadas, com seixos esparsos 
e raros 

1 1 2 2 29 3 - Formação Acauã 

A) Generalidades 

Esta formação foi definida por Humphrey & Allard (1969) para 
caracterizar calcários e dolomitos fossilíferos, não metamorfiza
dos, suborizontais, que capeiam as rochas do Grupo Miaba e 
gnaisses do embasamento. Segundo ainda estes autores "estas 
rochas, discordantes sobre as rochas mais velhas, são sem 
dúvida os remanescentes de uma formação extensa de peque
no mergulho" ... 
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"Não sabendo a que Formação possam pertencer estes car
bonatos, os autores usam, tentativamente, a denominacão 
Acauã, derivada da serra homônima, onde estão bem exrostos 
Estas rochas são provavelmente paleozóicas". 

Na definição original de Humphrey & Allard (1969), não foi 
incluída parte dos calcários, que afloram nos arredores de Eucli
des da Cunha, Bendengó e Patamuté, porque, como visto 
anteriormente, eles foram englobados no Grupo Miaba como 
sendo os representantes da Formacão Jacoca 

Silva Filho, Santana e Bomfim (op Gil) reuniram toda a 
seqüência carbonatada acima mencionada, mostrando que se 
trata de uma mesma unidade litoestratigráfica, a qual chamaram 
de Formação Acauã, observando apenas a prioridade do uso do 
nome original. 

Neste relatório a Formacão Acauã será definida no mesmo 
sentido em que foi descrita por Silva Filho, Santana e Bomfim (op 
Git) Entretanto, será discutida com algumas restrições a inclu
são, na unidade, dos calcários com intercalações de metassiltitos 
amarronzados, dobrados, que afloram a sudeste de Euclides da 
Cunha, explorados pela Companhia Cal Sublime 

B) Posição estratigráfica 

Esta unidade ocorre ora repousando concordantemente sobre os 
elásticos da Formação Juetê, ora discordantemente sobre a 
seqüência de rochas migmatíticas, gnáissicas e graníticas per
tencentes ao Complexo Caraíba-Paramirim, portanto consti
tuindo provavelmente uma unidade de forma lenticular 

As suas relações de contato com as rochas das unidades mais 
superiores só são bem visíveis no lado leste da Bacia Sedimentar 
Recôncavo-Tucano, a sul e sudeste de Lagarto, onde entra em 
cÓntato transicional com a Formação Lagarto A norte e nordeste 
de Euclides da Cunha mostra contato por falha com a Formacão 
Capitão-Palestina e a noroeste de Bendengó, também por fa.lha 
de empurrão, com a Formação Frei Paulo-Ribeirópolis 

Segundo Silva Filho, Santana e Bomfim (1978), a Formacão 
Acauã tem espessura em torno de 300 m · 

Cumpre mencionar que ao sul de Crisópolis Humphrey 8 
Allard (1969) encontraram Co/lema nos calcários, algas que tam
bém foram observadas nos arredores de Euclides da Cunha, 
sendo entretanto destituídas de valor significativo, pois não 
foram identificados os espécimes, necessários para precisar-se a 
idade da Formação Acauã 

C) Distribuição na área 

Tem sua maior área de ocorrência a oeste da Bacia Sedimentar do 
Recôncavo-Tucano, distribuída nas Folhas SC 24-Y-B e V-D em 
uma área de forma triangular cujos vértices grosseiramente se 
situam na cidade de Euclides da Cunha e vilas de Bendengó e 
Rosário Afiara também em uma faixa estreita entre Bendengó e 
Patamuté e conspicuamente nas serras de Borracha e Cana
Brava, a noroeste desta última vila Também em áreas restritas na 
região da fazenda Aracitu, sudeste de Lagarto, sul de Crisópolis e 
na região de lndiaroba, nas Folhas SC 24-Z-A e Z-C 

D) Litologias 

Segundo Silva Filho, Santana e Bomfim (op Gil), considera-se 
como base da Formação Acauã o primeiro nível carbonático que 
recobre os elásticos da Formação Juetê Dois pacotes podem ser 
distinguidos: um inferior cuja seção-tipo se encontra no rio Juetê 
e outro entre a fazenda São Goncalo e a bacia de Tucano O 
pacote inferior inicia-se por um cal~ário cinza com 3m de espes
sura que a flora em bancos de 20 em de espessura, recristalizado e 
efervescendo bastante ao ácido clorídrico Acima afloram 92 m 
de um argilito esverdeado, calcífero, larninado, em cuja base 
intercalam-se lâminas de calcário 

Na fazenda São Gonçalo, a base da formação inicia-se com 
camadas de dolomitos creme às vezes maciços, passando con
cordantemente para camadas de metargilitos laminados, creme
esverdeado, intercalados com metassiltitos avermelhados finos, 
com estratificação cruzada de pequeno porte Na fazenda Aracitu 



e ao sul de Crisópolis o pacote inferior se faz presente com cal
cários e dolomitos róseos e níveis de chert, aflorando em bancos 
de 0,4 m seguidos por siltitos calcíferos. 

Na região a noroeste de Euclides da Cunha ocorrem aflora
mentos com excelentes exposições, explorados pela Cal Subli
me. São calcários de cor geralmente cinza-escuro a azulada, com 
intercalacões de metassiltitos amarronzados dobrados em sin
clinal, co.rrespondendo às litologias de topo da formação, cuja 
espessura foi estimada por Silva Filho, Santana e Bomfim (op cit.) 
em 200m. 

Humphrey & Allard (1969) descreveram uma camada de con
glomerado intraformacional com 1 ,5 m de espessura, com textura 
imbricada grosseira, com grandes seixos tabulares e subangula
res de calcário. Apresenta ainda estratificação gradacional em 
direção ao topo da camada. 

1.1 .2 2.29.4- Formação Lagarto 

A) Generalidades 

Esta unidade litoestratigráfica também constitui uma nova forma
ção recém-criada simultaneamente, nos trabalhos de Silva, San
tana e Bomfim (1978) e Silva Filho, Bomfim e Santos (1978) Ela 
engloba grande parte dos metassedimentos anteriormente per
tencentes à Formação Cajazeiras, definida por Silva Filho et a/11 
(1977) e desmembrada em três formações: Juetê, Acauã e 
Lagarto, que compõem o atual Grupo Estância 

Estes metassedimen1os, constituídos por metarenitos e 
metassiltitos, também foram por muito tempo incluídos como 
parte da antiga '"Série Estância'" ou '"Camadas Estância"", que, 
apesar de uma definição mais formal, passando pela primeira vez 
à categoria de Formação Estância, nos trabalhos de Humphrey & 
Allard (1962 e 1969), não foram desmembradas como consti
tuindo uma unidade à parte, tendo, portanto, permanecido incluí
das como litologias desta formação. 

Neste relatório a Formação Lagarto será descrita no mesmo 
sentido de Silva Filho, Santana e Bomfim (op ctt.), com a novi
dade de que a sua representação cartográfica será pela primeira 
vez apresentada formalmente em uma escala bem menor do que 
a definida originalmente 

B) Posição estratigráfica 

O seu posicionamento, constituindo uma seqüência de topo do 
Grupo Estância, advém das relações de contatos, sobrepondo-se 
aos carbonatos da Formação Acauã, bem como ocorrendo subja
cente e em discordância tectônica com as litologias de caráter 
similar a molassas, pertencentes à Formação Palmares 

Dentro do contexto evolutivo elaborado e apresentado por 
Silva Filho et altt (op cit ), onde o comportamento das litologias 
desta unidade litoestratigráfica é analisado segundo fácies tec
tônicas distintas, é que se pode estabelecer as correlações, no 
tempo, com a Formação Frei Paulo-Ribeirópolis, com a qual se 
admite uma sedimentacão sicrônica, porém em ambientes 
distintos. · 

Com base nesta correlação é que também se pode admitir uma 
época mínima de sedimentação para a Formação Lagarto em 
torno ou mais antiga que 630 MA, e que constitui a época deres
friamento regional do metamorfismo que afetou a Formacão Frei 
Paulo-Ribeirópolis · 

C) Distribuição na área 

Esta unidade apresenta suas melhores exposições nos arredores 
da cidade de Lagarto, que lhe empresta o nome, em cortes das 
estradas SE-11 O, Lagarto-Tobias Barreto, e SE-11 O, Lagarto
Simão Dias Estas boas exposições conservam muitas estruturas 
sedimentares com marcas de onda, estratificacão cruzada e de 
cnrga load cast, que constituem importantes feiÇões na determi
nação e reconstituição dos ambientes pretéritos. 

A flora também em uma faixa aproximadamente leste-oeste às 
margens do rio Vaza-Barris, nos arredores de ltaporanga d'Ajuda, 
nos arredores da cidade de Estância, no leito do rio Piauí e afluen-

tes, nos arredores de Tobias Barreto e ao norte da cidade de 
Rio Real 

Em alguns perfis, devido às boas exposições dos afloramen
tos, é possível uma observação mais apurada de suas variações 
litológicas. Assim é que ao sul de Lagarto, na fazenda Gavião, 
ocorre sobreposto aos calcários da Formação Acauã um pacote 
de siltitos avermelhados sobrepostos por arenitos finos, também 
de cor avermelhada, com estratificação cruzada de pequeno e 
médio portes 

Já a 5 km, no sentido da estrada Lagarto-Simão Dias, afloram 
siltitos creme intercalados com siltitos avermelhados, com 
excelentes esposições de marcas de ondas, load caste estratifica
cão cruzada. Em direcão a Tobias Barreto, na estrada SE-11 O, a 
5oo m do leito do ~io Jabebiribe, afloram siltitos finamente 
la minados de cor variável, creme a esverdeado, com estruturas de 
s/ump e grande quantidade de load cast Às vezes esses siltitos 
mostram-se com aspecto filitoso. Ainda próximo a Lagarto, no 
trecho para Campo do Brito, afloram argilas bastante alteradas, 
que ainda preservam a estratificação, intercaladas com camadas 
de siltitos avermelhados idiomorficamente dobrados Já às mar
gens do leito do rio Vaza-Barris, na estrada Lagarto-Campo do 
Brito, bem como na Pedreira São João em ltaporanga d"Ajuda, 
ocorrem arenitos amarronzados, às vezes arcoseanos, bastante 
fraturados, com finas camadas de argila avermelhada intercalacja, 
além de seixos em forma de placa, da própria argila, em grande 
concentracão dentro dos arenitos 

Segundo Silva Filho, Santana e Bomfim (op ctt.), a espessura 
da Formação Lagarto pode atingir até 750 m, medida esta efe
tuada no poço 1-UB-2 BA, da Petrobrás Ainda de acordo com os 
mesmos autores, medidas efetuadas em estratificacão cruzada 
permitiram que se reconstituísse a direção de tra~sporte dos 
sedimentos como sendo no sentido de sul para norte. 

O) Geocronologia 

As datações Rb-Sr disponíveis para o Grupo Estância referem-se 
à Formação Lagarto, estando originalmente reportadas em Brito 
Neves, Sial e Beurlen (1978) Segundo estes autores, a coleta de 
amostras para análises geocronológicas foi efetuada na borda 
norte da unidade, nas imediações de Lagarto e ltaporanga 
d:Ajuda O conjunto radiométrico contém cerca de 30 análises 
Rb-Sr nas frações argilosas e rocha total (Tab. 1 XLVI) A isócrona 
construída, com idade de 490 ± 11 MA para Ro = 0,7161 (Fig 
1.48), é interpretada como a época do anquimetamorfismo da 
Formação Lagarto no período cambroordoviciano A sedimenta
ção propriamente dita do Grupo Estância se deu em período 
pouco anterior à idade isocrônica ora comentada, já que datacões 
existentes para o Grupo Vaza-Barris forneceram idades da ordem 
de 630 MA 

E) Petrog rafia 

Quatro amostras desta unidade foram analisadas em lâmina 
delgada. Duas delas coletadas junto à ponte sobre o rio Vaza
Barris, na estrada que liga Lagarto-Campo do Brito, sendo a 
terceira na margem direita, a jusante do mesmo rio, situada na 
Pedreira São João A quarta amostra foi coletada nos arredores da 
cidade de Tobias Barreto 

Das três amostras coletadas nas margens do rio Vaza-Barris 
duas delas apresentam as mesmas características texturais e 
mineralógicas Trata-se de um conglomerado com matriz pelítica 
fina, englobando fragmentos alongados, subparalelos de argili
tos laminados ou não, com alguns decímetros de comprimento, 
dispostos às vezes em uma matriz de granulação fina de composi
ção grauvaca feldspática Uma das amostras distingue-se da 
outra pela menor quantidade de fragmentos e de matriz pelítica. 
Os elásticos são quartzo, feldspato, muscovita, opacos, epídoto
zoisita, carbonato, zircão, turmalina, clorita e fragmentos de 
argilito. 

Já a outra amostra do rio Vaza-Barris compõe-se de um arenito 
arcoseano com grânulos variando entre 0,1 e 0,5 mm e pouca 
orientação Os elásticos são subangulosos a subarredondados e 
estão representados principalmente por quartzo, feldspatos e 
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TABELA 1 XLVI 
Dados analíticos Rb·Sr para rochas da Formação Lagarto (Grupo Estância) 

N~ de ordem N~ de lab N~ de campo Litologia 

178 1 393 EST·2A Arenito lít 
178 2.174 EST·2A(R) Arenito lít 
178 1 397 EST-28 Arenito lít 
178 2 197 EST-2B(R) Arenito lít 
178 1 790 EST-28 Folhelho 
179 1 518 EST-4A Argilito 
179 1 379 EST-48 Argilito 
179 1 394 EST-4C Argilito 
179 1 395 EST·4D Argilito 
179 1 399 EST·4E Argilito 
179 1.432 EST·4A' Argilito 
179 1 784 EST-48' Siltito 
179 1 810 EST·4C' Siltito 
179 1 815 EST-40' Siltito 
180 1 396 EST·5A Argilito 
180 1 380 EST-58 Argilito 
180 1 454 EST·5B(R1) Argilito 
180 2 345 EST·5B(R2) Argilito 
180 1 398 EST·5C Argilito 
180 1 381 EST·5D Argilito 
180 1400 EST·5E Argilito 
180 1 401 EST-5G Arenito 
180 1 811 EST·5A' Siltito 
180 1 812 EST-58' Siltito 
180 1 813 EST-5C' Siltito 
180 1 814 EST·5D' Siltito 
180 1 816 EST·5G' Arenito 

* Os números da referência correspondem aos da bibliografia 
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F1g 1 48- Diagrama isocrônico Rb-Sr para o Grupo Estância (Formação Lagarto) 

fragmentos de rochas, dominando os primeiros. O cimento é de 
natureza silicosa e ferruginosa Os fragmentos são de quartzito, 
argilito, calcário e filito. 

A amostra coletada nos arredores de Tobias Barreto é um 
siltito argiloso carbonático, grã muito fina, bem la minado e com· 
posto de intercalações de faixas sílticas e argilosas Os elásticos 
mais freqüentes são quartzo, carbonato, feldspato e micas Oco r· 
rem também opacos, clorita, muscovita, rutilo e argila-mine· 
rais 

1.2 2.30- Grupo Vaza-Barris 

1 1.2.2 30.1 - Generalidades 

Segundo Humphrey & Allard (1962), a expressão "Série Vaza
Barris" foi criada por Moraes Rego, para reunir, ao que parece, as 
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rochas da "Série Estância" originária de Branner, que se sobre
punham à Série Itabaiana 

O conhecimento geológico evoluiu com o trabalho de Oliveira 
(1943), seguindo-se os primeiros mapeamentos mais detalhados 
realizados por Humphrey & Allard (1962 e 1969), os quais foram 
continuadamente modificados e aperfeiçoados até o presente 

Humphrey & Allard (1962), quando do mapeamento da área 
do Domo de Itabaiana, redefiniram as rochas originais da "Série 
Vaza-Barris" e formalizaram a nomenclatura, designando de 
Grupo Vaza-Barris a um conjunto de rochas divididas e engloba
das em cinco formações, da base para o top_o: Formação Capitão~ 
Formação Palestina, Formação Olhos d' Agua, Formação Frei 
Paulo e Formação Ribeirópolis. 

Silva Filho et a!it ( 1977) propuseram uma redefinição dos Gru
pos M i aba e Vaza-Barris, onde este último foi substituído pelo seu 
"Grupo Superior", que passou a englobar as Formações Olhos 



d'Água e Frei Paulo-Ribeirópolis. Essa última unidade litoestrati
gráfica resultou da união das duas unidades homônimas do Grupo 
Vaza-Barris, de Humphrey & Allard (1962). Neste mesmo con
texto, Silva F.ilho et a/ti eliminaram de seu "Grupo Superior" as 
Formações Capitão e Palestina, reunindo-as também em uma 
única unidade litoestratigráfica, englobadas no "Grupo Infe
rior''. 

Posteriormente, Silva Filho, Bomfim e Santos (1978) e ainda 
Silva Filho & Brito Neves (1979) voltaram a reconsiderar o nome 
original de Grupo Vaza-Barris para substituir o então criado Grupo 
Superior Neste sentido definiram o Grupo Vaza-Barris como 
composto apenas pelas Formações Olhos d'Água e Frei Paulo
Ribeirópolis, eliminando do grupo as Formações Capitão e Pales
tina, de Humphrey & Allard (1962) 

Neste relatório adotar-se-á a divisão sugerida por Silva Filho & 
Brito Neves (1979) no sentido em que foi empregada para con
gregar as formações que passam a compor um novo ciclo sedi
mentar iniciado COrl) a recorrência carbonática representada pela 
Formação Olhos d' Agua e terminando com uma seqüência terrí
gena superior, representada pela Formação Frei Paulo-Ribeiró
polis. 

As rochas que compõem as unidades litoestratigráficas per
tencentes ao Grupo Vaza-Barris repousam concordantemente 
sobre as formações do Grupo Miaba, ocupando, na coluna estrati
gráfica, idade pré-cambriana superior 

A sua distribuição espacial é bastante ampla, ocorrendo desde 
o bordo leste da estrutura dômica de Itabaiana até a parte oeste 
da Bacia Sedimentar do Recôncavo-Tucano 

1 1 2 2 30 2- Formação Olhos d'Água 

A) Generalidades 

Segundo Silva Filho et a/ti (1977), esta unidade foi anteriormente 
reconhecida em parte por Branner, Sopper, Moraes Rego e Oli
veira, sendo nomeada por Humphrey & Allard (1972) quando da 
redefinição e subdivisão da "Série Vaza-Barris" O nome deriva de 
uma pequena vila situada a este-sudeste de Simão Dias. 

B) Posição estratigráfica 

A Formação Olhos d'Água ocorre em contato com várias outras 
unidades tanto do Grupo M i aba quanto dos Grupos Vaza-Barris e 
Estância. Porém guarda uma posição cronológica relativa na 
coluna estratigráfica, posicionada entre as Formações Capitão
Palestina e Frei Paulo-Ribeirópolis, sendo esta posição aceita 
unanimemente pela grande maioria de pesquisadores que traba
lharam na área. 

Merece destaque o registro da ocorrência de restos fósseis na 
forma de estruturas algais (Co/lema) no povoado de Saco da 
Camisa, entre Simão Dias e Poco Verde. 

Segundo Srivastava (1982). Co/lemas são comuns no Rifeano 
e Vendia no Deste modo não foi possível ajustar ou precisar uma 
idade definida para os espécimes do Grupo Vaza-Barris. 

Entretanto, devido às idades obtidas, num intervalo de 680 a 
600 MA para a época de resfriamento do metamorfismo regional 
da seqüência de rochas pertencentes ao Grupo Vaza-Barris, é viá
vel inferir-se uma idade mínima de 680 MA para a época final de 
deposição dos carbonatos da Formação Olhos d'Água. 

Neste contexto, os contatos da Formação Olhos d'Água, 
observados nos perfis da aba leste da Estrutura Dômica de Ita
baiana, são sempre concordantes com a Formação Capitão
Palestina, que lhe é sobrejacente. Contudo, na maioria das vezes 
estas duas formações apresentam contatos por falhas em diver
sos locais, bem como com outras unidades, a saber: com a For
mação Capitão-Palestina através das falhas da serra Pelada, de 
Mocilmbo e da Escarpa Através da Folha de Mocambo também 
entra em contato com a Formação Itabaiana. Entra ainda em con
tato por falha com as rochas do Grupo Estância e do Complexo 
Cara íba-Paramirim. 

O contato superior é também através de falhas com a Forma
ção Frei Paulo-Ribeirópolis, ocorrendo muito subordinadamente 
contato normal a sul da Falha de Mocambo 

Segundo Silva Filho et alii (1979a), o intenso dobramento a 
que foi submetida a seqüência, aliado às freqüentes e numerosas 
superfícies de descontinuidade que atingem a região, torna 
temerária a determinação da espessura da formação Contudo 
entre Paripiranga e o entroncamento de Adustina, onde é maior a 
sua espessura aparente, a mesma deve ultrapassar os 5.000 m 
Humphrey & Allard (1962) consideraram a espessura aparente 
desta formação entre 2 000 e 6 000 m. 

C) Distribuição na área 

A Formação Olhos d'Água se distribui na faixa a leste do bordo da 
Bacia Sedimentar do Recôncavo-Tucano, nas Folhas SC.24-Z-A 
e Z-B 

As suas melhores exposições encontram-se nas faixas de 
direcão oeste-noroeste e este-sudeste, respectivamente, nos 
flan~os sul e norte do Anticlinório de Pinhão 

No flanco sul do Anticlinório de Pinhão, atinge as suas maiores 
espessuras, abrangendo larguras consideráveis, atingindo apro
ximadamente 18 km. sendo interrompida parcialmente pelo Alto 
Estrutural de Simão Dias e pelo Domo de Itabaiana. Volta a ocor
rer esporadicamente a sul do Domo de Itabaiana e no bordo leste 
do mesmo, distribuída em uma faixa de direção norte-sul, mar
geando a estrutura a partir das imediações do lugarejo Areia 
Branca, culminando no contato com a Falha de Mocambo 

Neste relatório não foi considerada a presença da Formação 
Olhos d'Água nas regiões norte e sudeste da cidade de Euclides 
da Cunha, conforme foi cartografàda no mapa de Silva Filho et alit 
(1977) Entretanto também não se descartou aqui a hipótese de 
que parte dos calcários que ali ocorrem pertençam a esta forma
ção. Este fato pode ser verdadeiro, pois nos perfis realizados na 
área percebem-se diferenças estruturais que ainda não foram 
bem esclarecidas, entre os calcários d,a Formação Acauã e os 
relacionados com a Formação Olhos d'Agua, situados a norte de 
Euclides da Cunha, necessitando-se de estudos mais detalhados 
para que tais diferenças estruturais sejam confirmadas 

Neste trabalho, devido à falta de dados adicionais, procurou 
se reunir todo o conjunto de calcários ali aflorantes em uma uni· 
dade indiferenciada 

D) Litologias 

As litologias da Formação Olhos d'Água incluem dominante
mente metacalcários com níveis tipicamente marmorizados e 
intercalacões subordinadas de camadas de filitos, metassiltitos e 
se ri c ita-c'l orita-xistos. 

Segundo Silva Filho et a/11 (1977), na parte sul do Anticlinório 
de Pinhão a razão carbonatos/elásticos é bem mais elevada que 
na parte norte, onde as camadas de filitos e metassiltitos predo
minam sobre os metacarbonatos. 

Os metacalcários apresentam-s'e macroscopicamente com 
granulação fina, microcristalinos, de coloração azul a preta, ocor
rendo o tipo creme a cinza nos de composição dolomítica. Já as 
camadas de mármores são de cores variáveis e de grã fina a 
média, intercaladas nos metacalcários geralmente argilosos. 

Silva Filho et alii (1977) citaram que ocorre freqüentemente 
uma alternância de leitos essencialmente carbonáticos, com lei
tos mais escuros enriquecidos com matéria carbonosa, observa
dos a noroeste de Lagoa Preta. Em lâmina delgadil, além de 
carbonato e matéria carbonosa. são identificados pequenos 
grãos de quartzo, muscovita, biotita, rutilo e opacos Os níveis 
marmorizados mostram uma predominância de cristais de car
bonato de tamanho desigual, dispostos em mosaico granoblás
tico com extinção ondulante, denteamento e orientação prefe
rencial. 

Segundo ainda os autores acima mencionados, filitos e 
metassiltitos distribuem-se por toda a área da formação, interca
lados aos metacarbonatos e. como referido anteriormente, pre
dominando sobre sedimentos químicos na área norte da ocorrên
cia da unidade. Ao norte de Simão Dias, na localidade de 
Apertado de Pedra, filitos cinza-esverdeado. com superfícies 
sedosas ao tato, intercalam-se a metacarbonatos mais ou menos 
puros, coloração variando do cinza-escuro a róseo-amarronzado, 

GEOLOGIA/151 



numa razão aproximada de 1 :1. Na seção Pinhão-Mocambo, fi li
tos e metassiltitos calcíferos, castanhos e avermelhados, com 
contribuição mais subordinada de metarenito muito fino, também 
calcífero, predominam numa proporção de quase 3:1 sobre meta
carbonatos Em lâmina delgada, um metassiltito calcífero desta 
área revela ser constituído por grãos de quartzo e feldspato, com 
tamanho desigual, com extinção ondulante e um início de re
cristalização Carbonato, biotita e sericita são os outros consti
tuintes dominantes aproximadamente nas mesmas proporções 
que os grãos de quartzo e feldspato. Em quantidade bem subor
dinada, nota-se a presença de zircão, epídoto, turmalina, leuco
xênio e grãos de opacos 

Próximo ao lugarejo Lagoa Preta, observou-se um afloramento 
de metacalcário de cor cinza-escuro, fraturado, maciço, grã fina, 
alternando concordantemente com brecha conglomerática, 
composta de matriz carbonática a dolomítica Os seixos são da 
própria sequência de metacalcário com tamanhos diversos, mal 
selecionados, representando um verdadeiro conglomerado in
traformacional 

1.1.2 2 30 3- Formação Frei Paulo-Ribeirópolis 

A) Generalidades 

Humphrey & Allard (1962), durante o mapeamento da área do 
"domo" de Itabaiana, definiram e nomearam as Formacões Frei 
Paulo e Ribeirópolis, respectivamente Segundo estes' autores, 
estas duas unidades litoestratigráficas seriam as mais superiores 
do Grupo Vaza-Barris, de ambiente eugeossinclinal. e possivel
mente algumas de suas litologias teriam sido reconhecidas há 
muito por Branner, Sopper, Moraes Rego e Oliveira. 

Silva Filho et al11 (1977), quando da realização do mapeamento 
do Projeto Baixo São Francisco-Vaza-Barris, reuniram em uma 
única unidade litoestratigráfica, denominada Frei Paulo-Ribeiró
polis, as duas formações anteriormente definidas por Humphrey 
& Allard (1962), com base na inexistência de um nível-guia de 
separação entre as mesmas, aliada à alternância sucessiva de 
litologias distintas, com predominância local de um tipo sobre 
outro, variável nas diversas seções observadas. 

Silva Filho & Brito Neves (1979) assim descreveram a junção 
destas duas formações: "Esta designação operacional inclui uni
dades anteriormente individualizadas como Formacões Frei 
Paulo e Ribeirópolis (Humphrey & Allard, op c1t.), o qu~ não tem 
sido possível discriminar nos mapeamentos posteriores. A exis
tência de litofácies distintas é, no entanto, plenamente reconhe
cível A fácies Frei Paulo compõe-se de metassiltitos, metareni
tos finos e filitos. A fácies Ribeirópolis compõe-se de metagrau
vacas e metagrauvacas seixosas intercaladas ritmicamente com 
filitos e metapelitos As metagrauvacas apresentam acamamento 
gradativo, diminuindo o tamanho dos seixos para norte" 

Neste trabalho, também verificou-se que existe dificuldade na 
separação em campo das duas formações. Assim sendo, adotou
se aqui o esquema proposto por Silva Filho et al11 (1977), esta
belecido para a unidade apesar deste ser restrito à parte leste da 
Bacia Sedimentar do Recôncavo-Tucano 

Neste contexto cabe aqui um destaque com relacão aos filitos 
e xistos que são cortados por diques de diabásio d; Cretáceo(?), 
não mapeáveis na escala deste trabalho, que se distribuem na 
faixa entre Bendengó-Cocorobó, passando pela região de 
Patamuté, até a de Curaçá. Foram englobados neste trabalho 
como pertencentes à Formação Frei Paulo-Ribeirópolis, apesar 
desta seqüência já ter sido considerada por Bruni et ali/ (1976) 
como fazendo parte do seu Grupo Vaza-Barris Indiviso, entre
tanto, sem especificar a que unidade litoestratigráfica deste 
grupo ela pertenceria, o mesmo fato se repetindo nos trabalhos 
posteriores de Silva Filho, Santana e Bomfim (1978) e Silva Filho 
& Brito Neves (1979) 

B) Posição estratigráfica 

A Formação Frei Paulo-Ribeirópolis ocupa uma posição bem 
definida na coluna estratigráfica elaborada para as seqüências de 
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rochas da "Geossinclinal Sergipana", constituindo a unidade de 
topo do Grupo Vaza-Barris 

Esta unidade ocorre sobreposta à Formação Olhos d'Água por 
contato normal e, principalmente, por falha ao longo da aba norte 
do Anticlinório de Pinhão. 

Sua idade mínima pode ser atribuída por volta de 680 MA. 
época final da sedimentacão, com base no mesmo critério e 
raciocínio adotado para a' Formação Olhos d'Água que lhe é 
subjacente 

Com relação à sua espessura, Silva Filho et al11 ( 1979a) comen
taram: "Como já fora comentado para as formações do domínio 
miogeossinclinal, os dobramentos intensos a que foi submetida a 
Formação Frei Paulo-Ribeirópolis, caracterizados por um estilo 
isoclinal com plano axial fortemente mergulhando para norte, 
aliados a numerosos thrusts que interceptam e cortam várias 
seções de unidade, tornam temerário e, por que não dizer, quase 
impossível, o cálculo de espessura da seqüência. Contudo, na 
faixa aflorante entre Nossa Senhora das Dores e o bordo norte da 
serra do Capitão, a unidade aparentemente atinge sua maior 
espessura" 

Humphrey & Allard (1962) estimaram para a Formação Frei 
Paulo nesta área uma espessura aparente de 6 000 m, enquanto 
para a Formação Ribeirópolis a estimativa era de 1.000 m de sedi
mentos, chamando contudo em ambos os casos a ater)ção para a 
possibilidade de repetição por dobramentos 

C) Distribuição na área 

A unidade distribui-se nas Folhas SC 24-Z-A, SC 24-Z-B e ainda 
nas Folhas SC.24-Y-B e V-B, estas duas últimas situadas já no 
bordo oeste da Bacia Sedimentar do Recôncavo-Tucano 

Ocupa uma faixa com largura média aproximada de 20 km, 
com direção noroeste desde as imediações da região de Nossa 
Senhora das Dores e da Estrutura Dômica de Itabaiana, indo esta
belecer contato ao norte com a Formação Traipu-Jaramataia pela 
Falha de Empurrão de São Miguel do AI eixo Ao sul, os seus con
tatos são marcados pela Falha de Mocambo com o Complexo 
Caraíba-Paramirim e com a Formação Olhos d'Água pela Falha da 
Serra Pelada, desaparecendo mais a leste por baixo das cobertu
ras terciárias do Grupo Barreiras e, a oeste, por sob as coberturas 
cretáceas da Formação Marizal 

No lado oeste da Bacia Sedimentar do Recôncavo-Tucano 
esta unidade também ocorre distribufda em uma faixa de direcão 
noroeste, com largura aproximada de 15 km Entre Bendeng.ó e 
Cocorobó apresenta contatos falhados em ambos os lados, com 
as Formações Traipu-Jaramataia, ao norte, e com a Acauã, ao sul, 
afunilando até atingir poucos metros de largura a sudoeste da 
região de Patamuté. 

Volta a ocorrer ilhada ao sul de Patamuté, entre Cana-Bravinha 
e Brejo, além de Humaitá e ao sul de Curaçá 

As litologias da Formação Frei Paulo-Ribeirópolis são bas
tante diversificadas, abrangendo desde metarenitos, metassilti
tos, filitos, às vezes com aspecto ardosiano, metagrauvacas 
seixosas, micaxistos com intercalações de quartzitos e, mais 
subordinadamente, metavulcânicas e finas camadas de calcário 
ligeiramente metamorfizadas. 

As feições, o comportamento e a petrografia completa desta 
unidade, especificamente das litologias que se distribuem a leste 
da Bacia Sedimentar do Recôncavo-Tucano, encontram-se 
muito bem descritas em Silva Filho et ali1 (1977 e 1979a) 

Os metarenitos se distribuem no domínio da formação, predo
minando em uma faixa a oeste de Frei Paulo. No trecho da BR-
235, entre Mocambo e Carira, estas litologias podem ser 
observadas. De maneira geral ocorrem intercaladas a metassilti
tos, filitos, às vezes com aspecto ardosiano, e, mais subordinada
mente, metagrauvacas e metacarbonatos impuros. 

Segundo Silva Filho et al11 (1977), os metassiltitos constituem 
a litologia predominante da formação, a sul dos Altos Estruturais 
de Simão Dias e Itabaiana, além de distribuírem-se em todas as 
outras áreas de ocorrência da unidade 

Já a principal área de ocorrência de filitos e ardósias, também 
de ampla distribuição no âmbito da unidade, situa-se entre Frei 
Paulo e Alagadiço, daí estendendo-se para oeste até as ime-



di ações de Caraíba. São frequentes ainda, na faixa a sul de Simão 
Dias e São Domingos, bem como na região logo ao norte de 
Ribeirópolis. 

Metagrauvacas e metagrauvacas seixosas são anotadas 
principalmente a norte e a leste de Ribeirópolis, bem como no tre
cho da BR-235, entre Mocambo e Carira. 

Ocorrem posicionadas em diversos níveis da formacão, em 
camadas não muito espessas, sempre com mergulho muito forte 
para norte. 

Segundo Humphrey & Allard (1969), "a seção de metagrau
vaca da Formação Ribeirópolis difere daquela da Formacão 
Palestina pelo caráter mais fino das camadas de metagrauva~a e 
pela relação de interestratificação com metargilitos Estas rochas 
são geralmente muito mais visivelmente foliadas do que a meta
grauvaca maciça da Formação Palestina e o dobramento é muito 
mais aparente, com foliação de plano axial bem desenvolvida" 

Os micaxistos restringem-se a uma região que se estende 
desde Maniçoba e Cruz das Graças até o sul de Nossa Senhora 
das Dores, onde se intercalam a metagrauvacas, filitos e quart
zitos 

Espessos pacotes de quartzitos distribuem-se a norte do 
Domo de Itabaiana, nas imediações sul a noroeste da região de 
Ribeirópolis e sul de Frei Paulo Segundo Silva Filho et al11 
(1979a), a sul de São Miguel do Aleixo, um espesso pacote de 
quartzitos delimita uma anticlinal revirada para norte, com fecha
mento suave para noroeste. Outros importantes níveis quartzíti
cos sustentam serras que se destacam na topografia da região e 
que se prolongam por mais de 1 O km na direcão noroeste
sudeste, situados nas imediações de Ribeirópolis.' Cruz das Gra
ças e Alagadiço. 

Mais subordinadamente ocorrem os metacalcários intercala
dos na formação, apresentando finas camadas situadas na aba 
norte do Anticlinório de Pinhão Aparentemente a participação de 
calcários metamorfizados na unidade aumenta progressivamente 
de leste para oeste a partir da região de Mocambo Segundo Silva 
Fi lho et ali! ( 1 979a), "uma grande lente de meta carbonato, situada 
1 O km ao sul de Carira, com aproximadamente 4 km de compri
mento e com espessura mínima de 300m, foi isolada no interior 
da Formação, sendo cortada transversalmente pela BR-235". 

Entre Bendengó e Cocorobó observou-se uma seqLiência de 
filitos de cor verde a cinza-claro, Iam i nados, com direção apro
ximada este-oeste, apresentando intercalações de finas camadas 
de calcário metamorfizado, além de grande quantidade de veios 
de quartzo de segregação metamórfica 

Partindo de Curaçá, no sentido de Juazeiro e de Patamuté, 
ocorrem micaxistos crenulados também com camadas de meta
calcário intercalado 

D) Petrografia 

Silva Filho et al11 (1979a) apresentaram as seguintes característi
cas macroscópicas e microscópicas das litologias desta uni
dade 

Macroscopicamente os metarenitos são rochas de coloracão 
cinza-escuro a cinza-azulado, grã fina, calcíferas, com placas bri
lhantes de minerais micáceos Em lâmina delgada, revelam-se 
como rochas de baixo grau de metamorfismo, textura lepi
doblástica, com grãos finos, subangulosos e subarredondados, 
de quartzo, feldspato, opacos e fragmentos de rocha, numa ma
triz mais fina, onde predominam carbonato, sericita, cio r i ta e 
opaco pulverulento. Localmente são ainda observados leucoxê
nio biotita, turmalina e rutilo. 

Uma amostra coletada ao sul de Pau de Colher, a oeste de Pari
piranga, quando analisada microscopicamente, mostrou ser uma 
rocha do tipo arcoseana, com quartzo, ortoclásio, plagioclásio, 
biotita, muscovita, fragmentos de rocha, zircão, apatita, opacos, 
clorita, caulinita, turmalina, titanita e leucoxênio 

Os metassiltitos, em lâmina delgada, mostram uma textura 
orientada, causada pela disposição subparalela de grãos estira
dos de quartzo e minerais micáceos, composta à base de quartzo 
e feldspato com baixo grau de arredondamento e esfericidade 
Pequenas palhetas de sericita e biotita verde, em parte clori-

tizada, estão entremeadas com os grãos de quartzo e feldspato. 
Como acessório ocorrem opacos, apatita, zircão e turmalina 

Os filitos são rochas cinza-esverdeado a acastanhadas, grã 
fina, superfície de foliação sedosa ao tato Ao microscópio 
compõem-se de quartzo finamente granulado, aparecendo algo 
recristalizado, que forma com as pequenas palhetas de sericita 
uma massa bem orientada, e localmente com fortes microdobra
mentos Cerca de 3 km a nordeste de Ribeirópolis, o filito apre
senta nesta massa fina de quartzo e sericita grãos maiores de 
quartzo e feldspato, alguns arredondados e, em sua maioria, 
alongados segundo a direção de foliação Acessoriamente, ocor
rem turmalina, apatita, opacos, óxido de ferro e biotita. 

As metagrauvacas apresentam-se macroscopicamente com 
uma coloração cinza localmente acastanhada, granulação fina, 
apresentando matriz pelítica abundante que envolve grânulos de 
quartzo, feldspato e fragmentos de rocha 

Em lâmina delgada, observam-se grãos finos, geralmente 
subangulosos, de quartzo, plagioclásio, opacos e fragmentos de 
rocha, numa matriz abundante onde predominam sericita, car
bonato e mineral de argila 

Os micaxistos são rochas de coloração cinza-esverdeado, grã 
muito fina, superfície sedosa e fortemente macrodobradas. A 
paragênese mineral de uma amostra situada 7 km a noroeste de 
Ribeirópolis inclui sericita, clorita e quartzo Palhetas de biotita, 
provavelmente de origem detrítica, ocorrem de forma subor
dinada 

Os quartzitos de São Miguel do Aleixo são micáceos, fina
mente laminados, coloração creme a esbranquiçada, granulação 
fina, ocorrendo localmente níveis mais resistentes de quartzito 
grosso e maciço. 

Ao microscópio, os tipos mais comuns desta área são classifi
cados como sericita quartzito ferruginoso, tendo em sua compo
sição quartzo, sericita, óxido de ferro, leucoxênio, zircão, rutilo, 
turmalina e opacos 

Uma amostra coletada a 7 km a noroeste da fazenda Humaitá, 
sudoeste de Curaçá, apresenta macroscopicamente textura 
granolepidoblástica, grã fina a média bem laminada, às vezes 
com aparência maciça, com presença de finas camadas de meta
calcário Em lâmina delgada apresenta intercalações de faixas 
ricas em muscovita/clorita com outras mais deficientes nestes 
minerais, porém com maior concentração de quartzo, feldspato e 
carbonato. O quartzo apresenta extinção ondulante e raramente é 
discóide. Os feldspatos presentes são o plagioclásio, bem a mal 
geminado, e o feldspato alcalino (?) com geminação Carlsbad 
Não se observou microclina. Ocorrem opacos, muscovita, clorita, 
carbonato, turmalina, quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino 
(?) 

1 2 2 31 -Suíte Granitóide Tipo Glória 

1 2 2 31 1 -Generalidades 

Aos vários corpos de granitóides que afloram ao longo de uma 
faixa que vai desde o bordo oeste da bacia sedimentar Sergipe
Alagoas, prolongando-se do lado oeste da Bacia Sedimentar do 
Tucano, Humphrey &AIIard (1962 e 1969) denominaram Batólito 
de Glória. Segundo esses autores, seria um grande complexo de 
rochas intrusivas semelhantes em muitos aspectos a massas in
trusivas bem conhecidas da literatura geológica, como, por 
exemplo, o Batólio de Sierra Nevada e o Batólio do Sul da Califór
nia Ainda para estes autores as plutônicas do batólito segu'iriam 
para o norte do rio São Francisco por 55 km, no mínimo, até a 
estrada BR-26, em Alagoas, com uma largura de 130 km para a 
sua porção exposta Nestas áreas predominariam granitos e 
quartzo-monzonitos, na_ parte norte do rio São Francisco, e grano
dioritos ao sul, que em contato com os metassedimentos do 
Grupo Vaza-Barris (atual Formação Traipu-Jaramataia) produ
ziriam uma grande variedade de cornubianitos, dependendo da 
composição original dos metassedimentos 

Sobral et al11 (1964) e Richter & Ponte (1964 apudSilva Filho et 
al11, 1977) complementaram os trabalhos de Humphrey & Allard 
(1962) na área do embasamento, entre as Bacias do Recôncavo
Tucano e Sergipe-Alagoas, reconhecendo novos corpos intrusi
vos, relacionados ao Batólito de Glória 
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Kegel & Barroso (1966) e posteriormente Leite (1969) efetua
ram observações em rochas graníticas do Baixo São Francisco. 
Leite (op ctt.) acreditava que, em sua maioria, estes granitóides 
seriam de caráter metassomático, desenvolvidos a partir dos 
metamorfitos regionais, frisando contudo não poder estabelecer 
sua contemporaneidade por falta de dados geocronológicos. 

Brito Neves & Cordani (1973) afirmaram que o Batólio de Gló
ria, de Humphrey & Allard (op ctt.), considerado por estes últimos 
autores como delimitante da faixa geossinclinal sergipana ao 
norte, não correspondia fielmente à designação e à extensão pro
postas. Tratar-se-ia na realidade de uma área bastante complexa 
granítico-migmatítica, cuja história litoestrutural, bastante re
mota, teria passado por diversas fases evolutivas. 

Posteriormente, Brito Neves (1973) considerou como ele
mento geotectônico muito importante um alto estrutural disposto 
aproximadamente desde a região de Igreja Nova, em Sergipe, a 
leste, até pelo menos Jeremoabo, a oeste. Ao longo desta zona 
geoanticlinal, o embasamento do sistema dobrado se exporia e 
com ele apareceriam corpos granodioríticos do tipo ltabi. Esta 
zona representaria um arqueamento do embasamento ao longo 
do qual se introduziram numerosos stocks graníticos calcoacali
nos e responsáveis pela reduzida razão pressão/temperatura 
observada nos metamorfitos que bordejam esta zona, correspon
dendo ao que Humphrey & Allard (1962) chamaram de Batólito 
de Glória e de "Hornfels Vaza-Barris" 

Santos & Silva Filho (1975) apresentaram o pnmeiro relatório 
de compilação bibliográfica e de fotointerpretação para a Faixa de 
Dobramentos Sergipana e utilizaram a denominação "Granitói
des Tipo Coronel João Sá" para descrever as intrusões graníticas 
observadas na região de Carira, Gararu, Colégio e Canhoba Para 
estes autores, seriam em parte maciços circunscritos ou desar
mônicos, filiando-se, porém, mais claramente aos tipos reomór
ficos. 

Silva Filho et al11 (1979a) voltaram a reconsiderar o uso do 
termo "Glória", utilizado e consagrado para estes granitóites, em 
função da literatura geológica 

Neste trabalho serão englobados na Suíte Granitóide Tipo 
Glória os vários corpos que ocorrem na faixa entre o rio São Fran
cisco e a Falha de São Miguel do AI eixo, situada a sul do referido 
rio, como também os corpos do lado leste da Bacia Sedimentar 
do Recôncavo-Tucano, bem como aqueles que ocorrem na con
tinuidade desta faixa, do lado oeste da bacia de Tucano, delimita
dos pelas Falhas de Macururé ao norte e de Cocorobó ao sul. 

Não serão consideradas as massas graníticas aflorantes ao 
norte do rio São Francisco, conforme cartografadas no mapa de 
Silva Filho et a lu ( 1979a), sendo estas descritas e incorporadas, 
pelas suas características litoestruturais, na Suíte Granitóide Tipo 
Pedra-Mata Grande. 

1 1 2 2.31 2- Posição estratigráfica 

Dentro dos vários corpos granitóides descritos na literatura como 
fazendo parte do Batólito de Glória, dois deles, os que ocorrem na 
região de Propriá e na região de ltabi, apresentam características 
estruturais com relação às rochas encaixantes, que põem em 
dúvida a sua época de colocação e sua filiação com relação aos 
demais corpos que se distribuem nas regiões circunvizinhas 
entre Propriá e Coronel João Sá, além daqueles posicionados a 
oeste da Bacia Sedimentar do Recôncavo-Tucano, entre Coco
robó e Patamuté 

Os corpos acima mencionados, de Propriá e de ltabi, apre
sentam-se com feições de campo que não condizem com seu 
caráter intrusivo inclusive divergindo totalmente dos outros 
macicos estudados na área Sendo assim, faltam-lhes os xenóli
tos e" apófises tão comuns na área, presentes nos macicos de 
Coronel João Sá, e na região de Nossa Senhora da GÍória e 
C a rira 

Também nas áreas dos maciços de Propriá e de ltabi não foram 
observadas transformações nos filitos e xistos encaixantes, estes 
apresentando-se suavemente inclinados com mergulhos fracos 
até suborizontais, ignorando por completo a presença de uma 
massa de dimensões batolíticas 

Neste contexto, também não se descarta a hipótese e levanta
se aqui o problema de que esses maciços granitóides, de Propriá 
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e de ltabi, possam constituir uma geração de granitos distintos no 
tempo e no espaço, daqueles do tipo Glória, e ainda não devida
mente estudados e conhecidos. 

Independente destes dois exemplos analisados, normal
mente os contatos dos granitóides do tipo Glória com os 
metassedimentos da Formação Traipu-Jaramataia são bruscos, 
observando-se localmente uma adaptação estrutural das encai
xantes ao contorno dos macicos 

Segundo Silva Filho et al11 (Í977), apesar de não muito comum 
localmente, os granitóides apresentam-se em contato por falha 
com os micaxistos da Formacão Traipu-Jaramataia, na região a 
sudoeste de Ampara do São F·rancisco e a sudeste de Canhoba, e 
com conglomerados e grauvacas da Formação Juá, além de sedi
mentos cretáceos da Bacia Sergipe-Alagoas A idade atribuída 
aos granitóides do tipo Glória, no Pré-Cambriano Superior, está 
de acordo com os resultados das análises geocronológicas que 
forneceram um alinhamento em torno de 660 MA como idade 
mínima de resfriamento do corpo O seu posicionamento relativo 
na coluna estratigráfica é apenas baseado nas relações de con
tato, que são intrusivas nos micaxistos da Formação Traipu
Jaramataia, portanto, colocando-o estratigraficamente acima 
desta. 

1 1.2 2 31 3- Distribuição na área 

Os vários corpos de rochas plutônicas classificados como perten
centes à Suíte Granitóide Tipo Glória afloram desde o bordo oeste 
da Bacia Sedimentar de Sergipe-Alagoas na Folha SC 24-Z.-B, 
passando pela Folha SC.24-Z-A e culminando na SC 24-V-D, em 
uma faixa estreita ao sul de Macururé, no Estado de Pernambuco 

Estes granitóides são limitados no trecno entre as Bacias de 
Sergipe-Alagoas e do Recôncavo-Tucano, pelas Falhas de São 
Miguel do Aleixo ao sul e de Belo Monte, ao norte, apresen
tando-se normalmente com características de corpos intrusivos 
nos micaxistos da Formação Traipu-Jaramataia. Neste trecho 
distribuem-se inicialmente com uma direção aproximada S40°0, 
desde a região de Propriá, infletindo para a direção N70°0 na 
altura do meridiano 3r30'WGr, apresentando continuidade até 
o bordo leste da Bacia de Recôncavo-Tucano, onde são inter
rompidos, voltando a possuir continuidade na margem oeste da 
bacia Aí mantêm a mesma direcão, N70°0, sendo limitados 
pelas Falhas de Macururé ao nort~ e de Cocorobó ao sul 

Na faixa leste da Bacia de Recôncavo-Tucano os granitóides 
têm ampla distribuição, apresentando-se como maciços de 
grande expressão aflorante, como os que ocorrem na região de 
Coronel João Sá, ao norte de Carira e a noroeste de Nossa Se
nhora da Glória. Ocorrências de menor possança, com maciços 
de dimensões menores, observam-se nas regiões de Propriá, Ca
nhoba, Gracho Cardoso, ltabi e Gararu Outras ocorrências não 
representáveis na escala de mapeamento são muito comuns nas 
áreas acima mencionadas 

Inúmeros xenólitos ocorrem distribuídos nestes corpos, entre 
os quais destacam-se, segundo Silva Filho et a lu (1977), os situa
dos a noroeste de Nossa Senhora da Glória, arredores de Lagoa 
do Roçado, os granitóides encerrando incontáveis xenólitos de 
micaxistos granatíferos que guardam um certo alinhamento entre 
si Neste mesmo local, no contato com micaxistos, são comuns 
diques e massas irregulares de granito cortando as encaixan
tes. 

No geral as características de campo observadas nos diversos 
corpos visitados são bastante semelhantes, à exceção dos plu
tonitos de Propriá e ltabi 

Em três afloramentos distintos observados no mesmo corpo 
na região de Propriá, verificou-se que a rocha é homogênea, de 
coloracão cinza-claro, às vezes rósea, isotrópica, de granulação 
grosse.ira, com desenvolvimento de fenocristais de feldspato 
potássico São comuns concentrações de encraves de forma 
amebóide, com tamanhos diversos, compostos de hornblenda e 
biotita, às vezes desenvolvendo-se blastese feldspática. Obser
vou-se também uma fase de pegmatização filoniana cortando o 
corpo granitóide afetada posteriormente por intenso fratura
menta 

Na região de Propriá as rochas foram classificadas como de 
composição granodiorítica por Humphrey & Allard (1962) e como 



granito por Silva Filho et a/11 (1977). Já na outra margem do rio São 
Francisco, na região de Porto Real do Colégio, onde se constata o 
seu prolongamento, Leite (1977) relatou um pórfiro granito com 
diferenciações dioríticas, apresentando localmente pórfiro grani
to com hornblenda e faixas da fácies migmatítica no interior de 
sua massa 

Nesta área merece ser aqui ressaltado um fato que chamou 
muita atenção no campo: a nítida discordância observada entre 
os filitos da Formação Traipu-Jaramataia sobrepostos de forma 
suborizontal ao maciço de Propriá, não sendo constatados conta
tos gradacionais nem áreas migmatizadas; também observou-se 
a ausência total de xenólitos e de auréola de metemorfismo de 
contato, o que sugere a pnon uma origem bem mais antiga para o 
maciço granitóide de Propriá 

Na região de ltabi a rocha é um granito com bastante biotita de 
cor cinza-claro, granulação grosseira, bastante homogêneo, 
equigranular e isotrópico, que ocorre também subjacente aos fi li
tos e xistos da Formação Traipu-Jaramataia, em discordância, 
não se constatando a presença de xenólitos nem de apófises. 

Nas regiões de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de 
Lourdes, Canhoba, Coronel João Sá e Sítios Novos as rochas são 
de granulação média a grosseira, textura hipidiomórfica granular, 
coloração acinzentada e isotropismo acentuado No macico de 
Sítios Novos, segundo Silva Filho eta/11 (1977), os fenocristai~ eué
dricos de feldspato, com tamanho máximo de 1,5 em, média de 
0,5 em, chegam a constituir cerca de 20% da rocha Variacões 
locais de granulação, coloração e isotropia são comuns, obser
vando-se a sul de Monte Alegre de Sergipe e norte de Carira tipos 
graníticos creme-róseo e esbranquiçado, granulação fina a 
média, com ligeiro anisotropismo São comuns também inúme
ros xenólitos de forma e composição as mais variadas, bem como 
apófises nos xistos e filitos encaixantes 

Na região a oeste da Bacia de Tucano o comportamento des
tes granitóites é muito similar aos descritos para os de Propriá e 
ltabi. Os granitóides que ocorrem nesta faixa estão alinhados 
grosseiramente no sentido nordeste, formando corpos de tama
nhos variados O contato com os xistos da Formação Traipu
Jaramataia é por falhamento ou brusco, não sendo constatadas 
apófises nem xenólitos, à exceção do corpo da serra do Pico. 

O principal corpo desta área situa-se na estrada Cocorobó para 
Formosa, sendo composto por uma rocha de coloração rósea a 

cinza-claro, muito fraturada e alterada, às vezes orientada em 
zona de cataclase, com moscovita, biotita, quartzo e feldspato 

Um outro corpo de pequenas dimensões ocorre na estrada 
que liga Patamuté a Caraíba Trata-se de uma rocha granítica com 
fenocristais de feldspato potássico não deformados, subjacentes 
a xistos, os quais não apresentam indícios de deformação. 

Ocorrem ainda vários outros corpos, de forma não muito ex
pressiva de acordo com a escala de trabalho, como, por exemplo, 
os das serras dei Caldeirão e da Natividade 

Entretanto, merece destaque o corpo circular radioativo que 
compõe a serra do Pico por ser o único maciço desta faixa identifi
cado como tipicamente intrusivo nos micaxistos da Formação 
Traipu-Jaramataia, sendo notáveis as apófises deste granito nos 
planos de foliação dos xistos, que se apresentam fortemente 
enrugados A rocha é de granulação média, isotrópica, de cor 
rósea, apresentando localmente concentrações de biotita. 

1 1 2.2.31.4- Geocronologia 

Seguindo a compartimentação geológica das Folhas SC.24/25 
Aracaju/Recife, inclui-se um conjunto de rochas de natureza graní
tica, intrusivas no domínio da Faixa de Dobramentos Sergipana 

As determinações Rb-Sre K-Ar(Tabs 1 XLVII e 1.XLVIII) pree
xistentes na literatura específica são aqui tentativamente reagru
padas de acordo com esta compartimentação Na Figura 1 49 é 
feita uma análise preliminar do comportamento isotópico destas 
amostras de corpos graníticos, os quais refletem importante plu
tonismo de idade brasiliana 

Na Figura 1 .49 podem ser delineados dois alinhamentos, ape
sar do reduzido número de análise. As idades de 660 e 580 MA 
representariam os marcos ativos do plutonismo interno à Faixa 
Sergipana Apenas uma amostra (471 MIT 6 104). referente a 
granodiorito situado nas proximidades de Nossa Senhora da Gló
ria, sugere possuir idade ligeiramente mais antiga devido à posi
ção do seu ponto analítico acima dos alinhamentos com 660 MA 
Sua idade Rb-Sr convencional, assumindo-se R0 = 0,705, é de 
cerca de 800 MA. Todavia, interpretação alternativa deste compor
tamento isotópico poderia ser feita ao se assumir uma razão ini
cial mais elevada para o sistema e conseqüentemente sua idade 
seria correlacionável com os demais plutons datados Note-se 
adicionalmente que um hornfel deste corpo, analisado pelo 

TABELA 1 XLVII 
Dados analíticos Rb·Sr para a Suíte Granitóide Tipo Glória 

N? de ordem N? de lab N? de campo Rocha Material Rb Sr RbB7 /SrB6 SrB7 /Sr86 Idade 
Rei • 

(ppm) (ppm) (MA) 

181 - 102/13 Hornfe/s Biot - - - - 520±30 85 
182 09 OB/U51 Granodiorito Biot 945.9 24.0 125,2 ±2,3 1 ,695±o,021 554±16 12 
183 - 101/(10) Granodiorito Biot - - - - 578±30 85 
184 - 180/11 Granodiorito Biot - - - - 553±30 85 
184 - 180/11 Granodiorito RT - - - - 2 000±700 85 
185 - 702MIT 6114 Granodiorito RT 93,4 111,3 2.43±o,05 O, 7272±0,0018 639±80 183 
186 - 484MIT 6116 Granodiorito RT 69,0 192,8 1,04±o,02 O, 7159±0,0018 - 183 
187 - 57aMIT 6430 Granodiorito RT 203,7 244,0 2.42±o,05 O, 7309±0,001 8 749±81 183 
188 - 1016MIT 6121 Granodiorito RT - - 7,37 0,7741 660 183 
189 - 471MIT 6104 Granodiorito RT 276,9 290,3 2,77±o,06 O, 7373±0,001 8 816±72 183 
190 3 072 PEAL 72 Granito pegm RT 160,4 263,0 1,77±o,04 O, 7221 ±0.0006 - 76 

* Os números da referência correspondem aos da bibliografia 

TABELA 1 XLVIII 
Dados analíticos K·Ar para a Suíte Granitóide Tipo Glória 

N? de ordem N? de lab N? de campo Rocha Material %K Ar40 X 1 o·6 ( ccSTP ) % Ar40 Idade Rei* 
rad 9 

atm (MA) 

181 - 102/13 Hornfels Biotita - - - 600±30 85 
183 - 101/10 Granodiorito Biotita - - - 500±30 85 
182 300 OB/U51 Granodiorito Biotita 7,5530 20,51 2,80 591±9 12 
182 301 OB/U51 Granodiorito Muscovita 8,9880 24,94 1,40 592±18 12 
191 734 24b-B-66 Granito Muscovita 8,8350 23,89 10,9 589±16 183 
192 718 57c-B-66 Granito Biotita 7,8670 22,03 2,83 606±16 12 
184 - 180/11 Granodiorito Biotita - - - 580±30 85 

* Os números da referêncta correspondem aos da btbliografia 
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Fig 1 49- Diagrama isocrônico de referência para a Suíte Granitóide Tipo Glória 

método K-Ar em biotita, revelou cerca de 600 MA (Tab 1 XLVIII), 
o que parece fornecer a interpretação alternativa Novas análises 
Rb-Sr são imprescindíveis para esclarecer a questão 

Finalmente, o conjunto K-Ar restante mostra-se coerente
mente brasiliano, com idades entre 600 e 500 MA, aqui interpre
tadas como próximas das idades reais de consolidação. 

1 1 .2 2 31 .5 - Petrografia 

No trecho entre as Bacias de Sergipe-Alagoas e Recôncavo
Tucano, o comportamento petrográfico dos diversos maciços é 
muito semelhante de corpo para corpo. 

Na região de Porto Real do Colégio tem-se uma rocha com por
firoblasto de microclina dentro de uma massa formada por plagio
clásio, quartzo e alguma biotita e muscovita, além de epídoto, tita
nita e apatita O plagioclásio tem basicidade em torno de oligoclá
sio, apresentando substituições por microclina. A microclina apre
senta-se em forma de fenocristais com inclusões de plagioclásio 
geminado, quartzo e palhetas de biotita, todos eles orientados. 
Ocorrem ainda microclina pertítica e inclusões mirmequíticas. O 
quartzo é xenomórfico, formando às vezes aglomerados ou se 
localizando intersticialmente A biotita se altera para epídoto. 

Segundo Leite (op cit ), outros representantes idênticos ao 
descrito acima ocorrem a norte da cidade de Igreja Nova, nas mar
gens do riacho ltiúba e na cidade de Propriá. 

A sudoeste da cidade de Gararu ocorre um biotita-granito que 
ao microscópio revela variações de biotita-granito para granodiori
to É constituído por plagioclásio, biotita, quartzo, este último em 
percentual de constituinte essencial, e minerais acessórios. A 
microclina é observada substituindo plagioçlásio, que tem basici
dade entre a andesina e o oligoclásio, sendo este último predomi
nante. O plagioclásio pode ser antipertítico e se apresenta, por 
vezes, caulinizado A biotita apresenta alteração para muscovita e 
epídoto. Como acessórios ocorrem titanita, apatita e zircão. 

Segundo Silva Filho et a/ti(1977), os granodioritos constituem 
os maciços de Coronel João Sá, Sítios Novos, a noroeste de 
Nossa Senhora da Glória, e de Carira Em lâmina delgada, são 
constituídos essencialmente de oligoclásio, quartzo, feldspato 
potássico e biotita. Muscovita é comum ocorrendo em Cipó do 
Leito, em quantidade suficiente para nomear a rocha como 
muscovita-granodiorito. No corpo granodiorítico da localidade 
Lagoa do Roçado, noroeste de Nossa Senhora da Glória, ocorre 
clinopiroxênio verde-claro, prismático, subeuedral. em aglo-
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merados, juntamente com biotita parda, epídoto com núcleos 
pardacentos (allanita ?) e intercrescimentos vermiculares de 
quartzo. Os fenocristais das variedades porfiríticas são geral
mente constituídos por microclina com inclusões de plagioclásio 
e biotita; oligoclásio ocorre mais raramente na forma de feno
cristal, sendo também abundante na matriz Em quantidades 
acessórias observam-se sempre opacos, titanita e apatita, sendo 
comuns epídoto, zircão, turmalina, sericita e clorita. Hornblenda 
foi observada numa única amostra proveniente do maciço de 
Coronel João Sá 

As rochas classificadas ao microscópio como granitos predo
minam na região de Propriá, Canhoba e também a noroeste de 
Nossa Senhora da Glória e de Carira Os minerais essenciais 
deste tipo petrográfico incluem microclina, plagioclásio, quartzo 
e biotita. Muscovita é bastante comum nos granitos, ocorrendo 
em quantidade apreciável em todas as amostras do maciço a 
norte de Carira, onde localmente suplanta a biotita A microclina 
por vezes é pertítica, enquanto o plagioclásio encontra-se 
freqüentemente em estágio avançado de saussuritização. Como 
acessórios são comuns epídoto-zoisita, titanita, apatita, zircão, 
opacos, allanita, sericita, clorita e caulinita. 

Na faixa a oeste da Bacia de Recôncavo-Tucano foram coleta
das amostras nos maciços da serra do Pico e de Natividade, que 
ao microscópio apresentam as seguintes características: 
-o granito a duas micas constitui a serra do Pico, apresentando
se com textura xenomórfica a hipidiomórfica, grã média, isotró
pica, com quartzo, feldspato e micas O quartzo exibe extinção 
ondulante e normalmente ocorre nos interstícios dos feldspatos. 
O plagioclásio (oligoclásio e andesina), a microclina e a pertita 
estão presentes em proporções equivalentes. As micas são a 
muscovita e a biotita, ambas com tonalidades esverdeadas; a bio
tita pode aparecer tloritizada. No interior da muscovita geral
mente se observam losangos de titanita. A apatita ocorre 
dispersa em cristais subeuédricos; e 
-a amostra do maciço da serra de Natividade é um granitóide 
alcalino, exibindo textura mortar característica de deformação 
por pressão, apresentando suave orientação de seus constituin
tes. Acha-se formada principalmente de piroxênio (aegirina
augita), plagioclásio, feldspatos alcalinos e quartzo. Os felds
patos alcalinos são o ortoclásio e a microclina. O plagioclásio (oli
goclásio), bem a mal geminado, ocorre em proporções mais ou 
menos equivalentes aos feldspatos alcalinos O quartzo ocorre 
geralmente recristalizado e com granulação menor que o felds-



pato, compondo a matriz juntamente com feldspatos triturados. 
O piroxênio, aegirina-augita, exibe cor verde típica. 

1.1.2.2.31 .6 - Análises químicas 

Doze amostras representativas da Suíte Granitóide Tipo Glória, 
analisadas em elementos maiores, estão listadas na Tabela 1.XLIX, 
onde constam também os parâmetros de Streckeisen (1976). 

Utilizando-se esses dados. as amostras foram plotadas no dia
grama 0-A-P (Fig. 1.50), notando-se que as rochas desta suíte 
ocupam o campo dos monzogranitos, enquanto um microtonalito 
acha-se situado no campo dos quartzo-sienitos. Observa-se que 
a composição normativa é mais alcalina do que a observada no 

estudo petrográfico. Este fato é corroborado pela diagrama de 
Wright (1969) (Fig. 1 .51). cujas amostras desta suíte em sua 
maioria situam-se no campo alcalino, enquanto que grande parte 
dos granodioritos está no campo calcoalcalino. 

No diagrama triangular de Kuno (1966) (Fig. 1.52), as amos
tras analisadas tendem a deslocar-se para o centro do triângulo, 
mas a grande maioria está próxima ao trend calcoalcalino. 

A presença nem sempre constante de encraves máficos, às 
vezes com anfibólio ou biotita, bem como a participação em 
alguns plutões de xenólitos de rochas metassedímentares. 
permite enquadrar as rochas desta suíte dentro do conjunto de 
rochas híbridas (Crosta/Manto), no sentido de Pupin (1980) 

TABELA 1 XLIX 

Análises químicas (%)-Suíte Granitóide Tipo Glória 

U) 

B 
c 
Ql 

E 
Ql 

w 

Amostras 

Si02 
Ti02 
Al203 
Fe2 0 3 
FeO 

MnO 

MgO 

CaO 

Na2 0 

K20 

P205 
H2o+ 
H2o-
co2 
PF 

Total 

U) c 
g ~ Q 

E~~ A 
(~ e P 
"' ~ [L (f) 

A 

67.40 
0,52 

15,60 
1,30 
1,60 
0,02 
1,10 
3,10 
4.40 
4,00 
0,27 
0,70 
0,19 
0,10 

100,30 

19,15 
49.48 
23,13 

Q 

2 

66.40 
0,61 

15,30 
0,90 
1,74 

0,91 
3.41 
4,77 
3,71 
0,16 
1,23 
0,18 

99,32 

16,90 
49,86 
21,73 

3 

65,50 
0.43 

16,30 
1,90 
2,20 
0,05 
1,80 
3,80 
3,80 
3,30 
0,09 
1,00 
0,17 
0,30 

100,70 

19,43 
36,39 
32,59 

Granodioritos 

Humphrey & Allard (1969) 

4 

72,60 
0,51 

14,20 
0,20 
0,29 

0,16 
1,54 
4,78 
4,64 

0,92 
0,12 

99,96 

24,54 
62,65 

8,95 

5 

68,00 
0,36 

14,90 

0.40 
1,74 

1,33 
2,78 
4,26 
4,58 
0,08 
1,05 
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16,14 
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p 

Fig. 1 50 - Diagrama OAP de Streckeisen (1976) para a Suíte Granitóide Tipo 
Glória 

6 
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7 
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8 

63,50 
0,71 
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1,12 
3,67 
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Fig 1 51 -Diagrama de Wright (1969) para a Suíte Granitóide Tipo Glória 
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Fig 1 52- Diagrama AFM de Kuno 11966) para a Suíte Granitóide Tipo Glória 

Na classificação de Chappel & White (1974) as características 
aqui resumidamente apresentadas permitem enquadrar, dentro 
dos parâmetros dos referidos autores, os granodioritos e micro
tonalitos no conjunto de granitos do Tipo I e os biotita-granitos e 
granitos a duas micas seriam rochas sintectônicas, na acepção de 
Strong (1980) e Pitcher (1979), pertencendo ao Tipo S 

Finalizando, pode-se aventar que duas gerações de rochas 
granitóides estão presentes na Suíte Granitóide Tipo Glória, uma 
representada por plutões desarmônicos originários de material 
derivado de refusão de rocha ígnea em profundidade (veja as dis
cussões em Chappel &White, 1974), representados pelos grano
dioritos e microtonalitos, e outra independente, tendo evoluído 
através de anatexia de material metassedimentar(granitos a duas 
micas e biotita-granito) 

1 1 2.2 32- Suíte Granitóide Tipo Pedra-Mata Grande 

1 1 2 2 32 1 -Generalidades 

Na área das Folhas SC 24í25 Aracaju/Recife, no lado correspon
dente ao Alto Tectônico Pernambuco-Alagoas, Santos (1971 ), 
Santos & Mello (1978), Mello (1971 e 1979) e Santos &Vascon
celos (1973), entre outros, foram os principais autores a se preo
cuparem em esclarecer os problemas sobre as rochas granitói
des, tão abundantes naquela região. Em outras plagas nordesti
nas destacam-se os trabalhos de Si ai et altt (1981 ), Jardim de Sá, 
Legrand e McReath (1980) e Farina (1977). 

Moraes (1949) referiu-se a uma grande intrusão granítica na 
área do Paulo Afonso, com 200 km de raio, contendo nos seus 
bordos norte e sul lentes de calcário cristalino 

Alves & Moraes (1952) estudaram com algum detalhe as ro
chas da zona da Cachoeira de Paulo Afonso, referindo-se a grani
tos róseos com frequentes encraves de calcário cristalino e 
rochas de metamorfismo de contato, associadas 

Mello & Mello (1969) desenvolveram trabalhos sobre a sieni
tização de rochas básicas em Toritama, concluindo pela evolução 
dessas rochas a partir de vários estágios de sienitização de ro
chas básicas para hornblenditos, hornblenditos biotíticos felds
patizados e sienito com variações pegmatóides 

Santos ( 1971) mencionou três grandes aspectos da atividade 
granítica brasiliana no Nordeste. O primeiro refere-se aos maciços 
controlados pelos lineamentos regionais; o segundo corresponde à 
heterogeneidade litológica e estrutural vertical nos batólitos, deno
tando para a maioria uma origem a partir de material intermediário a 
básico profundo e também uma categoria derivada de anatexia de 
sedimentos e outros encaixantes regionais; o terceiro tipo é a apa
rente geração independente dos granitos sintectônicos, que corres
pondem a uma associação híbrida, enquanto que os tardi a pós
tectônicos são de natureza efetivamente seca. O autor dividiu ainda 
os granitóides que ocorrem na Folha Arcoverde em dois grupos que 
se distribuem com uma notável variedade de caracteres, baseado na 
sua forma de posicionamento e em seu ambiente de formação. 
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Deste modo, o primeiro grupo de granitóides profundos ocorre em 
batólitos inseridos nos diatexitos e distribuídos no maciço de lta1ba, 
reconhecendo neste domínio os tipos Buíque e Carira Um outro 
grupo é formado por grandes stocks, inseridos nos gnaisses e meta
texitos situados a menor profundidade, e por isso mais puros, não 
apresentando frequentes estruturas migmatíticas. Neste grupo, 
reconheceu o tipo Sítio dos Nunes e o tipo Pinheiro. Em 1973, defi
niu o granitóide tipo Moderna, formado em zona de cisalhamento. 

Mello (1971) individualizou em Fazenda Nova uma unidade 
petrográfico-petrogenética, a qual denominou Complexo Eruptivo, 
representada por granitos, granodioritos, quartzo-dioritos, di o ritos 
e sienitos Este conjunto litológico integra a província metassomá
tica de Fazenda Nova, do referido autor. Utilizou ainda a denomina
ção "Complexo Flaser" para um conjunto de rochas facoidais, de 
composição granítica, muito deformadas, que aparecem nas pro
ximidades de Fazenda Nova e ao norte, fora dos limites da área tra
balhada Diferenciou ainda granodioritos representados por uma 
depressão semicircular alongada, caracterizada petrograficamente 
por hornblenda-biotita-granodiorito calcoalcalino, com fenocris
tais de feldspato com até 2 em de comprimento. Na parte norte da 
estrutura, fez referência a máculas de rochas dioríticas 

Dantas, Gomes e Mello (1970) e Leal J M ( 1970) cartografa
ram sienitos que ocorrem na localidade de Cachoeirinha (PE) e 
r:Jioritos na Folha SC 24-X-B 

Na área correspondente à Faixa de Dobramentos Riacho do 
Pontal, Caldasso et a!tt (1973) diferenciaram rochas plutônicas 
ácidas do Eocambriano Esses granitóides possuem contornos 
difusos e foram agrupados com os sinorogênicos 

Santos & Silva Filho (1975) reconheceram na porção noroeste 
da Folha Santana do lpanema três maciços granitóides seme
lhantes aos descritos por Santos (1971) na Folha Arcoverde, 
encaixados em rochas metassedimentares. 

Costa, Pedrosa e Mendes (1977) individualizaram na área da 
Folha SC.24-X-B rochas plutônicas granulares associadas ao 
Complexo Migmatítico-Granitóide. A mesma filosofia de trabalho 
foi utilizada por Costa et a/11 (1980) no Projeto Extremo Nordeste 
do Brasil, que abarca na área deste trabalho tratos das Folhas 
SC.25-V-A/V-C 

Silva Filho et altJ (1977) reconheceram nas Folhas SC.24-X-C e 
SC.24-X-D massas graniticas, diferenciadas nos tipos Cariba, Águas 
Belas e Mata Grande Segundo estes autores, o tipo Cariba é caracte
risticamente a duas micas, com variedades petrográficas para gra
nitos, adamelitos e granodioritos Localmente, ocorre fluorita ver
de O tipo Mata Grande constitui-se de rochas leucocráticas, de cor 
rosa, ocorrendo no entanto variações de coloração em um mesmo 
corpo. O tipo Águas Belas é um sienito a hornblenda granito. 

Pessoa et alii (1978) estudaram o sienito Cachoeirinha, con
cluindo por um desenvolvimento policíclico para o maciço, com 
magmatismo recorrente. 

Santos & Mendes (1982), abordando em linhas gerais princi
palmente o plutonismo granítico nos arredores de Fazenda Nova 
(PE), concluíram que o "Complexo Flaser", de Mello (1971 ), é um 
representante da atividade granítica transamazônica. 

Gomes et a/11 ( 1981) agruparam os granitóides da área adja
cente ao norte, Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal, na suíte 
magmática, diferenciando os granitos sintectônicos, tarditec
tônicos e pós-tectônicos. Deste modo, nos limites da área com 
esta unidade, cartografaram granitos e dioritos sintectônicos 

Neste relatório adotou-se uma filosofia de trabalho baseada nos 
caracteres litoestruturais dos granitóides, principalmente relaciona
dos com sua composição mineralógica e relações de contato com 
suas encaixantes Neste sentido, foi reunido um conjunto de grani
tóides de caráter sintectônico a tarditectônico, muitos deles deri
vados de anatexia de rochas supracrustais, como também evoluí
dos de rochas migmatíticas através de processos anatéticos. 

A denominação Pedra-Mata Grande representa as principais 
características de todo o conjunto, sendo que na localidade de 
Pedra estão expostos amplos afloramentos de biotita-granito 
porfiróide muito comuns em toda a área de distribuição da uni
dade, enquanto que nas cercanias de Mata Grande os granitos 
são predominantemente leucocráticos, de granulação fina, cor
respondendo geralmente a biotita-granitos. 

Assim, o conjunto Pedra-Mata Grande caracteriza-se por abri
gar uma variedade muito ampla de rochas granitóides, tais como 



gramtos propriamente dilos. granodioritos. tonalitos. granitos 
micáceos e/ou anfibóhcos. s1emtos. contribuições dioriticas. 
granitos porfiróides e granitos com encraves de calcário crista· 
lino e/ ou metabasitos. Esse conjunto forma grandes dorsais 
granlticas com polidiapirismo acentuado. A maior parte deste 
grupo granitogênico é de anatexia parcial e seletiva, enquadran· 
do·se no tipo CS. de Didier (1973). Um grande grupo desta uni· 
dade reúne um conjunto de granitóides porfiroblásticos. forma· 
dos por feldspatização e anatexia. de rochas do embasamento e 
níveis mais inferiores das supracrustais. As texturas avgens em 
alguns casos estão bem desenvolvidas. enquanto que os proces· 
sos de porfiroblastese ou metassomatismo são de pequena es· 
cala. 

Em muitos afloramentos destaca-se um bandeamento, às 
vezes difuso. gnáissico. junto com a orientação dos fenocristais 
de hornblenda. Veios de material aplítico. considerados neste 
caso mais jovens. estão esparsamente d1stribuidos. enquanto 
que estruturas dictioniticas e schlieren mostram mobilízações 
granlticas difusas. das etapas fina is de granitização. 

A Suíte Granitóide Pedra-Mata Grande passa a englobar, neste 
trabalho, as seguintes sinonlmias granitóides tipo Arcoverde (San· 
tos, 1971 ). Mata Grande e Cariba (Silva Filho etalil, 1977),Complexo 
Eruptivo de Fazenda Nova (Mello. 1971) e os granitóides descritos 
por Costa, Pedrosa e Mendes ( 1977) e Costa et alii (1980). 

A evolução geológica regional desses granitóides é complexa. 
envolvendo varios eventos tectonometamórfico.s Importantes. 
Somente com um trabalho mais especifico. auxiliado por critérios 
estruturais. além das relações clássicas intrusão-inclusão, é que 
se pode chegar a algum resultado ma1s promissor. 

Deste modo. não se dispõe de todos os critérios para uma me· 
lho r definição quanto a estes granitóides. Supõe-se que na escala 
deste trabalho a denominação Pedra-Mata Grande preenche os 
requis1tos necessários para o mapeamento, escla1ecendo·se 
contudo que alguns desses maciços podem ser mais antigos. 
Alguns autores referem-se a granitos mais jovens, pós·tectôni· 
cos. como um tipo amplamente exposto (Mata Grande). o qual é 
confundível com outros tipos leucocráticos da unidade. Somente 
os diques apllticos. que ocorrem muito localmente nos aflora· 
mentos. podem com segurança ser bem mais jovens. 

A Suíte Granltóide Pedra-Mata Grande corresponde em sua 
grande parte a um acervo htológ1co resultante de processos ana· 
tét1cos a nível crustal. hipótese esta eslabelecida pela sua i numa 
relação com amplas áreas crustais de gnaisses. migmatitos etc. 
Alguns corpos no entanto caracterizam-se por granitização de 
rochas metassedimentares. como, por exemplo. o tipo a duas 
m1cas (biotita + muscovita). 

Dentro do contexto desta sulte existem algumas exposições 
de granitóides heterogêneos com incipientes estruturas mígma· 
titicas (por exemplo, a sudeste de Arcoverde), possuindo tam· 
bém. como características marcantes. encraves surmicáceos (no 
sentido de Didier. 1 973). 

1.1.2.2.32.2 - Posição eslratigráfica 
Os gran1tóides tipo Pedra-Mata Grande são rochas smtectômcas 
a tarditectônicas. correspondendo a produtos de anatex1a de 
suas encaixantes. Os vários dados rad1ométricos diagnosticam 
para a unidade um posicionamento no Brasil iano. Deste modo. ao 
computar-se uma média desses dados. nota·se um predomínio 
radiométrico anterior ao metamorfismo regional da área. sendo 
assim postulado um posicionamento no Pré·Cambriano Superior. 

1, 1.2.2.32.3 - Distribuição na área 

O conjunto granitóide, aqui denominado Pedra-Mata Grande. 
ocorre de modo bastante expressivo. geralmente formando mas· 
sas batoliticas e stocks, consti tuindo associações representativas 
dos granitos, monzonitos. diontos, biotita e/ ou hornblenda· 
gramto. leucogranitos. intrinsecamente associados. com fác1es 
porfiróide em alguns locais. No entanto. foram separados alguns 
núcleos mais destacáveis e estudados, de granodiorito por· 
tiróide. sienito. granitos a biotita e/ou hornblenda, comumente 
porfiróides. englobando resti tos gnáissicos e manchas dioriticas; 
granitos com encraves de calcário cristalino e granltico a duas 
micas (biotita + muscovita). dloritos. além do granitóide tipo 

Moderna. A maioria do conjunto representativo desses granitói· 
des. não diferenciados em mapa. apresenta em muitos locais 
intensa metassomatose e deformação. obliterando suas princi· 
pa1s feições. além da ex1stênc1a de fases de pos1cionamento 
espacial dentro de um mesmo maciço. Isto posto. associa-se à 
falta de um melhor estudo peuoquimico dessas rochas. aliada à 
carência de dados mais conclus1vos em relação às encaixantes. 
Sabe·se que dentro de um mesmo corpo ocorrem vanedades tex· 
turais e petrográficas, sendo a maioria englobada num desenvol· 
vimento de anatexia parcial e selet1va. 

Deste modo, na área de distribuição dos gran.tó1des t1po 
Pedra·Mata Grande, podem ser destacados granitóides sintec· 
tônicos. que const ituem ma1s de 95%dos corpos cartografados. e 
granitóides tarditectônicos. represemames do magmatismo bra· 
siliano (Figs. 1.53 e 1.54). 

A área de expos1ção dos gran1tóides desta unidade mostra 
maior distribuição ao norte do Lineamento Pernambuco. nas F o· 
lhas SC.24·X·A, SC.24·X·B e SC.25·V·A. Ao sul desta feição 
llneagênica. os maciços são mais desordenados distribuindo-se 
de forma descontínua até os limites com a Faixa Sergipana. nas 
áreas de Paulo Afonso e Santana do lpanema (Folhas SC.24·X·C e 
SC.24·X·D). ou então desaparecem sob coberturas terciário· 
quaternárias. Exposições mais escassas são encontradas nas Fo
lhas SC.24-V·A e SC.24·V·B. Os contatos com as unidades 
limítrofes são do tipo brusco. gradacional ou através de falha· 
mentos. 

Do ponto de vista estrutural. os maciços granitó1des apresen· 
tam·se muito monótonos. caractenzando-se. na ma1ona das 
vezes. pela pobreza dos elementos planares. os qua1s se acen· 
tuam e se desenvolvem na região de transição com os migmati· 
tos. gnaisses e xistos, neste caso com feldspatização acentuada. 
A grande característica desses mac1ços é a presença de formas 

Fog. I .53 - Granolóodes de oegoio do Concc•çio das Cuoulas. mostrando na pane 
oo51o estruiUJll corculer. 
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Fig. 1.54 - Sienitos e granotos porftróides da área de Lajedo e Cachoeortnha. Aspecto do padrão te•tural lornecodo pela omagem de radar. 

geométricas. lembrando elipsóides e estruturas semicirculares, 
expondo uma espécie de dorsal granftica, quase sempre concor
dante com o trend regional orientado segundo as direções N E-SO. 
Algumas massas graníticas, como em Venturosa. posicionam-se 
em altos estruturais. representando núcleo de dobramentos. Nas 
regiões de Barra do Silva-Conceição das Crioulas (SC.24-X-A) e 
no maciço de Fazenda Nova (SC.24-X-B). essas massas de grani
tóides formam verdadeiros diápiros (no sentido de Stephanson, 
1975). Extensos falhamentos e/ou fraturamentos estão presen
tes nestes corpos. notando-se ainda processos de fe ldspatização 
acompanhados de neoformação de minerais. Estes fatos. asso
ciados à presença de corpos básicos e abundantes encraves 
surmicáceos. sugerem uma evolução a partir de processos de 
anatexia progressiva. 

Os granitóides sintectônlcos estão amplamente expostos na 
área de distribuição da unidade. Assim, os granitos e granodiori
tos porfiróides, com encraves dioríticos. afloram ao sul de 
Sirinhaém e em lagoa dos Gatos (SC.25-V-A) e desta localidade, 
em direção leste, essas rochas possuem uma granulação mais 
fina, apresentando estrutura nebulitica e schlieren, passando gra
dativamente para rochas migmatíticas. Estas texturas porfiróides 
estão presentes ainda na área de Caruaru. sudeste de Ribeirão, a 
nordeste e oeste de Arcoverde, e nas áreas de Brejo da Madre de 
Deus, Japecanga e Altinho, todas na Folha SC.24-X-B. além de 
ocorrências esporádicas em Conceição das Crioulas- Barra do 
Silva e ao norte de Tupanaci. na Folha SC.24-X-A. e finalmente na 
área nordeste de Paulo Afonso (SC.24-X-C). 

De um modo geral. formam elevações que se destacam na 
topografia da área. Possuem variações texturais e petrográficas 
marcantes. com coloração cinza-claro, grosseiros, e.xibindo blas
tos de microclina de tamanhos variados (2-7 em). mostrando con
tatos gradativos e/ou porfalhas com as encaixantes e litológicos. 
para os demais tipos da unidade, assemelhando-se aos plutões 
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catatectõnicos. de Stephanson (op. cir.). mostrando a nordeste de 
Arcoverde e ao norte de Pesqueira diapirismo acentuado. Nas 
fraldas litorâneas da Folha SC.25-V-A. os granitos porfiróides 
apresentam exposições em blocos, formando uma massa batoll
tica encoberta por sedimentos terciário-quaternários. enquanto a 
oeste passam para migmatitos, apresentando mantos intempéri
cos de até 15 m de altura. Exemplares de quartzo-monzonitos 
porfiróides aparecem a noroeste de Quipapá, com cataclase 
acentuada, e blastos de microclina que chegam a atingir 6 em de 
tamanho. estirados e dispersos. 

No maciço polidiapirico de Barra do Silva-Conceição das 
Crioulas, aparecem biotita·hornblenda-graníto e granodioritos 
porfiróídes. cortados por diques pegmatóides e granito fino de 
caráter tarditectônico. A rocha mostra numerosos encraves 
surmicáceos. de forma e dimensões diversas, geralmente ovala
dos, e caoticamente distribuídos. Constituem as serras da 
Raposa, Grande e Jibóia. Na parte sul o contato é por falha, 
enquãnto que a leste passam gradacionalmente para os gnaisses 
do Complexo Monteiro. 

Os representantes porfiróides caracterizam-se pela presença 
de teores variáveis de megacristais de microclina que chegam a 
atingir até 5 em. como constatado em Barra do Silva, e até 60% do 
volume da rocha, como em Conceição das Crioulas. 

Biotita-granitos predominam a sudoeste de Buíque, sul de 
Pedra. leste da serra da Taquara (localidades situadas na Folha 
SC.24-X-B). Santa Paula. serra do Sftio, Cacimbinha da Serra 
(Folha SC.24-X-A), Novo Li no e ao longo da BR-1 01 (Folhas 
SC.25-V·A e SC.25-V-C). além de exposições mais raras nas Fo
lhas SC.24-V-A, SC.24--X-C e SC.24-X-D. Estão representados 
por rocha de granulação rósea. mormente leucocrática, de granu
lação média a grosseira. Na Folha SC.24-X· B. constituem as ser
ras do Bonito. Brava e do Quixabá, geralmente expondo produtos 
cataclasados. com partes trituradas e estiradas. Em um mesmo 



corpo ocorrem variedades texturais, sendo encontrados tipos a 
hornblenda e variedades monzoníticas, que aparecem em Caba
nas e sudoeste de Jupi. e ao norte de Santa Maria da Boa Vista. Os 
biotita-granitos, às vezes com hornblenda, apresentam uma evo
lução através de rochas migmatíticas as quais preservam ainda 
relíquias estruturais assemelhando-se ao Tipo 11, de. Santos 
(1971) Na periferia desses maciços observam-se remanescen
tes de rochas gnáissico-migmatíticas, acarretando em alguns 
locais problemas na definicão dos contatos 

Os tonalitos aparecem e~ pequenos corpos, distribuídos den
tro das massas batolíticas ou então isoladamente. Neste segundo 
caso, têm-se tonalitos pórfiros foliados, na estrada Floresta
Petrolândia, mostrando desenvolvimento de uma incipiente es
trutura gnáissica, com ovais de feldspato potássico de até 5 em 
de tamanho, boiando em uma matriz fina. Outras ocorrências 
localizam-se na Folha SC.24-X-D, inseridos dentro do tipo Mata 
Grande, de Silva Filho et a!it (1977) 

Manchas de rochas dioríticas ocorrem em várias partes des
ses maciços, como em Panelas, Pajeú, Lagoa dos Gatos, oeste de 
Barreiro e Fazenda Nova, comportando-se como remanescentes 
de rochas dioríticas durante os processos anatéticos atingidos 
principalmente nos migmatitos regionais (e.g Panelas e Pajeú) 
Essas manchas mormente são localizadas, sendo que a maioria 
não é representativa na escala adotada. Uma pequena mancha foi 
cartografada na região de Fazenda Nova (PE), já reportada por 
Mello (1971) 

Uma das grandes características da Suíte Granitóide Tipo 
Pedra-Mata Grande reside na presença de encraves de calcário 
cristalino e metabasitos Esses tipos ocorrem com mais freqLiên
cia nas bordas das faixas de dobramentos, que constituem unida
des metassedimentares supracrustais. Deste modo, os granitói
des com encraves de calcário cristalino foram cartografados a 
nordeste de Paulo Afonso e em Sítio dos Nunes No primeiro 
local. ocorre um biotita-granito de granulação média, que encerra 
um grande encrave de calcário cristalino, o qual constitui a serra 
da Jibóia na Folha SC 24-X-C Na ocorrência de Sítio dos Nunes 
(SC.24-X-A) e serras associadas, Lagoa, das Piabas e Boqueirão, 
é possível observar encraves de calcário cristalino e, subordina
damente, encraves menores de caráter analógeno, de xistos e 
gnaisses do Complexo Monteiro, caracterizando um desenvol
vimento através de processos anatéticos de rochas supracrus
tais 

Uma fácies repr~sentativa é de uma rocha leucocrática, granu
lação mais fina, estrutura homófona, às vezes com características 

aplíticas predominando, nas áreas de Manari e Buíque (Folha 
SC.24-X-B), a qual Santos (1971) denominou de maciço Buíque, 
e que são os representantes dos leucogranitos. 

Uma feição distintiva da unidade é a presença de pequenos 
stocks, semicirculares a elipsoidais, no seio das grandes massas 
graníticas, ou então isolados nas faixas gnáissicas Exemplos 
bem ilustrativos são os stocks que ocorrem na porção sudeste de 
Paulistana e a noroeste de Arcoverde. São granitos sintectônicos 
com bordas mostrando ainda restos das encaixantes não grani
tizadas Esses tipos incluem predominantemente I<;Jucogranitos a 
aplitos, às vezes amplamente cataclasados. No stock que consti
tui a serra dos Pereiras, ocorre uma fácies a granada. Estrutural
mente o stock que ocorre a sudeste de Paulistana está orientado 
segundo a direção NO-SE, encaixado no seio de uma antiforme 
desenvolvida em gnaisses. 

Biotita-muscovita-granitos estão dispersos em vários maci
cos, mas suas ocorrências mais significantes são aquelas que 
áfloram em Ouro Branco e Cariba (Folha SC 24-X-D), no perfil 
Catende-Cupira, próximo ao entroncamento para Colônia Leo
poldina na BR-101 (Folha SC.25-V-A), na parte sul da Folha 
SC.24-X-A. a sudoeste de Buíque, portadoras de ocorrências de 
estanho. São rochas ricas em minerais micáceos, com coloracão 
clara, granulação média, com palhetas de muscovita de até 1 ém 
Essas rochas passam gradacionalmente para biotita-granito Ou
tras exposições estão localizadas ao norte de Afrânio (Folha 
SC.24-V-A), sendo produtos derivados de anatexia dos biotita
muscovita-gnaisses abundantes naquela região, e ao sul de Ma
cururé dentro da Faixa Sergipana. 

Sobre os granitos a duas micas (muscovita + biotita), Strong 
(1980) comentou serem rochas tipicamente sintectônicas, for
madas próximo às zonas de rochas metassedimentares, pois 
delas são derivadas. 

É muito comum a presença de rochas granitóides cataclasa
das, de granulação fina a média, algo esbranquiçadas, tenua
mente orientadas com planos de sltckenstdes em todo o corpo 
Estão presentes ao longo das principais feições tectônicas im
postas na área Algumas dessas rochas possuem estrutura gnáis
sica facoidal. como constatado ao norte de Fazenda Nova 

1 1 2 2 32 4- Geocronologia 

Os dados geocronológicos relativos a esta suíte perfazem nume
roso conjunto, apresentado na Tabela 1 L e Figuras 1 .55 e 1 56 O 
evento plutônico apresenta-se intrusivo nas litologias do Com-

TABElA 1 L 
Dados analíticos Rb-Sr em rocha total para a Suíte Granitóide Pedra-Mata Grande 

N~ de ordem N~ de lab N~ de campo Rocha Rb Sr Rb87/Sr86 s,S7;srss 
Ref • 

(ppm) (ppm) 

193 3 064 PEAL 8A Migmatito 170.4 1238,9 0.40±0,01 0,7114±0,0011 312 
193 3 065 PEAL 88 Migmatito 167.7 1030,0 0.47±0,01 0,7131±0,0012 312 
193 3 066 PEAL BC Migmatito 140,9 815,3 0,50±0,01 O, 7134±0,0009 312 
194 3 067 PEAL 9A Enclave qz sien 152,1 812,7 0,54±0,01 0,7141±0,0007 312 
194 2 113 DP0-1 7 Enclave qz monz 235,2 660,5 1,03±0,02 O, 7196±0,0013 312 
195 1 212 B-15-2 Quartzo sienito 242,1 356,8 1,97±0,04 O, 7242±0,0033 312 
195 1 246 B-15-38 Quartzo sienito 200,9 396,7 1.47±0,03 O, 7221 ±0,0018 312 
194 1 680 DP0-1 28 Enclave granod 146.7 248,8 1.71 ±0,03 O, 7249±0,001 5 312 
194 1 382 DP0·1 3 Quartzo sienito 159.4 716,5 0,64±0,01 O, 7137±0,0017 312 
194 1 383 DP0·1 9 Oz monzonito 246,2 347,8 2,05±0,04 O, 7246±0,001 O 312 
194 1 681 DP0-1 9R Monzonito 230,7 355,9 1,88±0.04 O, 7262±0,0009 312 
194 1 682 DP0-1 12R Quartzo sienito 215,6 396,5 1 ,58±0,03 O, 7227±0,0008 312 
194 1 384 DP0-1 12 Quartzo sienito 227,8 398,5 1,66±0,03 O, 7225±0,001 O 312 
194 2 112 DP0-1 11 Quartzo sienito 205,2 323,8 1,84±0,04 O, 7232±0,0009 312 
194 2114 DP0-1 2A Enclave granod 163,8 406,3 1,17±0,02 0,7184±0,001 3 312 
194 2 115 DP0-1 1 OB Enclave monzod 232,5 430,9 1,56±0,03 O, 7224±0,001 O 312 
196 2 063 PEAL 7 Migmatito 149,1 480,7 0,90±0,02 0.7157±0,0019 312 
194 3 068 PEAL 9C Enclave qz sien 260.7 331.4 2,28±0,05 0,7291±0,0009 312 
197 3 225=2 583 MH-4b Granito 183,2 214,5 2.49±0,05 O, 7681 ±0,0013 174 
197 3 222=2 584 MH-4c Granito 176,5 125,9 4,10±0,08 0,8117±0,0007 174 
197 3 220=2 585 MH-4e Granito 228,2 128,2 5,21±0,10 0,8095±0,001 o 174 
197 3 221 =2 586 MH-4j Granito 184,8 131.8 4,09±0,08 o. 7865±0,0009 174 
198 2 510 PEAL 1 LL Granito 179,1 290,6 1,79±0,04 O, 7220±0,0007 86 
198 2 511 PEAL 2 LL Granito 208,8 180,3 3,36±0,07 O, 7362±0,0005 86 
199 2 512 PEAL 3 ll Granito 190,7 154,2 3,59±0,07 O, 7394±0,001 2 86 
200 2 513 PEAL 4 LL Granito 152,8 752,6 0,59±0,01 0,7125±0,0010 86 
201 2 514 PEAL 5 LL Granito 122,0 620,3 0,57±0,01 0,7104±0,0018 86 
202 3 431 267MB 88 Granodiorito 255,8 148,3 4.43±0,09 O, 7537±0,0013 NT 

* Os números da referência correspondem aos da bibliografia NT - Neste Trabalho. 
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F1g 1 56- Diagrama isocrônico Rb-Sr para o quartzo-sienito de Cachoeirinha (Suíte Granitóide Tipo Pedra-Mata Grande) 

plexo Presidente Juscelino e corresponde a importante episódio 
de anatexia, ali desenvolvido no final do Proterozóico Superior O 
conjunto radiométrico referente ao quartzo-sienito Cachoeirinha 
é apresentado também na Tabela 1 L. Este corpo intrusivo nas 
litologias do Complexo Presidente Juscelino expõe-se na 
BR-423, tendo sido estudado originalmente por Pessoa et a/11 
(1978) Através do seu estudo radiométrico e petrológico, estes 
autores concluíram pela sua geração ígnea, com mobilização de 
material profundo. 

Os dados radiométricos Rb-Sr e a isócrona verdadeira (Fig. 
1 55) aqui apresentados referem-se ao trabalho citado acima, 
te:1do sido recalculados os resultados para a nova constante rle 
desintegração do rubídio A isócrona de boa qualidade produz 
uma idade de 590 ± 26 MA para R = O, 7090 ± 0,0005 aqui 
assumida para a formação do maciço. Esta idade, aliada aos 
dados de campo, indica o caráter tarditectônico do Evento Brasi
liano do quartzo-sienito Cachoeirinha 

Rochas graníticas e granodioríticas próximas de Fazenda No
va (PE) foram também estudadas em separado, tendo permitido a 
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confecção da isócrona da figura originalmente reportada por Brito 
Neves (1975) A idade de 627 ± 22 MA para R = 0,7065 ± 
0,0007, de excelente qualidade, ajusta-se tempor~lmente à cha
mada fase tarditectônica brasiliana Na Figura 1 55 representou
se também uma amostra do corpo granodiorítico Ouro Branco, 
analisado pelo Projeto RADAMBRASIL, evidenciando clara
mente ser de idade anterior à obtida para a isócrona Sua idade 
Rb-Sr convencional é de 745 ± 42 MA (amostra 267MB 88, Tab. 
1 L), para uma relação inicial assumida de 0,705 

Amostras de rochas da parte do cavalgamento de Taguaritinga 
do Norte, Complexo Flaser (Costa, Pedrosa e Mendes, 1977), 
foram analisadas pelo método Rb-Sr, por Hama et a/11 (1978), 
estando listadas na Tabela 1 L (HH-4b, c, e, f) Estas amostras, 
caso colocadas tentativamente em diagrama isocrônico, deno
tam claramente um desequilíbrio isotópico e quando tratadas 
isoladamente suas idades convencionais serão sempre pré-bra
silianas, desde que as razões iniciais assumidas sejam da ordem 
de 0,705 a 0,712, valores normalmente obtidos para rochas de 
natureza granítica 



Entretanto, os dados de campo destas rochas, evidenciando 
sua localização em front de acavalgamento, sobrepostas às estru
turas brasilianas do Sistema de Dobramentos Pajeú-Paraíba, 
condicionam obrigatoriamente uma idade para estes corpos (ou 
de sua deformação), no máximo do próprio Ciclo Brasiliano (Brito 
Neves, 1980) Com base nestas relações geológicas, uma isó
crona brasiliana poderia ser tentativamente construída com as 
amostras do afloramento M H-4, caso se assuma uma selecão iso
tópica inicial inusitada, da ordem de 0.75, a qual demo~straria 
teoricamente que o material datado possuía longa vivência crus
tal prévia antes de ser afetado pelo Ciclo Brasiliano Ressalte-se, 
obviamente, a necessidade de outras determinacões radiométri
cas na área para melhor situar o quadro geológico/geocronoló
gico das litologias do "Complexo Flaser" 

Outro conjunto de amostras referentes aos granitóides tipo 
Pedra-Mata Grande acha-se datado pelo método Rb-Sr no domí
nio geográfico em discussão Trata-se de análises efetuadas por 
Almeida et a/11 (1968) em rochas da pedreira Galinha Cruz, ao sul 
de Recife, sendo que a isócrona Rb-Sr mineral originalmente 
apresentada foi aqui recalculada com as constantes atualmente 
em uso 

Os cinco pontos computados neste diagrama isocrônico (Fig 
1 55, Tab 1 L) produzem um alinhamento com idade de 546 ± 1 O 
MA para R= 0.71 78 ± 0,0031, representativa da época de homo
geneização isotópica de estrôncio das rochas deste afloramento 
Em termos comparativos, a idade desta isócrona mineral tem 
interpretação semelhante a um resultado radiométrico obtido 
pelo método K-Ar. Com efeito, duas determinações aparentes 
também disponíveis para o mesmo afloramento forneceram ida
des aparentes correlacionáveis com aquela encontrada acima 
pelo método Rb-Sr isocrônico em minerais, entre 560 e 520 
MA aproximadamente 
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Aqui foram agrupadas três associações de rochas granitóides sin
tectônicas representativas da Suíte Granitóide Pedra-Mata Gran
de Sendo assim, foram reconhecidas: associações granitos mi
cáceos-leucog ran i tos e biotita-gra n i tos; tonal itos-gra nod i o ritos 
e dioritos; e rochas granitóides facoidais Essas associações nem 
sempre estão presentes em um corpo, sendo agrupadas para um 
melhor desenvolvimento petrográfico. 

A associação granitos micáceos-leucogranitos e biotita-gra
nitos acha-se amplamente distribuída na área Assim, os leuco
granitos ocorrem predominantemente na Folha SC 24-X-B, ao sul 
de Sertânia, sudoeste de Buíque e na serra do Taquará. São ro
chas leucocráticas, às vezes cataclasadas, com alguma biotita, 
granulação fina a grosseira, revelando ao microscópio textura 
xenomórfica granular composta de microclina, plagioclásio e 
quartzo, e em quantidades subordinadas biotita, às vezes clori
tizada e acessórios como opacos, titanita, apatita, epídoto e zir
conita. Dentro dos lucogranitos é comum a presença da varie
dade de hologranitos de coloração rósea, maciça e granulação 
média a grosseira Costa, Pedrosa e Mendes (1977) descreveram, 
em lâmina delgada, um exemplar constituído por microclina, pla
gioclásio e quartzo, com quantidade acessória de biotita, argila, 
carbonato, mica clara, opacos, clorita e epídoto. 

O leucogranito da serra dos Pereiras mostra, em lâmina, se
gundo Costa, Pedrosa e Mendes (op ctt) uma textura xeno
mórfica granular, composta de microclina, quartzo e plagioclásio 
com frações subordinadas de epídoto e acessórios de apatita, 
titanita, opacos e anfibólio 

Os granitos micáceos estão representados pelos biotita
muscovita-granitos, e os exemplos mais significativos estão mais 
bem expostos na área de Santana do lpanema (Folha SC.24-X-D) 
e na Folha SC 25-V-A, próximo a Colônia Leopoldina São produ
tos derivados de anatexia de metassedimentos Exposições mais 
esporádicas afloram ao sul de Japecanga e nas proximidades de 
Lajedo. São rochas claras, de granulação grosseira, aspecto geral 
maciço, com placas bem desenvolvidas de muscovita Na seção 

delgada de exemplares coletados na Folha SC.24-X-D observa
se um agregado heterogranoblástico, cataclástico, essencial
mente formado por grãos de plagioclásio e quartzo com contatos 
bastante suturados. Concentrações de minerais ferromagnesia
nos, representados por biotita marrom, opacos pretos e rara
mente epídoto, aparecem nos interstícios do mosaico quartzo
feldspático, geralmente associados à muscovita O plagioclásio 
está representado pelo oligoclásio, com teor de anortita em torno 
de 20%, mostrando substituição parcial por palhetas de musco
vita e por minerais argilosos, resultando em um aspecto enturve
cido. Além da muscovitização do plagioclásio, observam-se ain
da processos de microclinização e quartzificação incipiente Os 
minerais micáceos geralmente estão esgarçados, contornando 
os porfiroblastos de plagioclásio, associados a opacos pretos A 
biotita apresenta-se com coloração castanho-amarelada, musco
vitizada e com formação de opacos pretos A muscovita encontra
se mais comumente nos núcleos dos plagioclásios, havendo 
transição do plagioclásio para mica neoformada 

Exemplares coletados em Ouro Branco (AL) mostram uma 
coloracão cinza-claro, caracteristicamente a duas micas, granula
ção média a grosseira, mostrando incipiente orientação mrcácea 
São frequentes os processos de feldspatização, nas encarxantes, 
e encraves de biotita-xistos não assimilados pela granitogê
nese 

No estudo petrográfico, apresentam textura hipidiomórfica 
granular com quartzo, plagioclásio, microclina, muscovita e bio
tita O plagioclásio ocorre em grãos subeuedrais, com inclusões 
de quartzo, alterado para sericita e carbonato, enquanto que a 
microclina está em parte mirmequitizada e algo alterada para 
caulim A muscovita ocorre em grandes placas, enquanto que a 
biotita é mais dispersa. 

Os biotita-granitos estão amplamente expostos em toda a 
área de distribuição da unidade e geralmente gradam para os 
hornblenda-granitos São rochas de granulação grosseira, estru
tura maciça, localmente com alguma orientação Em muitos lo
cais essa rocha tende a uma textura porfiróide, como constatado 
na zona litorânea de Recife, entre São José de Coroa Grande e 
Sirinhaém Exemplares deste tipo ocorrem também em Lajedo e 
Caruaru; Conceição das Crioulas, a nordeste de Tupanaci, e na 
rodovia Floresta-Belém do São Francisco, ao sul e sudeste e nor
deste de Paulo Afonso Os cristais de feldspato nesta fácies che
gam a atingir até 7 em, como constatado nos afloramentos de 
Conceicão das Crioulas De um modo geral, a rocha possui textura 
xenomÓrfica granular, composta por microclina, plagioclásio, 
quartzo e biotita, além de frações acessórias de titanita, opaco, 
clorita e apatita Em alguns exemplares ocorrem ainda zirconita e 
argila Os biotita-granitos passam gradativamente para os horn
blenda-biotita-granitos, que fazem parte de uma outra associa
ção petrográfica. 

Associação hornblenda-granitos, tonalitos e dioritos é mar
cante principalmente na parte norte de Belo Jardim Deste modo, 
os hornblenda-granitos apresentam também fáciçs porfiróides e 
comumente estão expostos nos maciços localizados ao norte 
do Lineamento Pernambuco, mais notadamente nas Folhas 
SC 24-X-B e SC 24-X-A A rocha comumente é de granulação 
média a porfiróide, coloração rósea a cinza, apresentando em 
lâmina delgada textura xenomórfica granular, em alguns locais 
tendendo para cataclástica, constituída de microclina, oligoclá
sio e quartzo, aparecendo subordinadamente hornblenda e bio
tita Numa coletânia dos exemplares, constata-se que os acessó
rios principais são epídoto, opacos, titanita, carbonato, apatita e 
zircão Na fácies porfiróide constata-se a presença de microclina 
dispersa em matriz escura. Ao microscópio ocorrem fenocristais 
de microclina e cristais de plagioclásio, dispersos numa matriz 
composta por quartzo, hornblenda, plagioclásio e microclina 

As amostras de tonalito provêm de locais isolados, estando 
este tipo de rocha associado aos plutões de biotita-granito 
Comumente estão muito cataclasados e algumas vezes gnaissifi
cados Nas amostras coletadas na Folha SC 24-X-D, nota-se, em 
lâmina delgada, um mosaico heterogranular composto de quart
zo, feldspato e mica O plagioclásio ocorre em grãos subautomor
fos, argilizados, antipertíticos, com mirmequita nos bordos e 
intercrescimentos gráficos A microclina aparece em fenocristais 

GEOLOGIA/163 



bastante desgastados, com gemi nação cruzada, englobando go
tículas de quartzo, !ameias de biotita e restos de plagioclásio. A 
mica é a biotita que ocorre em lamelas intersticiais, contendo 
algumas inclusões de epídoto e apatita. Os acessórios presentes 
são apatita, zircão, opacos, topázio e epídoto. No exemplar de 
tona li to pórfiro gnaissificado que ocorre ao sul de Floresta notam
se ovóides de plagioclásio com até 3-4 em em média, boiando 
em matriz fina de biotita, quartzo, plagioclásio, carbonato e mus
covita Associados aos tonalitos e biotita granitos, comumente 
aparecem hornblenda-granitos 

Os granodioritos, por outro lado, são abundantes. Um exem
plar, coletado em Caiçarinha de Penha (Folha SC 24:X-A), por 
exemplo, é de uma rocha de granulação fina a média, suavemente 
orientada, constituída por um mosaico alotriomórfico de quartzo 
e plagioclásio, com algum anfibólio e feldspato potássico subor
dinado O anfibólio é verde, com tonalidades marrons, devendo 
ser uma hornblenda com altos teores de moléculas de tscherma
ckita Um mineral acessório, caramelado e isotrópico, asseme
lha-se a perowiskita ou andradita. As amostras das Folhas 
SC.25-V-C, SC.24-X-D e SC.24-X-B mostram em conjunto uma 
granulação média, às vezes grosseira, levemente orientada e 
coloração clara 

Em lâmina delgada, os exemplares estudados mostram um 
mosaico heterogranular orientado, constituído predominante
mente por quartzo e feldspato, sendo que o primeiro ocorre em 
agregados granulares alongados, constituindo faixas onde se 
destacam fenocristais de feldspatos, representados por pla
gioclásio argilizado e pela microclina disforme A associacão 
máfica está representada pelo epídoto (pistacita) e o op~co 
preto 

Um exemplar de granodiorito de Ouro Branco (AL) revelou em 
lâmina delgada um mosaico heterogranolepidoblástico com 
quartzo, feldspato e mica O quartzo é abundante, aparecendo em 
grãos de tamanhos razoáveis, xenomórficos, às vezes muito fra
turado O feldspato está representado pelo oligoclásio e micro
clina. A mica está representada pela muscovita e clorita, sendo 
que a primeira aparece em la melas com bordos pouco triturados. 
A clorita, por outro lado, é produto de alteração da biotita. Os 
acessórios se fazem representar pelo epídoto granular, podendo 
se concentrar nos bordos ou intersticial às lamelas de clorita, 
opaco preto, apatita e zircão 

Os dioritos estão presentes como manchas nos vários corpos 
de granitóides São mais conspícuos na área da Folha SC.25-V-C. 
Reporta-se aqui a uma descrição petrográfica sumária deste tipo, 
efetuada por Costa et a/11 (1980) Esses autores identificaram 
dioritos e as fácies microdioritos e monzodioritos. Os primeiros 
são mais abundantes e estão mais bem representados em Pane
las (PE), como mancha nos granitóides. Segundo os autores, os 
estudos petrográficos desses tipos mostram uma textura granular 
hipidiomórfica, nos dioritos, e microporfirítica, nos microdioritos 
Em termos de composições mineralógicas, nos dioritos o anfi
bólio ocorre em fenocristais, poiquilíticos, com andesina subor
dinada. O anfibólio mostra alteração para clorita e biotita, com 
titanita associada. Nos microdioritos, os microfenocristais são de 
plagioclásio dispersos em uma matriz de plagioclásio, hornblen
da e subordinadamente biotita e quartzo, sendo os acessórios 
apatita e opaco Os monzodioritos apresentam um mosaico hipi
diomórfico de quartzo, feldspato e minerais máficos com clorita 
contendo inclusões de titanita, enquanto que a hornblenda apre
senta-se parcialmente alterada para biotita. 

Os granitos facoidais são rochas de coloração clara e granula
ção grosseira, às vezes com estrutura gnaissóide tectonicamente 
deformada Em lâmina delgada mostram uma textura cataclásti
ca, levemente orientada, composta de microclina quartzo, pla
gioclásio e biotita, com proporção subordinada de ferro-hasting
sita e teores acessórios de titanita, allatita, alanita e epídoto 

Os granitóides cataclasados são rochas abundantes na área 
Os exemplares descritos provêm de corpos situados ao longo do 
Lineamento Pernambuco, na Folha SC 24-V-B Em afloramento, a 
rocha tem coloração cinza-escuro e é grosseira, com fenoblastos 
de microclina que atingem até 2 em. Em seção delgada, a rocha 
possui textura porfiróide a cataclástica, algo orientada, consti
tuída de quartzo, plagioclásio, biotita e microclina. O feldspato 

164/GEOLOGIA 

potássico ocorre em megacristais, que variam de microclina a 
pertita. Na matriz, o quartzo (com extinção ondulante), plagioclá
sio e biotita misturam-se, propiciando ao conjunto textura morta r. 
Os máficos, càmo biotita, epídoto, allanita, titanita, anfibólio, 
opacos e carbonatos, ocorrem contornando quartzo e feldspato 
A rocha sofreu considerável deformação após a sua colocação. 

Costa et alii (op cit) mencionaram ainda, na Folha SC.25-V-A, 
mangeritos dispersos nos seios dos granitóides Segundo esses 
autores, na região de Bonito essa tipologia apresenta ao mi
croscópio textura hipidiomórfica granular, composta de pla
gioclásio e hornblenda, seguidos de microclina, biotita, quartzo e 
acessórios de titanita, epídoto, opaco, zirconita, apatita e car
bonato 

Petrograficamente as rochas dioríticas são escuras, maciças, 
granulação média a fina, constituídas em lâmina delgada por oli
goclásio, biotita, quartzo e porções de microclina, titanita, epí
doto, opaco, apatita e carbonato. 

Entre os representantes dos granitos classificados como ta rdi
tectônicos, estão o granitóide tipo Moderna, sienitos, aegirina
granito e granodioritos porfiróides. 

Segundo Santos & Vasconcelos ( 1973), os granitóides tipo 
Moderna apresentam, em lâmina delgada, plagioclásio e micro
clina em proporções variadas, quartzo e um máfico que pode ser o 
piroxênio (variedade hedenbergita) ou anfibólio (ferro-hasting
sita), ocorrendo como acessórios titanita, apatita, allanita, zircão 
e opacos. Ainda segundo os autores, a rocha apresenta uma 
estrutura milonítica localizada, como na serra do Diogo, aqui
granular cataclástica, em Moderna e Cruzeiro do Nordeste, além 
de porfirocataclástica ao sul de Henrique Dias 

É interessante assinalar que nas áreas mais cataclasadas a 
rocha é quase totalmente constituída por ferro-hastingsita, as 
menos cataclasadas possuem somente o piroxênio, enquanto 
que as mediamente cataclasadas contêm ferro-hastingsita e he
denbergita Os autores fizeram um breve relato sobre os proces
sos de formação dos minerais neste litótipo. Assim, a formação 
de ferro-hastingsita parece resultar de um processo retrorneta
mórfico, associado às fases tectônicas finais, e o quartzo tem ori
gem relacionada às fases tectônicas pós-cristalinas. 

A origem deste material, segundo Santos (1977), é provocada 
por zonas cataclásticas que fazem ascenderfragmentos da crosta 
e que, por fusão anatética, originaram este tipo de granitóide, 
semelhante aos modelos descritos em outras plagas por Pitcher 
(1979) e McConnel (1969, apud Santos, 1977) 

O granodiorito porfiróide de Fazenda Nova (Est 1 X B) apre
senta-se petrograficamente como hornblenda-biotita-granodio
rito, no qual está contida em várias partes do corpo a estrutura 
porfiróide, com fenoblastos de feldspato com mais de 2 em, dis
persos e localmente deformados, sendo ricos em encraves surmi
cáceos de biotita e raramente anfibólio Em seção delgada, nota
se textura porfiróide, composta por grandes minerais de micro
c I i na e cristais menores de feldspato, dispersos numa matriz 
constituída de biotita e hornblenda, associados a material granu
lado constituído por microclina, quartz-o e plagioclásio Os mine
rais acessórios presentes são titanita, apatita, epídoto, opaco e 
zirconita. Mello (1971) advogou o aparecimento de textura por
tiróide a partir de uma estrutura granular normal desenvolvida na 
fase tardia 

A 4 km ao norte de Olho d'Água do Frade, na Folha SC.24-X-A. 
no morro Vermelho, ocorre aegirina-granito, formando uma es
trutura circular no seio dos granitos porfiróides. A rocha é isotró
pica, de grã média, sendo constituída por feldspato potássico, 
quartzo, aegirina e algum plagioclásio, enquanto que os aces
sórios são titanita e apatita. O feldspato potássico é o ortoclásio, 
de forma arredondada. Os feldspatos alcalinos e a aegirina são os 
cristais mais desenvolvidos da rocha. Em uma massa mais fina, 
ocorrem quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino, assemelhan
do-se o conjunto a uma textura protoclástica mortar 

Foram mapeados alguns corpos de granitóides tarditectôni
cos de natureza distinta dos já mencionados com contatos brus
cos e nítidos em relacão às rochas encaixantes, desenvolvendo 
às vezes auréolas d~ feldspatização e condicionamento con
trolado porfalhas profundas. Predominantemente, são rochas de 
caráter alcalino a subalcalino, constituindo uma associação álca-



li-granodiorito-sienito. Essa associação engloba o granitóide tipo 
Moderna e os granodioritos de Fazenda Nova, além dos sienitos 
de Toritama e Cachoeirinha 

O granitóide tipo Moderna (Santos & Vasconcelos, 1973) é 
caracteristicamente tarditectônico e originado através de exten
sas falhas profundas da Zona Cataclástica Poço da Cruz-Cruzeiro 
do Nordeste. Suas áreas mais expressivas encontram-se distri
buídas em serrotes alongados, no sentido leste-oeste e sudoes
te-nordeste, mais precisamente na localidade de Moderna e 
próximos a lbimirim e Cruzeiro do Nordeste Caracteriza-se por 
granitos gerados em zonas de megacisalhamentos 

Na localidade de Moderna, área-tipo desse granitóide, nota
se uma pronunciada foliação cataclástica denunciada pela orien
tação e quebramento dos minerais, além de ocorrências locais de 
zonas milonitizadas, ocorrendo sob a forma de pequenos bou
dins, sendo o mais expressivo o de Moderna, com cerca de 1 7 km, 
constituindo a serra do Juá 

Os granodioritos porfiróides de Fazenda Nova ocorrem em 
uma depressão semi-alongada, E-0, limitada por serras graníti
cas elevadas, com escarpas abruptas. A rocha é rica em fenoblas
tos de feldspato, que atingem até 4 em de tamanho, com distri
buição caótica Esses fenoblastos não estão deformados e ao seu 
redor concentram-se em alguns locais encraves surmicáceos de 
biotita e raramente de material anfibólico 

A ocorrência de sienitos, com sua variação para quartzo
sienito, possui uma expressão morfológica na forma de pequenas 
elevações, muito peculiares e atraentes em qualquer escala de 
observação. O sienito de Cachoeirinha ocorre a 30 km ao sul de 
São Caetano, Folha SC 24-X-B, achando-se encaixado em um 
conjunto de biotita-granito porfiróide e migmatitos, com frações 
de hornblenda-biotita-gnaisses Os contatos são bruscos. A ro
cha mostra uma tonalidade cinza-esbranquiçado, com pontua
ções escuras de máficos e isotropismo acentuado, sendo comuns 
pequenos encraves de material máfico (hornblenda). 

Os sienitos também aparecem na região de Toritama e desta 
localidade, em direção sul, até transicionarem para o granodiorito 
de Fazenda Nova. Os contatos com rochas granitóides facoidais e 
porfiróides são por falha ou gradacionais Nestes locais, a pre
sença de estruturas tipo diápiros é a mais bem empregada, princi
palmente levando-se em consideração o padrão de ocorrências 
em formato semicircular e pela constituição diversificada de 
litologias (granodioritos, sienitos, granitos porfiróides etc), de
vendo o fenômeno ser interpretado como pulsos sucessivos de 
material granítico. 

Essas ocorrências ratificam o comportamento policíclico do 
Alto Pernambuco-Alagoas, sendo de importância peculiar como 
sede do magmatismo tarditectônico brasiliano. 

Um outro corpo de rocha granítica tarditectônica aparece na 
Folha SC.24-X-A, a noroeste de Floresta, próximo ao vilarejo 
denominado Olho d'Água do Frade, de formato semicircular. 

Intrusões discordantes em menores escalas podem ser tardi
tectônicas e acompanhadas de corpos alasquíticos ou mesmo 
pegmatíticos de pequeno porte. 

O stock de Cachoeirinha compreende variações petrográficas 
de quartzo-sienito e monzonitos. Os quartzo-sienitos petrografi
camente estão constituídos por microclina, plagioclásio, horn
blenda, quartzo, biotita e frações acessórias de opaco, titanita, 
apatita e zirconita. A microclina ocorre geralmente na forma de 
fenocristais, comumente micropertíticos 

Nos tipos monzoníticos, ocorrem máficos de diopsídio, horn
blenda, hiperstênio e biotita (Pessoa et a/11, 1978) Estes autores 
mencionaram ainda a presença de encraves enallogl'me, com com
posição que varia de quartzo-monzonito, monzogranito e gra
nodiorito. 

O sienito que ocorre em Toritama é mesocrático, com feno
cristais de feldspatos dispersos em uma massa cinza-escuro de 
granulação fina a média Petrograficamente Costa, Pedrosa e 
Mendes (1977) descreveram-na como constituída por cristais de 
microclina distribuídos numa matriz composta de plagioclásio, 
hornblenda, biotita, microclina e proporções acessórias de quart
zo, titanita, opaco, mica branca, carbonato, epídoto e zirconita 

1.1 2 2 32 6- Análises químicas 

Vinte e uma amostras da Suíte Granitóide Pedra-Mata Grande 
estão representadas na Tabela 1.LI, analisadas em elementos 
maiores Duas delas foram extraídas de Mello & Mello (1969), 
nove de Costa, Pedrosa e Mendes (op ctt) e também nove foram 
efetuadas pelo Projeto RADAMBRASIL, mormente concentradas 
na Folha SC.24-X-D, em tipos granitóides a duas micas (biotita + 
muscoyita) De posse desses dados, procurou-se, dentro das dis
ponibilidades, utilizar alguns tipos de diagramas comparativos 
Deste modo, no diagrama triangular Na

2 
0-K 0-CaO (Fig. 1 57), as 

amostras estão situadas abaixo do trend cafcoalcalino, notando
se que uma amostra, correspondente ao granitóide tipo Moderna 
(tarditectônico), está próxima do vértice K

2 
O Loiselle & Wonnes 

(1979 apud Kaul et a/11, 1982) apresentaram um gráfico que 
delimita os campos alcalino, calcoalcalino e toleítico Quando 
plotadas neste diagrama (Fig. 1".58), as amostras representativas 
desta suíte estão todas situadas no campo alcalino 

No diagrama de Wright (1969), constante da Figura 1 59, 
grande parte das amostras está no campo calcoalcalino, enquan
to que sete delas no campo alcalino 

TABELA 1 LI 

Análises químicas(%)- Suíte Granitóide Tipo Pedra-Mata Grande 

~ 
Mello, AA & Projeto Agreste de Pernambuco 

Mello, Z F (1969) Costa, Pedrosa e Mendes (1977) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 s 

Si02 55,86 56,20 57,30 50.30 68,00 68,50 59.50 70,50 61,50 58,90 63,80 

Ti02 1,12 0,31 0,52 0,40 0,20 0,23 0,38 0,14 0,20 0.37 0,06 

Al20 3 14,80 16,00 13,80 15,10 12,80 12,40 13,70 12,90 15,90 14,80 14,70 

Fe20 3 1,36 3,71 0,50 2,88 '0,34 0,92 1,28 0,17 1,68 1,68 1,22 

FeO 3,81 3,08 5,69 4.83 3,24 1,94 4,68 2,45 1,66 5,96 0,72 

MnO 0,11 0,04 0,12 0,13 0,06 0,13 0,13 0,04 0,08 0,10 0,01 

MgO 5,60 4,90 3,68 6,75 1,04 1,18 1,30 0,38 0,98 2,89 0,22 

C aO 4,51 4,50 5,83 7,50 2,75 3,25 4,97 1,93 2,73 3,99 0,65 

Na20 3,84 2,10 3.73 2,86 2,71 2,98 2,95 2,89 5,40 2,86 0,65 

K20 7,10 8,50 4,13 4,34 5,35 4,87 5,04 6,50 6,56 4.38 12,90 

P205 0,80 0,15 2,38 4,18 0,86 1,40 1,66 0,64 0,62 0,84 0,29 

H2o+ 0,12 0,09 0,27 0,17 0,16 0,20 1,50 0,16 0,22 0,18 0,90 

H2o- 0,95 0,40 0,23 0,12 0,06 0,14 0,19 0,12 0,10 0,11 0,64 

PF - - - - - - - - - - -

Total 99,98 99,98 98,08 99,56 97,57 98,14 97,28 98,82 97,63 97,06 96,76 
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TABELA 1 LI -Conclusão 

~ s 12 

Si02 72,64 
Ti02 -
A120 3 14,90 
Fe20 3 0,83 
FeO 0,84 
MnO 0,01 
MgO 0,20 
C aO 0,80 
Na20 3,80 
K20 4,76 

P205 0,03 
H2o+ -
H2o- 0,17 
p F. 0,52 

Total 99,56 

D 

* 

13 

70,80 
0,10 

15,60 
0,38 
0,99 
0,04 
0,30 
0,88 
3.40 
6,10 
-
-

0,12 
1,10 

99,81 

••• + ,.o. 
o 

o 

14 15 

70,50 71,80 
0,13 -

15,50 15,97 
0,23 0,05 
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0,05 0,11 
0,18 0,10 
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Fig 1 57- Diagrama triangular Na20-K20-Ca0 de Nockolds & Allen (1953, apud 
Moreno & Mendoza, 1975) diferenciando os campos toleítico e calcoalcalino para 

a Suíte Granitóide Tipo Pedra-Mata Grande 

No diagrama de Kuno (1966) as amostras desta suíte tendem 
ao vértice Na

2
0 + K,O. enquanto que algumas estão dispersas, 

tendendo ao centro do diagrama. Observa-se que o conjunto de 
granitos a duas micas e leucogranitos estão isolados do conjunto 
(Fig. 1 60). 

Os diagramas de variação (Fig 1 61 ), utilizados para este con
junto, mostram que os óxidos CaO, Fe

2
0

3 
e FeO correlacionam-se 

negativamente com SiO,. Comportamento semelhante é obser
vado com as somas FeO -r Fe

2 
O , MgO +F e O, FeO + MgO + Fe

2 
0

3 
+C aO e FeO + Fe

2
0

3 
+ MgO. í<

2 
O não possui correlação aparen

temente com Si0
2

, enquanto que Al2 0
3 

se correlaciona positiva
mente com Si0

2
• 

Estes trends podem ser explicados pelo modelo de restito pro
posto por Chappell & White (1974), que esplanaram sobre uma 
mistura incompleta entre uma fusão precoce rica em sílica e uma 
fusão tardia do restito básico. 

Chappell & White (op cit ) mostraram que existem dois tipos 
de granitóides contrastantes, e que foram denominados Tipo I e 
TipoS para acentuar suas diferentes origens. Os Tipos S são deri
vados de fusão parcial de rochas-fonte metassedimentares e os 
Tipos I de rochas-fonte de composição ígnea. O critério utilizado 
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Fig 1 58- Diagrama Na20+K20 versus Si02 de Loiselle & Wonnes (1979, apud 
Kaul et a/il, 1982) para a Suíte Granitóide Tipo Pedra-Mata Grande 

para demonstrar estes dois tipos está expresso na Tabela 
1 Lll. 

Quando comparados os parâmetros de Chappell &White (op 
ctt) com as características apresentadas pela Suíte Granitóide 
Tipo Pedra-Mata Grande, conclui-se que existe uma predomi
nância de amostras que se enquadram no TipoS, enquanto que 
poucas amostras (granodiorito de Fazenda Nova, por ex.) pos
suem características de granitos Tipo I, conforme a Tabela 
1 Llll. 

Esta suíte possui valores de Si02 entre 50 e 30% nos tipos 
mais básicos até 74% nos mais ácidos. O teor de álcalis é normal. 
A razão Na

2 
0/K, O varia de 0,05 até 1 ,04. 

Conclui-se que as rochas constituintes da Suíte Granitóide 
Tipo Pedra-Mata Grande são representantes de rochas geradas 
através de processos de anatexia, tanto de material metassedi
mentar como da crosta, e alguns provenientes de anatexia de 
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Fig 1 61 -Diagrama de variação de elementos maiores para a Suíte Granitóide 
Tipo Pedra-Mata Grande 

material ígneo. A presença de encraves básicos microgranulares 
no Granodiorito de Fazenda Nova e no Sienito de Cachoeirinha é 
uma característica que permite explicar sua procedência ígnea. 

Em vista dos fatos abordados, é possível enquadrar o conjunto 
representàtivo desta suíte num desenvolvimento de proces
so híbrido (manto/crosta) semelhante ao descrito por Pupin 
(1980). 
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Fig 1 60- Diagrama triangular AFM de Kuno (1966) para a Suíte Granitóide Tipo 
Pedra-Mata Grande 

TABELA 1 Lll 
Propriedades dos dois tipos de granitos contrastantes (modificados por Chapell & 

White, 1974) 

Tipos- S Tipos -1 

Sódio relativamente baixo, Na20 nor~ 
malmente <3,2% em rochas com apro· 

Sódio relativamente alto, Na20 normal· 
mente >3,2% nas variedades félsicas 

ximadamente 5% K20, decrescendo pa· decrescendo para >2,2% nos tipos mais 
ra <2.2%· em rochas com aproximada· máficos 
mente 2% K2 0 

MOL A12 0 3 j(Na2 0+K2 0 + CaO) > 1,1 MOL AJ20 3 /(Na20 3 + K20 + C aO) < 1,1 

C I P W: > 1% Corundum normativo C I P W: Diopsídio normativo ou < 1% 
Corundum normativo 

Relativamente restritas na composição Amplo espectro de composições de 
para tipo" com alto Si02 félsica a máfica 

Diagramas de variação irregulares Variações interelemento dentro dos plu-
tões; diagramas de variação linear ou 
próximo a linear 

Muscovita e biotita comum Hornblenda comum 

sr87 ;sr'J6 > o. 7os Sr87 /Sr'J6 ~ O, 704-0,706 

lsócronas exibem uma dispersão de pon- lsócronas exibem um conjunto de pon-
tos dentro de um amplo envelope tos linear e regular 

São comuns xenólitos metassedimenta- São comuns xenólitos portadores de 
res hornblenda máfica de aparência ígnea. 

Sn associado com tipos altamente silí- Depósitos de Cu e Mo (W) nos pórfiros 
cicos associados com tipos félsicos a máficos 

1.1 .2 2 33- Suíte Intrusiva Águas Belas 

1.1 .2 2.33 1 -Generalidades 

Santos & Silva Filho (1975) individualizaram um hornblenda
granitóide que constitui o maciço existente nas proximidades da 
cidade de Aguas Belas (Folha SC.24-X-C)1 considerando-o, na 
época, cogenético com o quartzo-sienito Agua Branca. 

Silva Filho et a/11 (1977) identificaram uma série de maciços 
semelhantes ao descrito por Santos &Silva Filho (op cit ), consti
tuídos de hornblenda-granitos, quartzo-sienitos e rochas asso
ciadas que foram incorporadas nos granitóides tipo Águas 
Belas. 

Silva Filho et a/ti (1979b), no Projeto Canindé do São Fran
cisco, diferenciaram uma série de granitóides, incluindo tipos 
como granitos, granodioritos, biotita-granitos, leucogranitos, ro
chas porfiroclásticas e dioritos. Dentro das rochas porfiroclásti-
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TABELA 1 LI\\ 
Critério geoquímico de Chape\1 & White (1974), Plimer (1980) aplicado aos Granitóides Tipo Pedra-Mata Grande 

Ocorrência Nome da rocha ~03j(Na2 0+ 
20 + CaO) 

Fazenda Nova Granodiorito porfiróide 0,95 
Fazenda Nova Granodiorito porfiróide 1,06 
Sítio Araras Granodiorito 0,99 
Toritama Sienito pórfiro 1,03 
Sítio Belo Monte Biot granito porfirítico 1,18 
Sítio Paraguaia Granito 1,12 
Sítio Santa Bárbara Granito pórfiro 1.06 
Sítio Xucuru Granito pórfiro 1,14 
Sítio Ouricuri Sienito 1,08 
Sítio Panelas Quartzo diorito 1,32 
Serra do Juá Granito 1,03 
Próximo a Maravilha Granito a duas micas 1,60 
Sítio Dom Bosco Granito a duas micas 1,50 
Ouro Branco Granito a duas micas 1.40 
Ouro Branco Granito a duas micas 1,52 
Riacho União Granodior a duas micas 1.44 
Serra dos Cavalos Granito 1,05 
Serra do Padrão Granito 1,39 
Fazenda Brejinho Granito 1,14 
Pedreira Brejinho Granito 1,36 
Pedreira Calão Granito 1.42 

cas definiram os seguintes tipos litológicos: granitóide porfiro
blástico com frequentes encraves máficos, monzonito por
firoclástico, hornblenda-granito, gnaisse porfiroblástico e sieni
to porfiroclástico 

Neste relatório propõe-se a denominação de Suíte Intrusiva 
Águas Belas a um conjunto magmagranitogênico de característi
cas distintas relacionado com o desenvolvimento de uma impor
tante fase tectônica que se processou ao longo do eixo do rio São 
Francisco, entre Paulo Afonso e Pão de Açúcar, onde se destacam 
corpos filonares, stocks e massas batolíticas de sienitos, quartzo
sienitos, quartzo-monzonitos e granitos porfiríticos guardando 
numerosos encraves e autólitos, sendo o conjunto caracterizado 
como uma suíte granitogênica de natureza predominantemente 
alcalina. Essa suíte é de grande importância no arcabouço geoló
gico-geotectônico da área, pois faz parte de material ígneo que 
foi embutido no estágio orogênico, sendo um bom exemplo de 
mecanismo de intrusão controlado por linhas de falhas profun
das, prato-intrusão, semelhantes aos modelos de intrusões gra
níticas de zonas de falhas descritos por Pitcher (1979) 

A denominação de Águas Belas provém de Santos & Silva 
Filho (1975) e representa o clímax da granitogênese final com 
material sienítico O conjunto intrusivo possui ainda na concep
ção aqui adotada magmas granitóides diferenciados, preser
vando em alguns casos texturas magmatogênicas com encraves 
de material ígneo básico revelando texturas anti-rapakivi. A Suíte 
Intrusiva Águas Belas é o produto final de magmas tectônicos 
(sentido de Marmo, 1971 ), devendo ser provavelmente cogené
tico com a Suíte Intrusiva Canindé, que apresenta constituintes 
básicos. Esses granitóides formam corpos de contatos bem defi
nidos, caracteristicamente intrusivos e magmáticos. 

Na Suíte Intrusiva Águas Belas encontram-se corpos mais 
básicos (granito porfirítico de Pão de Açúcar), com maior índice 
de coloracão e taxa de encraves microgranulares, seguindo nas 
zonas ap(cais para termos mais ácidos com diminuição e fre
quência dos megacristais, tratando-se de uma suíte pluriepi
sódica 

1 .1 2 2 33 2 - Posição estratigráfica 

Os granitóides alcalinos.são produtos de uma área cratonizada 
(Rogers & Greenberg, 1981 ), sendo caracterizados como mate
rial formado ao longo de zonas de cisalhamento, abundantes na 
região do rio São Francisco, possuindo conotações estratigráfi
cas conspícuas com outras suítes granitóides da área. Assim 
sendo, a referida unidade foi colocada no Pré-Cambriano Supe
rior, possuindo o mesmo padrão de desenvolvimento das unida
des graníticas formadas em zona de maior fraqueza tectônica. A 
interpretação ainda é exeqüível de especulação, mas aventa-se a 
possibilidade de haver uma seqüência de diferenciação desde 
gabros e dioritos até sienitos. 
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Norma 
Na20% K20% N~ Referências 

A\20 3 

- 3,84 7,10 1 Mello, AA & Mello, Z F, 1969 
- 2,10 8,50 2 
- 3,73 4,13 3 Costa, Pedrosa e Mendes, 1977 
- 2,86 4,34 4 

" - 2,71 5,35 5 
" - 2,98 4,87 6 
" - 2,95 5,04 7 
" - 2,89 6,50 8 
" - 5.40 6,56 9 
" - 2,86 4,38 10 
" - 0,65 12,90 11 

- 3,80 4,76 12 Projeto RADA~~RASIL 
- 3.40 6,10 13 

3,90 5,50 14 " -
4,02 5,78 15 " -

" - 4,58 4,83 16 
" - 3,00 8,00 17 

3,60 4,76 18 " -
" - 3,30 5,18 19 

3,01 4,82 20 " -
- 4,25 4,10 21 

O seu embutimento deu-se provavelmente antes da intrusão 
da Suíte Intrusiva Canindé, dado este ratificado pelo comporta
mento geocronológico de ambas as unidades 

1 1 2 2 33 3 - Distribuição na área 

A unidade está localizada nas Folhas SC.24-X-D eSC 24-X-C, for
mando massas que se destacam topograficamente, geralmente 
muito perturbadas tectonicamente. Ocorrem com grande repre
sentatividade na parte norte-noroes!e de Pão de ,Açúcar, em 
Caboclo, na região de Porto da Folha, Aguas Belas e Agua Branca, 
a sudoeste de Correntes e ao sul de lnhapi. 

Formam corpos de dimensões batolíticas e stocks com forma
tos elipsoidais, estirados, triangulares e poliédricos, intensa
mente falhados, além de cordões alongados bastante destacá
veis na morfologia da área, destacando-se as serras dos Meirus, 
Catu, Formosinho etc., alinhados no sentido noroeste-sudeste, 
frequentemente deslocados por zonas de falhas nordeste-su
doeste 

Na área de Paulo Afonso, Folha SC 24-X-C, foram cartografa
dos exemplares da Suíte Intrusiva Águas Belas representados por 
sienitos, quartzo-sienitos, hornblenda-granito, às vezes porfirí
tico, e monzonitos, ocorrendo em áreas próximas a Curituba e a 
sul de Santa Brígida. Essas rochas foram delimitadas entre si por 
contatos litológicos, enquanto que com as outras unidades os 
contatos são invariavelmente por falhamento ou bruscos. Assim, 
a leste de Santa Brígida e a norte-nordeste-leste de Delmiro Gou
veia os hornblenda-granitos entram em contato direto com dia
texitos do Complexo Presidente Juscelino, formando em alguns 
locais pequenas auréolas de feldspatizayão. 

A sudeste de Santa Brígida os hornblenda-granitos encerram 
encraves dioríticos de forma lenticular. 

Os sienitos, que ocorrem próximo à margem esquerda do rio 
São Francisco intrudem as rochas da seqüência vulcanossedi
mentar do Complexo Entrementes. Os tipos litológicos mais 
abundantes possuem coloração cinza a rósea, granulação média 
a grosseira, às vezes chegando a pegmatóide, sendo constante a 
presença de encraves básicos 

Próximo a Porto da Folha (SC.24-X-D) aflora pequeno corpo 
sienítico exibindo contatos discordantes com o Complexo Entre
montes. Silva Filho et a/11 ( 1977) mencionam xenólitos de anfibó
lio-xistos no leito do riacho Mingu. Ao norte essas rochas gradam 
para os granitos porfiríticos com encraves dioríticos 

A classificacão de campo varia de um ponto para outro, tendo 
em vista o conteúdo e variação de quartzo, caracterizando desde 
hornblenda-granito até sie~ito. 

Entre Del miro Gouveia, Agua Branca e Mata Grande as rochas 
desta suíte granítica ocorrem formando grandes maciço~ de 
relevo proeminente, destacando-se principalmente o de Agua 
Branca. São sienitos e quartzo-sienitos de coloração rósea, mos-



trando diferenciação pegmatóide, ocorrendo também fácies por
firítica com encraves hiperanfibólicos, muito bem exposta em 
Matinha dos Cândidos e lnhapi. Granitóides semelhantes si
tuam-se ao sul de lnhapi, a leste-nordeste da Folha SC.24-X-C, 
com caráter às vezes porfirítico e encraves melanocráticos de 
anfibólio. Em alguns afloramentos foram descritos sienitos por
tiróides, como a nordeste de Entrementes e entre o povoado de 
Caboclo e a região limítrofe da serra Grande, onde estão expostos 
sedimentos da Formação Tacaratu. Esta tipologia passa gradati
vamente para os monzonitos, sendo comum a presença de pe
quenos encraves máficos. 

Na parte oeste do vilarejo Caboclo, no local denominado 
Lajedo do Boi, a rocha adquire aspecto porfirítico, com cristais 
euedrais de feldspatos com 3-4 em de tamanho imersos em ma
triz mesocrática. São freqüentes neste local encraves/xenólitos e 
autólitos ovalados, retangulares e irregulares de rochas básicas 
Nota-se muito conspicuamente a presença de schlieren decimé
trico na porção porfirítica que grada para a parte sienítica através 
de uma faixa micropegmatítica, ocorrendo ainda filetes discor
dantes de material aplítico e pegmatóide róseos, cortados por 
rocha granítica rósea equigranular. Neste afloramento os encra
ves de rocha básica possuem uma distribuição caótica ou ocasio
nalmente orientada. Neste último caso, ocorre uma subdisposi
ção paralela entre os xenólitos e os eixos maiores de grãos ovala
dos de quartzo e prismas de anfibólio. Nas partes mais grosseiras, 
porfiríticas, ocorrem bandas difusas tipo schlieren. É comum a pre
sença nestes quartzo-sienitos de encraves microgranulares de 
composição melamonzonitos, ovalados. 

No maciço de Santana do lpanema aparecem, nos bordos, 
diferenciações pegmatóides. O maciço é controlado por zonas de 
falha suficientes para produzir um formato poliédrico. 

No corpo de Meirus ocorre rocha de composição semelhante, 
rico em encraves/xenólitos ovalados, triangulares, de rocha bási
ca biotitizada, cujas dimensões chegam a atingir até 5 em. Na 
parte norte do maciço ocorre um xenólito de gnaisse da seqüên
cia supracrustal Traipu-Jaramataia, com dimensões de 20 em. A 
rocha é de cor cinza, granulação média predominante, às vezes 
exibindo porfiroblastos centimétricos de feldspato com certa 
regularidade na orientação das rochas máficas Na parte noroeste 
do referido maciço a estrutura de fluxo é desenhada pelos alinha
mentos grosseiros de fenocristais ovóides e arredondados de 
quartzo; é notório o aparecimento de um sutil bandeamento na 
rocha com tamanhos entre as faixas deci a centimétrica de horn
blenda alongada e cristais subangulares de K-feldspato. Em mui
tos locais observam-se variação no índice de coloração, menor 
quantidade de fenocristais de feldspato e inexistência de cristais 
irregulares de quartzo e hornblenda euedrais de modo que a 
rocha adquire uma cor róseo-cinza com cristais que chegam a 
atingir 3-4 em, imersos em matriz mesocrática. 

Granitóides porfiríticos estão expostos descontinuamente 
desde Pão de Acúcar até Jacaré dos Homens. A distincão dessas 
rochas é bastante clara, sendo freqüente a presença d~ encraves 
tipo ovalado (Est. 1 .XI A), quartzo e blastos de feldspato potássi
co. Apresentam de maneira geral coloração escura a esverdeada, 
isotropismo acentuado com fenoblastos de K-feldspatos, que 
chegam a atingir até 2,5 em Os granitos porfiríticos entram em 
contato gradacional com quartzo-sienitos e sienitos, a sul e leste 
de Caboclo e ao norte de Pão de Açúcar. Silva Filho et alii (op ctt) 
mencionaram que na parte sul-sudoeste da fazenda Jacu essas 
rochas entram em contato gradacional com a Unidade Gentileza 
(Complexo Entrementes, neste trabalho) A sul-sudoeste de Ja
caré dos Homens acha-se em contato com o Complexo Presi
dente Juscelino. Nas cercanias da cidade de Pão de Acúcar 
ocorre um granitóide porfirítico, com contatos, na parte sul: gra-

dacionais para os monzonitos. São constituídos por rochas escu
ras, esverdeadas, porfiríticas, com pouco quartzo, encerrando 
encraves ovalados de di o ritos cujos tamanhos são razoavelmente 
grandes e abundantes. Esse tipo de material, diorito, faz parte da 
câmara magmática, que no mecanismo do embutimento des
prendeu-se de uma parte da parede da própria câmara, sendo 
engolfado na massa granítica. Em relação às outras rochas, mos
tra maior desenvolvimento de fenoblastos de K-feldspato e maior 
quantidade de rocha máfica. O monzonito porfirítico, por outro 
lado, apresenta poucos encraves máficos e fenoblastos feldspáti
cos pouco desenvólvidos em relação aos granitos' porfiríticos, 
além de maior quantidade de quartzo. 

Em Niterói o granito porfirítico é cortado por um leucogranito, 
enquanto que margeando o rio São Francisco é recoberto pelos 
arenitos da Formação Tacaratu, em discordância angular. 

1 1.2.2.33.4- Geocronologia 

Pouco ao norte de Entrementes ocorre o corpo sienítico de Água 
Belas, o qual orientou a definição da presente suíte intrusiva. () 
Projeto RADAM BRAS I L, visando a obter a idade deste pluto
nismo, efetuou uma datacão K-Ar em biotita, apresentada na 
Tabela 1.LIV Em face do ú~ico dado radiométrico existente, ape
nas um breve comentário pode ser feito com base no aspecto 
a na I ítico-i nterpretativo. 

O resultado de boa qualidade analítica, com 620 MA, apro
ximadamente, indica idade m.ínima para o corpo de Águas Belas, 
provavelmente próxima da época de sua consolidação magmá
tica. Esta idade também se insere no intervalo geocronológico 
brasiliano definido para a Suíte Granitóide Tipo Glória, eviden
ciando assim atividade ígnea de natureza alcalina em época con
temporânea. Datações adicionais em rochas de composição se
melhante deverão ser empreendidas para melhor situar a crono
logia da Suíte Intrusiva Água Belas. 

1 .1 .2.2.33 5 - Petrografia 

A unidade está representada por hornblenda-granito a hornblen
da-quartzo-sienitos e hornblenda-quartzo-monzonitos, além de 
hornblenda-granitóides porfiríticos. Silva Filho et a!it (1979b) 
citaram termos mais básicos como quartzo-monzodioritos e 
quartzo-dioritos, os quais são incluídos nesta unidade como tipos 
subordinados 

As rochas da Suíte Intrusiva Águas Belas são em sua maioria 
de origem ígnea e injetaram-se principalmente ao longo de fa
lhas, como sugerido pela sua forma fi lona r predominante Corpos 
com dimensões de stocks ou batólitos também são comuns, 
sobretudo nos tipos porfiríticos. 

A) Hornblenda-granitos a hornblenda-quartzo-monzonitos 

São os tipos litológicos predominantes na unidade. São rochas 
de cor cinza-claro a cinza-rosado, com pontuações negras. São 
isotrópicas a um pouco foliadas por cataclase. Têm granulação 
média a grossa e apresentam texturas porfiríticas e granular 
hipidiomórfica. 

M ineralogicamente estão constituídas de plagioclásio, felds
pato potássico, quartzo e hornblenda. Titanita, biotita, epídoto, 
piroxênio cálcico e opacos são componentes usuais nessas 
rochas 

Os fenocristais, quando presentes, estão representados pelo 
feldspato potássico pertítico, dispostos em matriz de granulação 
um pouco mais fina, constituída de quartzo, plagioclásio e micro
clina. Desta associação depreende-se que os fenocristais são 

TABELA 1 LIV 
Dados analíticos K-Ar em biotita para a Suíte Intrusiva Águas Belas 

N~ de ordem N~ de lab N~ de campo Rocha %K Ar40 X 1 o·6 ( ccSTP ) %Ar40 Idade Ref 
rad g atm (MA) 

25 4 933=4.229 1 095 AG/E0-1 25 1 Sienito 7,3245 209,21 2,84 617±18 NT 

NT- Neste Trabalho 
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hipersolvus e a matriz subsolvus, de acordo com a divisão de 
Tuttle & Bowen (1958) para as paragêneses graníticas 

De modo geral, o feldspato potássico é mais abundante que o 
plagioclásio O quartzo ocorre em quantidade variada, às vezes é 
inferior a 1 O% do total da rocha como nos quartzo-sienitos e 
quartzo-monzonitos Pode ocorrer nos interstícios dos feldspa
tos. 

Entre os minerais ferromagnesianos destaca-se a hornblenda, 
que tem forma tabular e pleocroísmo forte em tons de verde. Pode 
aparecer geminada O piroxênio cálcico é granular a tabular e tem 
cor verde com fraco pleocroísmo O ângulo de extincãoZAC indi
ca tratar-se da série diopsídio-hedenbergita (salit~). Biotita e 
titanita são os outros máficos mais comuns. O primeiro é marrom
avermelhado e o último caramelado. A titanita tem forma losân
gica e freqüentemente aparece inclusa no anfibólio ou na bio
tita. 

B) Hornblenda-gra nitóides-porfiríticos 

São rochas de cor cinza a cinza-escuro, isotrópicas ou um pouco 
foliadas Têm granulação média a grossa e textura porfirítica a 
protoclástica 

Os fenocristais são invariavelmente de pertita a micropertita 
com geminação Carlsbad Cumulados de plagioclásio euédrico 
podem aparecer inclusos nos fenocristais. 

A matriz está composta principalmente de quartzo, plagioclá
sio, microclina e hornblenda Titanita, biotita, epídoto, apatita e 
zircão ocorrem em quantidades subordinadas. O plagioclásio é 
sódico (oligoclásio) e é mais abundante que o feldspato potássi
co (microclina) ou ocorre em quantidade mais ou menos igual a 
este O quartzo tem extinção ondulante fraca e constantemente 
aparece nos interstícios das placas dos feldspatos A hornblenda, 
como nos granitos, quartzo-sienitos e quartzo-monzonitos, tem 
cor verde a verde-amarronzada e forma tabular Titanita pode 
aparecer isolada ou inclusa no anfibólio e na biotita. 

Alguns exemplares de hornblenda granito gnaisse por
firoblástico foram descritos por Silva Filho et a/11 (1979b), restritos 
a uma área a leste-sudeste de Pão de Açúcar, constituídos em 
lâmina por quartzo, biotita, hornblenda orientada, plagioclásio e 
restitos de anfibólio, sendo deduzida sua origem a partir de rocha 
anfibolítica a gabróica 

C) Encraves 

Em todas as variedades litológicas da Suíte Intrusiva Águas Belas 
podem encontrar-se encraves ou autólitos, escuros a claros, de 

granulação fina a média e com forma irregular, elipsoidal ou arre
dondada. O maior eixo dos elipsóides pode alcançar até 15 ou 
20 em. 

Estão constituídos principalmente de hornblenda, biotita, 
feldspato, titanita e opacos. Quartzo, diopsídio-hedenbergita, 
epídoto e apatita podem estar presentes às vezes em elevado 
percentual 

A principal característica desses encraves, todavia, é a pre
sença das texturas cumulada, intergranular, porfirítica ou mesmo 
anti-rapakivi, o que assegura uma procedência magmática para 
essas rochas e conseqüentemente para a Suíte Intrusiva Águas 
Belas como um todo. 

Os principais minerais cumulados são o plagioclásio, os opa
cos e os piroxênios Como material intercumulus ou intergranular 
notam-se plagioclásio, feldspatos potássicos, quartzo e biotita 

A textura anti-rapakivi foi observada em encraves nos granitói
des porfiríticos expostos na descida para a cidade de Pão de Açú
car, no lado alagoano do rio São Francisco Caracteriza-se pela 
presença de fenocristais de plagioclásio envolvidos por manto de 
microclina de baixa triclinicidade. A matriz é de plagioclásio, 
feldspatos potássicos, quartzo e minerais máficos, como horn
blenda, biotita e titanita Nesses encraves também foram obser
vadas texturas porfiríticas e glomeroporfiríticas 

1.1.2 2.33 6- Análises químicas 

Cerca de 20 amostras de rochas da Suíte Intrusiva Águas Belas 
foram analisadas para elementos maiores, menores e traços 
(Tabs 1 LV e 1 LVI). 

Os hornblenda-granitos, hornblenda-quartzo-sienitos e grani
tóides porfiríticos têm teores de Si02 variando de 61% a 71%, os 
quais são compatíveis com a natureza ácida a intermediária des
sas rochas Os encraves, por outro lado, são intermediários a bási
cos, visto que os percentuais de sílica estão compreendidos entre 
48 e 59% 

A razão de alcalinidade de Wright (1969) varia de 2,02 a 3.71 
Quando plotadas contra os teores de sílica, verifica-se que as ro
chas desta unidade são essencialmente alcalinas a calcoalcali
nas (Fig 1 62) Este fato também é verificado no diagrama de 
Rogers & Greenberg (1981) (Fig. 1 63) 

TABELA 1 LV 
Análises químicas (%)-Suíte Intrusiva Águas Belas 

Hornblenda-granitos e hornblenda-~uartzo-sienitos Encraves 
Granit 

pórfir. 

Amostras 
258/ 258/ 258/ 258/ 258/ 258/ 258/ 258/ 258/ 258/ 258/ 258/ 258/ 258/ 258/ 1 095/ 1 191/ 1 191/ 1 191/ 1 051/ 
55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 72 125.1 48 48.A 48.A.1 261 

Si02 62,50 61,16 61,84 63,57 68,88 68,36 68.45 68.50 71,60 68,57 70,63 62,30 61.71 65,52 66,55 61,80 59,50 59,05 48.20 63,60 
Ti02 1,17 1.70 1.42 1,33 0,17 0,17 0,08 0.17 0,08 0.41 0,33 0,83 0,75 0.41 0,38 0,71 0,80 0,87 1,01 0.73 
Al20 3 15.50 15,20 15.60 15,20 15,20 15,38 15,68 15,00 14,97 14,85 15,32 16,00 15,35 16,65 16.45 12.70 12,30 12,95 7,93 13,60 
Fe2 0 3 2.70 3,20 2,65 2,60 1.39 1,30 1.70 1.60 1,19 1,17 0,88 2,20 1.40 1,05 1,68 3,64 4,17 4,56 3,96 3.45 
FeO 2,38 2,80 2,52 2,25 1,12 1.25 1,12 1,26 0,98 2,00 1,00 2,72 4,15 2,30 1,72 1,68 2,98 2.41 5,89 1.55 

'" MnO 0,10 0,12 0,10 0,10 0,10 0,05 0,04 0,06 0,05 0,06 0,02 0,05 0,08 0,04 0,04 <0,10 0,14 0,10 0,22 <0.10 
o 
'O MgO 1,36 1,81 1,66 1,36 0.40 0,53 0.40 0.70 0.40 0,51 0,30 1,20 1,06 0,56 0.40 3.48 4,84 1.92 12,20 2,10 x 
·o C aO 2,85 3,15 3,04 2,66 1,26 1,52 1.00 1.19 1,05 0,26 1.68 2,10 3,22 2,00 1,82 3,87 4,37 4,08 7,71 3,08 

Na2o 3,20 3,10 3,20 3,30 3,65 3,50 3,50 3,55 3.7n 3,70 4,90 4,70 4,35 5,25 5,05 3,67 2,16 3,99 2,36 4,96 
K20 6,90 6,75 6,93 5,38 6,80 6,93 6,93 7,17 5,66 6,56 4,28 6,00 7,05 5,36 4,94 6,89 5,15 6.73 4,81 3,84 

P205 0,22 0,21 0,22 0,22 0,04 0,05 0,05 0,08 0,03 0,07 0,06 0,36 0,16 0,11 0,06 0,68 0,76 0.70 1.43 0.43 
H 2o- 0,18 0,12 0,10 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15 0,15 0,09 0,04 0,22 0,12 0,23 0,19 - - - - -

P.F. 0,61 0,52 0,58 0.41 0,37 0,48 0.46 0.35 0,32 0,51 0.44 0,94 0,71 0.47 0,51 0,60 1.42 0,52 2,31 0,88 

Total 99,67 99,84 99,91 99,53 99,56 99,68 99,68 99,78 100,23 99.76 99,88 99,62 100,11 99,95 99,79 99,82 99,59 97,96 98,03 98,30 

"' 'O c 

'""' o!!! Q 15,65 15,66 14.71 18,91 20,56 20,10 20.43 19,97 27,57 24.48 23,85 11,61 7.46 12,57 16,14 14,31 28,04 8,32 100,00 20.79 
!:; "' A 69,74 68,84 69,97 66,72 70,30 69,53 71.78 73,05 63,06 75,51 59,24 50,08 88,60 72.49 65,98 85,63 57,97 91,68 0,00 65,17 <1>-" 
E ~ p 14,61 15,50 15,32 14,37 9,14 10,36 7,79 6,97 9,36 0,00 16,91 38,30 3,94 14,93 17,88 0,00 13,98 0,00 0,00 13,03 
(~.!::: 

roCJl 
"-
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258/ 
55 

258/ 
56 

258/ 
58 

258/ 
59 

258/ 
60 

258/ 
61 

TABELA 1 LVI 
Elementos-traço (ppm)- Suíte intrusiva Águas Belas 

258/ 
62 

258/ 
63 

258/ 
64 

258/ 
65 

258/ 
67 

258/ 
68 

258/ 
69 

258/ 
70 

258/ 1 095/ 1.191/ 1.191/ 1191/ 1051/ 
72 1251 48 48A 48A 1 216 

~ <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
B <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Ba 3400 4.000>5000>5000 4850 1920 2200 3200 1880 2600 3200>5000>5000>5000>5000 3800 5000 2.000 2000 3700 
Be 
Bi 
CI 

Co 
C r 
Cs 

Ga 
Ge 
Mn 
Mo 
Nb 
Ni 
Sb 
Sn 
Sr 
Ti 
w 
Zr 
Zn 
Cu 
Pb 

Cd 
Li 
Se 
Au 
Hg 
As 
Th02 
Rb 

U30s 
v 

<5 
<10 

<100 
8 

26 
<5 
23 

<30 
700 
<5 
20 
15 

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
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As razões moleculares AI2 0)(Na2 0 + K2 0 + CaO) são todas 
inferiores a 1,1 e com um valor médio de 0,84, enquadrando as 
rochas desta unidade como granitos tipo I. na divisão de Chappell 
& White (1974). 

As composições normativas das rochas analisadas (norma 
com biotita e anfibólio), quando plotadas no diagrama triangular 
0-A-P (Fig. 1 64), evidenciam a natureza mais alcalina, registrada 
nos teores relativamente baixos de quartzo normativo e elevados 
de álcali-feldspatos em relação ao plagioclásio. Os encraves têm 
comportamento semelhante ao de suas encaixantes, consti
tuindo exceção a amostra 1.191-48 A 1, que é melanocrática, 
não contém feldspato normativo e plota no extremo Q do dia
grama. Nas composições normativas, o diopsídio invariavel
mente está presente, às vezes acompanhado de ortopiroxênio, 
constituindo mais uma característica dos granitos tipo I de Chap
pell & White (op ctt) 

Se se considerar a natureza básica a intermediária dos encra
ves e as suas ca~acterísticas magmáticas, as rochas graníticas da 
Suíte Intrusiva Aguas Belas muito provavelmente se originaram 
da diferenciação ou anatexia de rochas ígneas. 

A predominância de encraves máficos homblêndicos, muito 
comuns nesta suíte, possibilita uma analogia com os granitos 
tipo Cl ou M de Didier (1973) ou ainda o tipo A de Loiselle & 
Wonnes (1979 apud Kaul, 1982) 

No diagrama AFM de Kuno (1966), as rochas desta suíte, em 
sua maioria, se concentram no campo alcalino (próximo ao vérti
ce Na2 0 + K2 0) e possuem uma tendência a inclinar-se para o 
centro do diagrama, caracterizando uma suíte orogênica com
pressionai (Fig. 1 65) 

No diagrama ternário Rb-Ba-Sr (Fig 1 66), proposto por El 
Bouseily & El Sokkary (1975), as rochas da Suíte Intrusiva Águas 
Belas situam-se em sua grande maioria no campo dos granitos 
anômalos, indicando granitos magmáticos que sofreram varia
ções químicas em suas composições A posição dessas rochas 
neste campo é devida aos baixos valores de Rb (538 ppm), 
enquanto que o Ba é muito elevado (1 880 ppm) 

No diagrama de lshihara et a/11 (1979), 15 amostras estão no 
campo da Série llmenita A amostra 1 191-48 A 1 não foi plotada, 
pois tem Índice de Diferenciação.muitb baixo (Fig. 1 67). 

Concluindo, a Suíte Intrusiva Aguas Belas caracteriza-se por 
um franco desenvolvimento compressional, sem contudo apre
sentar indícios de bens minerais, fato este obtido principalmente 
pela análise dos diagramas de El Bouseily & El Sokkary (op ctt) 
Pode-se afirmar ainda que são granitos derivados do manto, fato 
este que reside na présença de encraves microgranulares, se
gundo os conceitos de Didier (1973). 
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1.1 2 2 34- Suíte Intrusiva Serra da Aldeia 

1.1 2.2 34.1 -Generalidades 

Corpos graníticos circunscritos nos metassedimentos perten
centes ao Grupo Salgueiro-Cachoeirinha são conhecidos desde 
longa data. Barbosa (1970) mapeou parte da região do médio São 
Francisco, reconhecendo alguns corpos graníticos e sienitos, 
estes também como diques, mencionando idades entre 530-590 
MA para os granitos e 480 MA para os diques sieníticos _(Tab. 
1 LVII) O trabalho de Barbosa (op ctt) é de cunho reg1o_nal, mter
pretativo, baseado principalmente em fotomterpretaçao 

Na área do presente trabalho, Caldasso eta!it (1973) foram os 
primeiros a realizar um mapeamento sistemático nos corpos 
graníticos que ocorrem na Folha se 24-V-A, pOSICIOn~ndo as In

trusivas que ocorrem no sudeste do Piauí no Eocambnano e des-
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Suíte Intrusiva Aguas Belas 

crevendo os corpos como sendo de granito, sienitos e álcali
granitos. 

Sial et al11 (1981) efetuaram estudos geoquímicos nos stocks 
de Serrita (PE), correlacionando-os com outros corpos que ocor
rem mais ao sul, incluindo o Batólito de Salgueiro. Consideram
nos como evolvidos a partir de diferentes estágios de diferencia
ção de um magma mais máfico, de caráter trondhjemítico, reco
nhecendo a presença de tonalitos e quartzo-monzonitos de colo
ração rósea e granulação fina. 

Silva Filho, Sial e Guimarães (1982) trataram da petrologia e 
geoquímica do Batólito de Salgueiro (PE), considerando-o como 
constituído de quartzo-monzonitos, granodioritos, quartzo-sieni
to e granito, afirmando ainda ser este corpo caracterizado por 
uma afinidade trondhjemítica (parte do batólito), resultado da 
cristalização precoce de anfibólio, piroxênio ou de ambos. 

Gomes et alu (1981) incluíram as rochas graníticas intrusivas 
nos metassedimentos que ocorrem na região de Serrita como 
pertencentes a uma suíte magmática, classificando-as de gra
nodioritos. 

Neste relatório propõe-se a denominação Suíte Intrusiva Serra 
da Aldeia para abrigar uma associação granitogênica de caráter 
anorogênico, no sentido de Bonin & Lameyre (1978), com 
alguma presença de textura rapak!VI, em que um dos principais 
corpos é a serra da Aldeia, no sudeste do Piauí, advindo daí 
sua denominação. 

Os plutonitos granitóides desta suíte compreendem, princi
palmente, cúpulas de granitos alcalinos intrusivos nos xistos 
metassedimentares Suas dimensões são variáveis, desde stocks 
até massas sub-batolíticas a batolíticas, alguns com caráter 
subvulcânicos e tabulares subordinados. 

A Suíte Intrusiva Serra da Aldeia caracteriza-se em grande 
parte por encerrar rochas graníticas de composições diversas, 
nas quais acham-se presentes texturas rapakivi e cumulados de 
anfibólio. Nem todos os corpos aqui tratados revelam textura 

rapakiv1, sendo esta feição observada somente nos estudos petro
gráficos. As outras massas graníticas, onde não foi observado 
este tipo textura!. pertencentes a maciços isolados, foram reuni
das como fazendo parte da associação dos granitos com 
textura rapakivi 

Essa suíte grànítica configura um conjunto magmatogênico de 
final do ciclo tectonomagmático, com características anorogêni
cas, formado durante a elaboracão do nft, que ocorreu naquela 
parte da área de exposição desta unidade. 

1 .1 .2.2.34.2 - Posição estratigráfica 

Em alguns locais foram constatadas auréolas de contato das ro
chas graníticas com os metassedimentos. Entretanto, este 
aspecto não foi observado na maioria dos corpos. São intrusivos 
em metassedimentos do Pré-Cambriano Médio. As datações efe
tuadas nos plutões das Folhas SB.24/25 Jaguaribe/Natal de
monstraram idade brasiliana, o que permite em primeira hipótese 
alocá-los no Eocambriano. Não deve ser afastada a idéia de idade 
mais antiga para este conjunto intrusivo. 

1.1 .2.2.34.3 - Distribuição na área 

A maioria dos corpos cartografados está situada na reg1ao 
sudeste do Piauí, em domínios da Folha SC.24-V-A, e em meno
res proporções na Folha SC.24-V-B. Em sua maioria possuem 
formatos losângicos e circulares, geralmente falhados, consti
tuindo algumas elevações, tais como as serras do Milhan e 
Aldeia, além das localizadas nas cercanias da cidade de Salguei
ro, no lado pernambucano. Na Folha SC.24-V-A ocorrem muitas 
vezes sob formato rasteiro, em lajedos, como observado nos 
povoados de Sussuarana, Sete Lagoas e Tigre. 

As intrusivas plutônicas ácidas são mais destacáveis pelo 
considerável número de corpos aflorantes, na região posicionada 
a sudoeste de Paulistana (PI), numa faixa grosseiramente alinha
da no sentido NE-SO (paralela ao Lineamento Sobral-Pedro 11), 
que passa em Campo Alegre e chega a oeste do vilarejo Barra do 
Bonito, prosseguindo a sudoeste na Folha contígua, SC.23 Rio 
São Francisco. Nestas regiões os corpos encontram-se recober
tos por um material arenoso proveniente da desagregação dos 
arenitos da bacia do Parnaíba. 

Dentre os corpos situados no lado pernambucano destacam
se o de Salgueiro e outras serras isoladas, que constituem forma
tos losângicos com concentrações semicirculares abrigando 
roofs pendentes de xistos granatíferos da seqüência metassedi
mentar. No maciço de Salgueiro as variedades litológicas são 
bem marcantes, constituindo um batólito diferenciado, onde nas 
bordas ocorre granodiorito a duas micas e biotita-granito cata
elástico, enquanto que nas partes centrais do corpo predomina 
aegirina-augita-riebeckita granito mostrando em alguns casos 
leves orientações de fluxos magmáticos. Este batólito configura 
uma feição polidiapírica (no sentido de Stephanson, 1975). 

O corpo que constitui a serra dos Jacarés (Fig. 1 .68) ocorre a 
noroeste de Salgueiro, formando uma estrutura circular, e 
compõe um conjunto de corpos agrupados como stocks graníti
cos de Serrita, segundo Si ai et ali! ( 1981 ). Em Terra Nova ocorre 
um expressivo corpo, de formato semicircular, de uma rocha 
granodiorítica com cumulados de anfibólio e xenólitos de biotita
gnaisses do Complexo Monteiro. A forma de contato com as uni
dades que lhe são limítrofes geralmente é brusca e/ou por 
falhamento, sendo menos desenvolvida a presença de auréolas 
de contato. Esta foi notada no Batólito de Salgueiro, em sua por
cão norte, formando uma franja de pequena espessura não repre
~entável na escala adotada. É interessante relatar que no perfil 
Salgueiro-Parnamirim o granito está arrasado ao nível dos xistos, 
sendo o contato marcado a 8, 7 km do entroncamento para 
Umãs. 

No entroncamento da Polícia Rodoviária Federal, em Salguei
ro (PE), os biotita-xistos granatíferos apresentam-se com intenso 
redobramento nos planos de foliação, com apófises de material 
granítico de larguras variáveis. 

No bordo norte do maciço de Salgueiro ocorre uma fácies 
granodiorítica a duas micas. No contato deste tipo com os xistos 
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Frg. 1.68 - Corpo c~rcular da serra do Jacaré, da Suíte lnrrusrva Serra da Aldera. 
truncando os metassedrmentos do Grupo Salgue lro-Cachoerrlnha. Na parte sul os 
hornblenda-granllos do Terra Nova trtrncam também ossos melassedlmentos. 

Folha SC.24·V·B. 

do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha foram observados efeitos de 
metamorfismo de contato. muito localmente. Esta feição foi ano
tada na BR-1 16. a 5.8 km ao norte da Polícia Rodoviária Federal 
onde os xistos estão redobrados e endurecidos. A rocha do con
tato é . de granulação fina, maciça. sem orientação, coloração 
cinza com tonalidades esverdeadas, tendo sido interpretada 
como representante da fác les hornfels. 

Na Folha SC.24-V-A os corpos granfticos mostram contato 
difuso e/ou porfalhamento, junto a uma predommância de rochas 
da fácies xisto verde a anfibolito. Na borda oeste do corpo circular 
do Tigre ocorre vulcanito ácido (riolito) na borda da massa granr
t ica. consti tuindo para esta suíte um conjunto vulcanoplutõnico 
(Fig. 1 .69). 

Diques de rocha cinza-escuro cortam o Batólito de Salgueiro 
na direção N-S. aparecendo mais na parte central do corpo. com 
pequenas dimensões. Aparecem também na BR-232. a 33,2 km 
a oeste de Salgueiro. em direção a Pamamirim. São rochas homo
gêneas. granulação média, às vezes porfirlticas. e foram classifi· 
cadas por Barbosa (1970) como umptekitos e por Silva Filho, Sial 
e Guimarães (1982) como prováveis lamprófiros. 

1.1 .2.2.34.4 - Geocronologta 

Não foram efetuadas datações geocronológicas nesta suíte, pois 
os valores de Sr silo muito altos (média de 1 .224 ppm), em con
traste com baixos valores de Rb (média de 1 1 5,6 ppm). que difi
cultam a obtenção de uma tsócrona razoável. No entanto. estudos 
geocronológicos preliminares de Bon & Priem (apud Sial et alii. 
1981) efetuados nos corpos graníticos situados a poucos 
quilômetros ao norte da área deste trabalho, localizados em 
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Serrita, Bodocó. Exu e Jati, configuraram em isócrona de refe
rência uma idade de 527 x 1 (1 ± 1 8 MA. 

Nesta mesma região Gomes et aln (1981) determinaram uma 
idade K-Ar de 530 ± 20 MA em biotita para esses corpos intrusi
vos. Dados da bibliografia (Tab. 1 .LVII) mostraram idades próxi
mas das obtidas por Gomes et alil (op. cit. ). 

Esses dados podem ser. em primeira hipótese, extrapolados 
para a Suíte Intrusiva Serra da Aldeia. principalmente para os cor
pos situados no lado pernambucano. Novas datações se fazem 
necessárias para um estudo geocronológico confiável destas 
massas intrusivas. 

1.1.2.2.34.6 - Petrografia 

A composição mineralógica das rochas pertencentes à Suíte In
trusiva Serra da Aldeia permite separá-las em granitos sódicos. 
granitos rapakiVJ, granodioritos e tonalítos. Os riolitos. que 
compõem a borda da massa intrusiva do Tigre, não foram 
descritos. 

A) Granitos sódicos 

Os granitos deste grupo ocorrem nas vizinhanças de Salgueiro e 
Terra Nova, no Estado de Pernambuco. 

Caracterizam-se pela presença de anfibólios ou piroxênio 
sódicos em suas composições mineralógicas e por apresentarem 
texturas magmáticas dos tipos porfirítico e granular hipidio
mórfico. São rochas de cor creme-rosado a cinza. possuem 
granulação média a grossa e raramente estão orientadas. orienta
ção essa atribufda ao fluxo magmátaco ou à ação de cataclase. Os 
principais constituintes mineralógicos são o quartzo, o feldspato 
potássico. o plagioclásio e os máficos sódicos: aegirlna-augita. 
hastingsita e riebeckita. Alguns granitos apresentam piroxênio 
ou anfibólio. enquanto outros podem encerrar ambos. Os mine
rais acessórios mais comuns são bioti ta. títanita. apatita, zircão e 
epfdoto. Os feldspatos exibem, em geral, forma tabulareuédrica a 
subédrica, dispondo-se em um arranjo desordenado com quartzo 
e outros minerais ocupando os interstfcios. Plagioclásio (oligo· 
clásio-albita) e feldspato potássico (ortoclásio-microclina) ocor
rem em quantidades mais ou menos equivalentes. O ortoclásio 
ocasionalmente apresenta triclinicidade elevada. como sugerido 
pela existência de geminação em rede. característica da micro
clina. O plagioclásio pode apresentar-se substituído, em parte. 
por sericita e carbonato. Fenocristais corrofdos de pertita são 
encontrados esporadicamente envolvidos por matriz de pla
gioclásio e feldspato potássico. Este aspecto textura! indica que 
os fenocristais se formaram em um estágio inicial acima da curva 
so/vus e a matriz abaixo da mesma. Todavia, a maior parte dos 
granitos é do tipo subsolvus. em analogia aos trabalhos experi
mentais de Tuttle & Bowen (1968). O piroxênio sódico exibe cor 
verde, fraco pleocrofsmo e forma tabular subédrica. Pode ser optí
camente positivo ou negativo. o que o caraeteriza como perten
cente à série augita-aegírina. Os anfibólios, por outro lado, são 
em geral mais alongados que os piroxênios e apresentam pleo
croísmo mais forte. oscilando ent re verde-azulado e verde-claro. 
O ângulo de extinção Z 1\ C varia de 1 5° a 20°, alcançando cerca 
de 80" em alguns granitos. Isto indica que tanto a hastingsita 
quanto a riebeckita podem ser encontradas nos granitos deste 
grupo. Os anflbólios também podem apresentar-se orientados 
porfluxo magmático. como bem caracterizado na amostra 1.080/ 
AG-243. 

B) Granitos rapakivi 

Estas rochas têm ocorrência restrita à região da serra da Aldeia, 
no ex1remo noroeste da Folha SC.24-V-A. Freqüentemente 
aparecem como injeções estreitas nos xistos do Grupo Salguel
ro-Cachoeirinha. 

São rochas de cor rosa a creme. isotrópicas. ostentando 
granulação mais fina que os granodioritos vizinhos. descritos 
adiante. A principal caracter(stica é a presença de textura repakivi, 
evidenciada por feldspato potássico manteado por plagioclásio. 
Os principais constituintes são quartzo, microclina e oligoclásio. 
Em menor quantidade. notam-se titanita, hastingsita, biotíta, epf-



doto e minerais secundários, como sericita e carbonato O quart
zo ocorre nos interstícios das ripas de feldspatos e raramente 
exibe extincão ondulante 

Os feldspatos são euédricos a subédricos e não estão orienta
dos. Tanto a microclina quanto o oligoclásio apresentam-se bem 
geminados. O plagioclásio mostra continuidade óptica quando 
está envolvendo a microclina e esta, não raro, retém forma 
monoclínica, sugerindo inversão a partir de feldspato potássico 
monoclínico. Não se observaram fenocristais ovóides de felds
pato potássico como descrito em outros granitos rapaktvt (e g 
Sederholm, 1928; Sviridenko, 1968) Alguns cristais de micro
clina apresentam, por outro lado, inclusões euédricas de pla
gioclásio e às vezes de microclina de uma geração mais antiga, 
refletindo uma cristalização complexa para essas rochas, prova
velmente envolvendo fenômenos de acumulação gravitativa de 
minerais, assim como mistura de magmas. Em algumas amostras 
o feldspato alcalino pode ser pertítico e não estar envolvido por 
plagioclásio. Os minerais ferromagnesianos ocorrem geralmente 
nos interstícios dos feldspatos ou às vezes substituindo o pla
gioclásio, como exemplificado pelo epídoto, sericita e carbo
nato. 

C) Granodioritos 

Ocorrem como stocks no extremo noroeste das Folhas SC 24/25 
Aracaju/Recife, no Estado do Piauí, aflorando na serra da Aldeia e 
na área arrasada, desde esta serra, descontinuamente, até o 
povoado de Tigre, mais ao norte. Aparecem também nas vizi
nhanças de Salgueiro, em Pernambuco, como corpos isolados ou 
associados aos granitos sádicos 

Os granodioritos caracterizam-se pela maior quantidade de 
plagioclásio em relação ao feldspato potássico e pelas texturas 
magmáticas típicas, como intergranular, granular hipidiomórfica 
e às vezes autoclástica A cor dessas rochas é creme-rosado a 
cinza e a granulação é média a grosseira Quartzo, plagioclásio e 
feldspato potássico são os principais constituintes. Em menor 
proporção podem aparecer biotita, epídoto, muscovita, hasting
sita e aegirina-augita, estas duas últimas restritas aos corpos 
próximo a Salgueiro Os principais acessórios são titanita, car
bonato, apatita, opacos, zircão e epídoto O quartzo ocorre geral
mente nos interstícios dos feldspatos e pode exibir extinção 
ondulante devido à cataclase Os feldspatos estão representados 
pelo plagioclásio (oligoclásio) e pelo ortoclásio com triclinici
dade elevada (gemirÍação em rede irregular) Ambos podem apre
sentar forma tabular e orientacão ao acaso Ocasionalmente o 
plagioc.lásio está saussuritizado, aparecendo sericita, carbonato e 
epídoto-clinozoisita como produtos deste processo de alteração 
deutérica A maior concentração desses minerais no centro dos 
plagioclásios indica que estes são zonados Os granodioritos 
também são do tipo subsolvus, uma vez que não se observaram 
quantidades expressivas de intercrescimentos pertíticos Entre 
os minerais máficos destacam-se a biotita esverdeada, às vezes 
substituída parcialmente por clorita, e os anfibólios e piroxênios 
sádicos. O primeiro é freqüente nos corpos de Serra da Aldeia, 
enquanto os últimos estão confinados às exposições graníticas 
próximo a Salgueiro, como já referido Epídoto e clinozoisita têm 
presença expressiva nos granodioritos da serra da Aldeia. Alguns 
granodioritos encerram biotita e muscovita podendo ser designa
dos como granodiorito a duas micas São encontrados principal
mente próximo a Salgueiro A fluorita é muito comum nos 
granodioritos da região da serra da Aldeia Geralmente ocorre 
associada à sericita e ao carbonato, atestando uma acão hidro
termal a pneumatolítica nos estágios finais de cri~talização 
daquelas rochas. 

D) Tonalitos 

Os tonalitos são rochas de ocorrência restrita à região próxima a 
Salgueiro e de pequena expressão se comparados com os outros 
tipos descritos. Exibem cor cinza, granulação média a grossa e 
textura granular hipidiomórfica Estão constituídos principal
mente de plagioclásio, quartzo, biotita e muscovita. Os aces
sórios mais freqüentes são epídoto, clinozoisita e titanita. O 

plagioclásio em geral é hipidiomárfico. porém quando está saus
suritizado seus bordos são difusos Forma npas tabulares com 
orientacão ao acaso, em cujos interstícios podem observar-se 
quartzo' e alguns minerais máficos. . . 

As micas ocorrem em quant1dades ma1s ou menos eqUivalen
tes. A biotita apresenta inúmeros halos pleocráicos ao redor de 
inclusões de zircão e pode estar parcialmente cloritizada. A mus
covita aparece como mineral bem individualizado ou substi-
tuindo parte do plagioclásio. . . . 

Petrograficamente, a rocha, class1f1cada como onunda de 
metamorfismo de contato, mostra textura hornfélsica, possui 
granulação fina, sem orientação preferencial, e está constituída 
principalmente de quartzo, clonta, b1ot1ta gra~ada, apatlta e pla
gioclásio, em ordem decrescente de abun?anc1a. Os mmera1s 
félsicos exibem suturamento nos bordos e as vezes pol1gon1za
cão, enquanto palhetas micáceas mostram um arranjo isotrópico. 
Á granada ocorre em porfiroblastos anédricos, com menos de 1 
mm de diâmetro, contendo inclusões de quartzo e biotita. 

1.1 2.2 34 6- Análises químicas 

Análises químicas de elementos maiores, menores e traços 
(Tabs 1 LVIII e 1 .LI X) foram executadas em dez amostras da Suíte 
Intrusiva Serra da Aldeia, visando a caracterizar os diversos tipos 
petrográficos encontrados e a extrair subsídios de suporte à 
petrologia 

Os minerais félsicos normativos, quando plotados no dia
grama QAP (Fig. 1 70), mostram que todas as rochas são relativa
mente mais ricas em feldspatos alcalinos do que se supunha a 
partir das composições modais Este fato se justifica ao se admitir 
uma composição mais sádica para os plagioclásios (oligoclásios) 
encontrados nas lâminas delgadas Digna de referência é a 
semelhança composicional dos granitos sádicos, granitos rapa
k!V! e alguns granodioritos, os quais se concentram no campo dos 
álcali-feldspato,quartzo sienitos 

Uma tentativa de distinção em séries graníticas sádicas e 
potássicas é apresentada no diagrama An-Ab-Or (Fig 1. 71) 
Nota-se que todas as amostras exibem razão Ab/Or superior à 
unidade e que metade das rochas analisadas se situa no campo 
dos trondhjemitos e o restante no campo dos granitos Exceto 
duas amostras, uma de granodiorito e outra de tonalito, as demais 
ostentam composições muito parecidas 

As amostras da Suíte Intrusiva Serra da Aldeia, plotadas em dia
gramas discriminantes de Wright (1969) e Rogers & Greenberg 
(1981 ), mostrados nas Figuras 1 72 e 1 73, respectivamente, são 
quase todas alcalinas, duas delas situadas no campo calco
alcalino, comprovando as características vislumbradas no exame 
petrográfico e nos diagramas descritos 

Do ponto de vista genético, Chappel! & White (1974) dividi
ram as rochas graníticas em dois tipos contrastantes: o tipo I. 
derivado de fonte ígnea, e o tipo S. gerado por anatexia, de 
material ígneo ou sedimentar, cujas características já foram 
discutidas na Suíte Granitáide Pedra-Mata Grande (Tab. 1.LII) 

O exame desses parâmetros, em relação às rochas da Suíte 
Intrusiva Serra da Aldeia, permite concluir que as amostras apre
sentam características dos granitos do tipo I. exceto a 100/173, 
um granitóide tipo S. 

As características desta suíte muito se aproximam das do 
granito tipo A, de Loiselle & Wonnes (1979 apud Kaul, 1982), que 
são granitáides gerados ao longo de zonas de nfts ou blocos con
tinentais estáveis Bonin & Lameyre (1978) apontaram que plu
tões deste tipo são excelentes testemunhos de distensão, em 
regiões continentais, após a orogênese. 

No diagrama da Figura 1 74, AFM de Kuno (1966), as rochas 
da Suíte Intrusiva Serra da Aldeia mostram um trend concentrado 
na linha K20 + Na20, característico de zonas distensionais 

lshihara (1981) propôs uma relação entre Fe0/Fe2 0 3 e Fe2 0 3/ 

FeO versus o Índice de Diferenciação, que considerou como 
resultado da predominância de diferentes fugacidades de oxigê
nio durante a evolução de magmas graníticos, em que a dissocia
ção de água em magmas hídricos é o principal agente oxidante 
dos magmas da série magnetita e a incorporação de carbono 
cristal seria a característica essencial dos magmas da série 
ilmenita 
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Fog. 1.69- Corpos corculares da Suite lntrusova Serra da Aldeoe. na regolo de Togre IPI I. Folha SC.24·V·A. 

TABELA l .LVII 
Dados analhicos K·Ar pere e Suíte Intrusiva Serra da Aldeia 

N!de ordem N!de lab. N!de campo Rocha Material 

203 783 PV·22 PE Granito alcalino Anf. 
204 268 08·S·31 Sienito (dique) RT 

• Os número& da refer6ncoe corretpondem aos da b ibliografia. 

Plotadas as análises químicas da Suíte Intrusiva Serra da 
Aldeia. na relação de lshihara. verifica-se uma predominância das 
rochas próximo i linha divisória das sdries. Entretanto. a maioria 
das amostras analisadas está situada no campo da série magne· 
tita. enquanto que outras quatro estão no campo da série 
ilmenita, confirmando o caráter distensional mostrado na Fi· 
gura 1.75. 

A constante falta de encraves ou xenólitos nas rochas da Suíte 
Intrusiva Serra da Aldeia dificulta a elaboração de hipóteses rela
cionadas à procedência dos magmas originais. Somente nos 
maciços do lado pernambucano (Salgueiro. Terra Nova e Serrita). 
é que ocorrem encraves máficos de anfibólio. algumas vezes 
apresentando-se cumulados. A Figura 1.76 mostra uma relação 
desta sulte comparada com os granitos jovens da Nigéria e os da 
Amazônia Oriental. 

De qualquerforma. a natureza magmática é um dado definitivo 
e seguro. pois as texturas encontradas são na maioria diagnósti
cas de material cristalizado a partir de uma fusão. Os dados de 
campo mostram o caráter intrusivo nos xistos com auréolas do 
contato. Sialet slii (1981 ). ao realizarem investigações em rochas 
semelhantes. localizadas ao norte nas Folhas SB.24/25 Jaguari· 
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%K A.-40 • 1 0•8 ( ccSTP ) %Ar•0 Idade Ael. " 
red g atm (MA) 

~.4766 42,0 4.52 615±16 85 
8.4300 189. 1 0.88 501± 8 12 

be/Natal. concluíram que uma parte das rochas fo i gerada por 
fusão parcial de rochas ígneas ou metaígneas e outro de material 
sedimentar ou metassedimentar. 

A linearidade mostrada pelos plutões constitui ntes desta suíte 
sugere um controle de embutimento por zonas de fa lhas profun· 
das. que acompanham o trend das rochas metamórficas do Grupo 
Salgueiro-Cachoeirinha. · 

Quanto à petrometalogênese. verifica-se que os granitos com 
potencialidade a concentrar Sn. Mo e W são aqueles altamente 
diferenciados. A média de Rb para os granitos mineralizados 
situa-se na faixa entre 651 -699. para os granitos da Nigéria. 
Observando-se a Tabela 1.UX. constata-se que as amostras re· 
presentativas da Suíte Intrusiva Serra da Aldeia têm valores de Rb 
entre 98·163 ppm. baixíssimos. Por outro lado. o bário. com valo· 
res variáveis e altos (800· 7 .500). é incompatível com a média dos 
granitos mineralizados do norte da Nigéria e do tipo Serra Branca, 
em Goiás. Por outro lado. os valores de Na20 e CaO elevados e 
baixo K20 são diferentes em relação aos granitos com potencial 
de Sn. Mo e W . 

Assim. a Suíte Intrusiva Serra da Aldeia não apresenta favora· 
bilidade nos estudos químicos aqui descritos para concentração 



Fig. 1.69 - Concludo. 

TABELA 1.LVIII 

Análises qulmicas ('l6J - Sufte Intrusiva Serra da Aldeia 

Granodiorltoa Granitos rapakfVI Granitos 
Tonalitos 

aódicos 

Amostras 1.009/ 1.009/ 1.009/ 1.009/ 1.080/ 1.122/ 1.122/ 1.122/ 1.009/ 1.080/ 
173 188 198.1 199 243 161 162 183 196 250 

Si0 2 68.80 69.50 70.50 68,00 88,70 88.80 87,00 87.90 68.80 69,40 
Ti02 0,63 0,28 0.43 0.24 0.29 0.23 0 ,25 0.21 0.27 0.48 
Al203 14,14 13,74 14.25 15.76 15.38 18.04 16.10 16.02 15,82 13.93 
Fe20 3 4 .62 1.13 0,79 0.51 0.37 0,59 0,47 0 ,68 0.50 0,95 .. 

2 FeO 1,4'2 0 ,83 0 ,94 0.63 0.10 0.25 0.70 0.25 0,78 1.29 
c 

MnO 0.10 0 ,1 0 0,10 0.10 0.10 0.10 0,10 0,10 0.10 0 .10 .. 
E MgO 1,33 0.35 0,85 0,18 0,32 0.18 0.22 0,16 0,26 0,83 • iii 

C aO 0,74 1.38 2.27 0.93 1.35 1.17 1,13 1.24 0.97 2.72 
Na10 3.03 8.20 4,65 6.27 6.07 6,94 6,67 7,14 6.20 4.65 

~10 3.17 3.36 2.79 4.98 6.22 3.37 4.42 3.86 5,41 2.06 
P20s 0.10 0.10 0.10 0,10 0.10 0,10 0,10 0.10 0.10 0.10 
P.F. 2.62 0.98 1,07 0.35 0.42 0.60 0.47 0.68 0,60 1.59 

Total 100.7 97.73 98,54 96.05 96,40 98.27 97.63 98,23 97.81 98,1 .. 
~ .! OR 15,96 19,49 14.48 29.04 30,31 19,83 25.27 22.86 31.84 9,35 

~- AB 26.17 53.76 40.35 54,2.9 51.83 60.04 58.09 61 ,85 52,71 40.75 
-~ .o AN 0.85 - 9,35 0.16 - 2.72 0.96 0.29 - 11.45 
· c 
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TABELA 1 LIX 
Elementos-traço (ppm)- Suíte Intrusiva Serra da Aldeia 

Granodioritos 

~ 1 009/ 1 009/ 1.009/ 1 009/ 
173 188 198 1 199 

E 

Ag <1 <1 <1 <1 
As <1 000 1 000 <1 000 <1 000 
Au <20 <20 <20 <20 
B 140 12 26 14 
Ba 800 2 200 1 240 >5000 
Be <2 <2 <2 <2 
Bi <10 <10 <10 <10 
Cd <20 <20 <20 <20 
Co 14 <5 6 <5 
C r 64 <5 17 <5 
Cu 18 <5 6 <5 
La <30 <30 <30 <30 
Mo <5 <5 <5 <5 
Nb <20 20 <20 <20 
Ni 17 5 7 <5 
Pb <10 70 <20 84 
Sb <200 <200 <200 <200 
Se <5 <5 8 <5 
Sr 70 880 555 1 700 
v 59 43 18 11 
w <300 <300 <300 <300 
y 26 <10 11 <10 
Zn <200 <200 <200 <200 
Sn <5 <5 <5 <5 
Zr 212 124 162 100 
Rb 163 114 127 118 
Cs <10 <10 <10 <10 
Th02 <30 <30 <30 <30 
Se <10 <10 <10 <10 
V30a <30 <30 <30 <30 
Ga 15 14 18 14 
C e <150 <150 <150 <150 
Li <50 <50 <50 <50 
Ge <30 <30 <30 <30 
Hg 0,01 0,01 0,02 0,01 

de minerais de Sn, Mo e W, mas parece possuir vocação para con
centrar mineralizações de sulfetos Estudos petroquímicos de
vem ser ampliados nesta suíte para confirmar ou não suas 
potencialidades metalogenéticas. 

1. 1.2 2 35- Suíte Intrusiva Canindé 

1 1 2 2 35.1 -Generalidades 

Como já historiado no capítulo referente ao Complexo Entremon
tes, a Suíte Intrusiva Canindé afiara principalmente na região 
compreendida entre as localidades de Canindé do São Francisco, 
Poco Redondo e Pão de Acúcar, nas Folhas SC 24-X-C e 
sc:24-X-D, formando um ou m~is corpos com área de exposição 
mais ou menos alongada paralelamente ao rio São Francisco. 

Foi assim designada em substituição ao termo Complexo de 
Canindé, de Silva Filho et a/li ( 1979b), para englobar os gabros, 
leucogabros, metagabros e metaultramáficas mapeados por 
estes autores na área acima As rochas máficas e ultramáficas das 
regiões de Batalha e Jaramataia, incluídas neste complexo por 
Silva Filho et a/11 (1979b), foram alocadas nas rochas de posicio
namento duvidoso por serem consideradas distantes geografica
mente da unidade em pauta e por insuficiência de dados de 
campo para correlação estratigráfica. 

Neste trabalho distinguem-se como principais tipos litológi
cos gabros, quartzo-gabros, gabros anortosíticos, anortositos 
gabróicos, anortositos, gabróides com estruturas cumuladas, 
troctolitos, hornblenditos e níveis ricos em ferro e titânio 

1.1 .2.2 35 2 - Posição estratigráfica 

A Suíte Intrusiva Canindé intercepta as rochas metabásicas e 
metassedimentares do Complexo Entremontes, de idade brasi
liana ou mais antiga, mostrando contatos tectônicos porta lha ou 
intrusivos a quentes com as unidades deste complexo. As me lho-

178/GEOLOGIA 

Granitos rapakwi 
Granit Tona-
sódicos Jitos 

1 080/ 1 122/ 1 122/ 1 122/ 1 009/ 1 080/ 
243 161 162 163 196 250 

<1 <1 <1 <1 <1 <1 
<1 000 <1 000 <1 000 <1.000 <1.000 <1 000 

<20 <20 <20 <20 <20 <20 
30 16 14 20 18 36 

>5000 3.600 4000 3 600 >5.000 1 080 
<2 <2 <2 <2 <2 <2 

<10 <10 <10 <10 <10 <10 
<20 <20 <20 <20 <20 <20 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 
<5 <5 14 5 <5 16 
10 <5 <5 <5 <5 9 

<30 <30 <30 <30 <30 <30 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 

<20 <20 <20 <20 <20 <20 
5 <5 <5 <5 <5 5 

66 60 30 84 40 <10 
<200 <200 <200 <200 <200 <200 

<5 <5 <5 <5 <5 <5 
2 200 1 460 1420 1 460 1 890 610 

53 9 27 22 16 57 
<300 <300 <300 <300 <300 <300 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 

<200 <200 <200 <200 <200 <200 
<5 <5 <5 <5 <5 <5 

210 80 96 114 178 136 
106 98 116 115 101 98 

<10 <10 <10 <10 <10 <10 
<30 <30 <30 <30 <30 <30 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 
<30 <30 <30 <30 <30 <30 

12 13 14 19 12 16 
<150 <150 <150 <150 <150 <150 
<50 <50 <50 <50 <50 <50 
<30 <30 <30 <30 <30 <30 
0.01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

res exposições para se verificar essas relações de campo são 
encontradas nas estradas de Poço Redondo para Canindé do São 
Francisco e de Poço Redondo para Curralinho. Nas vizinhanças 
de Bonsucesso e no rio Jacaré, um afluente da margem direita do 
rio São Francisco, também podem ser observados afloramentos 
ilustrativos dessas relações 

Entre Canindé do São Francisco e a localidade de Jacaré as 
rochas gabróides foram afetadas por injeções graníticas potássi
cas (Silva Filho et a!it, 1979b) 

Diques de diabásio e basalto, com idade permocarbonífera 
(Silva Filho et alit, 1979b), cortam as rochas da Suíte Intrusiva 
Canindé e os granitos acima referidos, como se pode verificar a 
leste de Canindé do São Francisco e nas vizinhanças de Currali
nho. 

1 1 2 2 35 3 - Distribuição na área 

A Suíte Intrusiva Canindé tem sua principal área de ocorrência na 
região compreendida entre Canindé do Sãà Francisco, Cajueiro e 
Fazenda Mulungu, a noroeste de Poço Redondo, onde está 
exposta sob a forma de blocos ou de afloramentos algo intempe
rizados. Uma cunha relativamente estreita, com largura variando 
de 1 a 5 km, estende-se para sudeste desde as localidades de 
Jacaré e Curralinho até as vizinhanças da Fazenda Novo Gosto, a 
sudeste de Bonsucesso Ocorrências menores são citadas por 
Silva Filho et alii (1979b) a norte e nordeste de Curituba. 

Boas exposições de gabros e troctolitos são encontradas nas 
estradas que ligam Poço Redondo a Curralinho, Poço Redondo a 
Cajueiro e Fazenda Garrote a Bonsucesso. 

Os gabros e seus diferenciados anortosíticos, assim como 
gabróides com estruturas cumuladas e estratificação magmática 
(Est. 1.XI B), afloram nos lados da estrada Poço Redondo
Canindé do São Francisco e na linha de alta tensão da CHESF que 
une essas duas localidades Nas cercanias da Fazenda Alto 
Bonito são encontradas as melhores exposições de rochas 
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Fig 1 70- Diagrama OAP de Streckeisen (1976) para a Suíte Intrusiva Serra da 
Aldeia 
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Fig 1 71 -Diagrama normativo An, Ab, O r de O'Connor (1965) com modificações 
sugeridas por Barker (1979) para a Suíte Intrusiva Serra da Aldeia 

cumuladas, as quais ostentam concentrações de minério ferro
titanado, resultante da acumulação gravitativa. 

Os termos mais diferenciados, isto é, os quartzo-gabros, foram 
observados nas vizinhanças do Riacho Olho d'Água, a sul de 
Bonsucesso. 

Bolsões de hornblenditos grosseiros ocorrem ocasional
mente associados aos gabros e gabros anortosíticos na estrada 
Poço Redondo-Canindé do São Francisco. Muito provavelmente 
devem·constituir resíduos ultramáficos de acumulação gravita
tiva. 

1.1 2.2.35.4- Geocronologia 

Na Suíte Intrusiva Canindé só foi possível datar uma amostra pelo 
método K-Ar, que se refere ao troctolito 1.163-E0-131, com 
idade aparente de 450 MA (Tab. 1 XXXIII) marcando o caráter 
ordoviciano desta atividade magmática que afetou o Complexo 
Entre montes. 
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Fig 1 72- Diagrama de Wright (1969) para a Suíte Intrusiva Serra da Aldeia 
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Fig 1 73- Diagrama Si02 versus Log10 (K20/Mg0) de Rogers &Greenberg (1981) 
para a Suíte Intrusiva Serra da Aldeia 

O resultado encontrado provavelmente é próximo da época 
real de consolidacão da rocha datada Entretanto, como as rochas 
gabróides desta' suíte também estão cortadas por granitos 
róseos, é possível que essa manifestação ígnea básica tenha tido 
início no Ciclo Brasiliano. 

A mais nova idade radiométrica que se conhece na área de 
exposição da Suíte Intrusiva Canindé refere-se a diques de 
diabásio/basalto que cortam gabros e meta básicas do Complexo 
Entrementes, nas proximidades de Bonsucesso, com valores da 
ordem de 212 ± 7 MA (método K-Ar; Silva Filho et a/11, 
1979b). 

1.1.2.2.35 5 - Petrografia 

Litologicamente esta unidade está constituída porgabros, gabros 
anortosíticos, gabros troctolíticos, quartzo-gabros, anortositos, 
anortositos gabróides, gabros cumulados, hornblenditos e níveis 
ricos em ferro e titânio. 
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Serra da Aldeia 

A nomenclatura empregada para as rochas gabro-anortosíti
cas é aquela proposta por Buddington (1939), onde o teor de 
minerais máficos varia de 0-1 0% nos anortositos, 10-22,5% nos 
anortositos gabróicos, 22,5-35% nos gabros anortosíticos e 
acima de 35% nos gabros. 

Os efeitos de diferenciação gravitativa estão muito bem pre
servados na estrada Poço Redondo-Canindé do São Francisco, 
onde puderam ser notados troctolitos e gabronoritos escuros, 
finamente acamados, em associação com hornblenditos e faixas 
mineralizadas em ferro e titânio. Ao microscópio, as rochas 
cumuladas têm granulação fina e apresentam textura granoblás
tica poligonal característica de crescimento adcumulus Os princi
pais constituintes são labradorita-andesina (An = 40-70), piro
xênio cálcico, ortopiroxênio, olivina, opacos e hornblenda mar
rom Olivina e piroxênios podem conter inclusões arredondadas 
de um no outro, além de hornblenda e plagioclásio. Alguns ga
bros cumulados exibem laminação magmática perfeita, caracte-



rizada por camadas milimétricas de gabro (augita + plagioclásio 
+opacos) intercaladas com anortositos noríticos (plagioclásio + 
opacos + hiperstênio). Nas faixas anortosíticas, o plagioclásio 
exibe crescimento adcumulado e tem composicão de labradorita 
(An = 58-62). O ortopiroxênio aí presente co.ntém la melas de 
exsolução de piroxênio cálcico paralelas a (001 ), podendo ser 
uma pigeonita invertida. Nos piroxênios cálcicos das faixas 
gabróicas, as exsoluções de ortopiroxênio são raras, mils quando 
ocorrem estão paralelas a (1 00) De qualquer forma, esses aspec
tos caracterizam resfriamento lento de rochas toleíticas (Cox et 

•alii, 1981) em condições plutônicas. 
Faixas de concentrações de minério ferrotitanado são encon

tradas em associação com as rochas cumuladas. Duas assem
bléias minerais foram distinguidas: uma com magnetita/ilmenita, 
associada às laminações de gabros + anortositos de granulacão 
fina, e outra com hematita, ocorrendo junto com os gab.ros 
adcumulados de granulação média Na primeira os minerais de 
ganga são hercinita-picotita, clorita magnesiana e raros grânulos 
de éoríndon e provavelmente de hoegboemita Na segunda o 
coríndon é o mineral mais abundante, com quantidades subor
dinadas de hercinita Essas associações mostram nitidamente 
que a fugacidade de oxigênio foi o principal fator na crista lizacão 
desses minerais. · 

Rochas mais diferenciadas podem ser encontradas nas vizi
nhanças da estrada Poço Redondo-Canindé do São Francisco, 
caminhando-se para nor-noroeste dos afloramentos de rochas 
cumuladas ou para nordeste, na direção de Cajueiro Caracteri
zam-se por apresentarem granulação grossa, textura granular 
hipidiomórfica a subofítica e quantidades de plagioclásio relati
vamente mais elevada que os adcumulados Localmente pode-se 
obseNar olivina-anortosito gabróico com acamamento mag
mático e segregação de nível centimétrico de anortosito concor
dantes com o aleitamento Nestas amostras a olivina magnesiana 
está circundada por piroxênio cálcico, que por sua vez é 
envolvido por hornblenda marrom O plagioclásio é andesina a 
labradorita (An = 45-60) e alcança cerca de 84% da rocha Na 
pequena faixa anortosítica este mineral perfaz 93% da composi
ção moda I e tem um teor de anortita variando de An = 48 a 55, 
semelhante ao encontrado no anortosito gabróico Nas demais 
amostras o mineral ferromagnesiano mais comum é a augita, que 
normalmente está pseudomorfizada por uralita e/ou clorita. 

Os conjuntos litológicos descritos acima, isto é, (1) gabro e 
anortosito norítico intercalados, com granulacão fina e feicões 
acumuladas, mais o nível com magnetita e hercinita-picotit~; (2) 
gabro adcumulado, de granulacão média, mais o nível com hema
tita e coríndon, e (3) olivina-ga.bro grosseiro, com segregação de 
nível de anortosito, foram obseNados das vizinhancas da fazenda 
Alto Bonito para Canindé do São Francisco, um apÓs o outro e na 
ordem enumerada. Esta disposição é característica de um corpo 
diferenciado, provavelmente estratiforme, onde a assembléia 
litológica (1) pode representar a proximidade do contato da 
câmara magmática com as encaixantes, a (2) uma fase interme
diária mais oxidada e a (3) os termos residuais ricos em plagio
clásio. 

Os quartzo-gabros foram encontrados a sul de Bonsucesso. 
em uma faixa que provavelmente constitui uma megaapófise ou 
cunha do corpo principal. situado a noroeste. Trata-se de uma 
rocha com textura subofítica grosseira e contendo intercresci
mentos micropegmatíticos de quartzo e feldspato potássico em 
um total aproximado de 16% da rocha O plagioclásio é zonado e 
tem composição de andesina (An = 44-49) O piroxênio é a 
augita, que quase sempre está bem fresca, às vezes exibindo 
auréola de hornblenda verde-amarronzada. 

Os hornblenditos foram obseNados próximo aos gabros 
cumulados na forma de blocos e como massas decimétricas 
engolfadas por gabro e gabro anortosítico. Nesta última situacão 
os hornblenditos são certamente restos de uma segregacão ini
cial de anfibólio Petrograficamente são rochas escu~as, de 
granulação média a grossa e isotrópicas Estão constituídas por 
mais de 90% de hornblenda verde-clara e quantidades subordina
das de plagioclásio e opacos 

Os aspectos petrográficos descritos, combinados com o grau 
metamórfico das rochas encaixantes, que varia da fácies epídoto-

anfibolito a anfibolito, indicam que a Suíte Intrusiva Canindé não 
constitui um plutão anortosítico como os que se conhecem no 
Canadá ou na Noruega, embora a quantidade de rochas anortosí
ticas seja relativamente grande. A pequena expressão espacial de 
rochas ultramáficas (hornblenditos) e de diferenciados mais áci
dos (quartzo-gabros) mostra, por outro lado, que se a suíte em 
pauta for um corpo estratiforme, do tipo Bushveld-Stillwater, ele 
foi desmembrado tectonicamente, de modo que no atual nível de 
erosão só é encontrada a porção gabro-gabro anortosítica A exis
tência de pequenos jazimentos de sulfetos de cobre e níquel, 
com seqüências minerais do tipo encontrado em corpos estrati
formes (e g pirrotita, pentlandita, calcopinta e pirita;Tesch eta/11, 
1980), reforça a sugestão acima. 

1.1 2 2.35 6- Análises químicas 

Dezesseis análises químicas para elementos maiores, menores e 
tracos foram executadas nos principais tipos litológicos da suíte 
em. pauta (Tab 1 LX) 

O conteúdo em sílica nos cumulados e hornblendito é menor 
que nos gabros mais diferenciados, correspondendo em geral a 
teores de rochas ultrabásicas 

O alumínio, ao contrário, atinge os maiores valores nas rochas 
anortosíticas A razão Na 20/Ca0 também é maior nas rochas 
mais diferenciadas, mostrando, em termos absolutos, que ocor
reu separação de piroxênio cálcico nos diferenciados mais primi
tivos, pois o teor de anortita nos plagioclásios pouco variou nas 
litologias examinadas. 

A variação composicional das rochas da Suíte Intrusiva 
Canindé pode ser visualizada na Figura 1 77, onde o somatório 
dos valores de alumínio, cálcio e magnésio está plotado contra o 
alumínio Nota-se nesta figura uma concentração de dados 
principalmente entre os valores de 33 e 42% de Al 20 3 + CaO + 
MgO, mostrando que em relação a esses óxidos as rochas estuda
das são relativamente pouco diferenciadas O gabro E0-129 e o 
quartzo-gabro anortosítico E0-135.A foram as únicas exceções, 
plotando à direita das demais rochas A acumulação gravitativa 
parece ter sido um fator importante no desenvolvimento das 
diversas litologias, uma vez que há uma variação relativamente 
mais significativa de Al2 0 3 Nesta figura verifica-se também que 
entre as rochas estudadas não se obseNam anortositos macicos 
conforme os campos teóricos propostos por Martignole (19J4). 

1 1 2 2 36 - Formação Juá 

1.1 2 2 36 1 -Generalidades 

Um apanhado bibliográfico para avaliação dos conhecimentos da 
Formação Juá revelou que esta unidade tem sido muito pouco 
estudada e como conseqüência pouco discutida e contestada 
Segundo Silva Filho et a/ti ( 1977), as primeiras referências à uni
dade devem-se a Braz i I (194 7). que reconheceu em Passagem do 
Juá, às margens do rio Vaza-Barris, uma seqüência de conglo
merados metamórficos superpostos discordantemente por sedi
mentos cretáceos, aos quais denominou Conglomerado Juá 

Ainda segundo os autores acima mencionados, foi Ghignone 
(1963) quem elevou a unidade à categoria de formação, alegando 
que não se tratava apenas de conglomerados, mas também de 
arenitos finos e conglomeráticos, bem litificados, que consti
tuíam uma unidade litológica distinta. 

Allard & Ti bana (1966) correlacionaram a Formação Juá com a 
""Série Estância'", considerando-as numa mesma posição estra
tigráfica. 

Humphrey & Allard (1969) descreveram as litologias da uni
dade, estabelecendo uma semelhança com as rochas cretáceas 
pertencentes às unidades litoestratigráficas das bacias de 
Tucano e Sergipe. Esta identidade litológica entre duas unidades 
litoestratigráficas distintas possuindo idades diferentes pode 
significar a mesma origem ou que a área-fonte dos sedimentos foi 
a mesma. Estes mesmos autores não conseguiram medir sua 
espessura nem definir sua idade, porém estabeleceram tentativa
mente uma correlação com sua Formação Estância. 

Mello (1978) efetuou algumas obseNações de campo na 
bacia de Juá e analisou os tipos litológicos da área, além de sua 
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TABELA !.LX 
Análises químicas- Suíte Intrusiva Canindé 

Classificação Hornb. Gabros adcumulados 

Amostra EC EO EO EC EC EC AG 
n~ 53.2 116 118 52.1 52.3 53 128 

Si02 42,90 43.40 42,70 50,30 43,80 43,60 46,60 
Ti02 0,39 1.43 1,02 0.61 1,53 2,04 0,65 

~ 
Al20 3 13,84 16,95 16,89 17,84 13,30 14,72 13,87 
Fe20 3 1,01 5,24 5,36 0.36 2,12 1,14 3,10 

"' FeO 7,72 6.45 4.81 4.46 f!? 9,08 12,05 4,89 o 
MnO 0,13 0,19 0,15 <0.10 0,14 0,17 ;;; 0,20 

E MgO 17,37 6,69 10.40 4.85 7,80 7,05 10,18 "' B C aO 5,38 13,06 13.75 14,06 14,12 13,11 11,93 c: 
Q) Na20 2,64 2,63 2,16 3.46 1,88 2,00 2.02 E 
Q) K20 0,13 0,34 0,10 0,15 0.45 <0,10 0,20 üJ 

PzOs <0.10 0,21 <0.10 0,21 <0.10 0,21 <0,10 
P.F. 6,98 0,57 0,32 2,04 2,49 0,27 3,73 

Total 98,49 97,16 97,76 98.44 96,87 96,33 97.44 

Ba 230 167 88 230 360 94 162 
Co 69 53 49 31 58 54 37 
C r 186 250 385 204 224 186 1060 

'E Cu 15 50 62 9 18 8 52 
c. 

La <30 <30 <30 <30 30 46 56 ..e, 

"' Nb <20 35 <20 <20 <20 <20 <20 f!? 
o Ni 320 92 144 52 148 94 94 c: 
Q) Pb 22 22 32 10 22 20 <10 E 

"' Sr 270 460 360 420 360 270 470 o c v 
Q) 

102 390 310 254 300 400 184 
E y <10 42 16 10 29 37 18 
Q) 

üJ Se 7 50 30 48 59 59 38 
Zr 12 83 32 10 56 68 76 
Rb 20 12 20 21 17 lO 31 
Rb/Sr 0,07 0,026 0,055 0,05 0,04 0,03 0,066 
Na7 0/Ca0 0.49 0,20 0,15 0,24 0,13 0,15 0,17 

área-fonte e o ambiente de sedimentação. concluindo que o gra
ben de Juá é o único representante da molassa pós-geossinclinal 
na Geossinclinal Sergipana. 

Silva Filho et a/11 (1977) descreveram também a Formação Juá, 
nos seus termos litológicos, sem entretanto contribuir ou apre
sentar dados novos com relação aos já existentes em traba
lhos anteriores. 

Reconhece-se que a FormaçãoJuá é uma unidade pouco estu
dada, devido à falta de acesso, principalmente no inverno. em 
vista das duas únicas estradas que lá existem não permitirem con
dições de tráfego. Por esse motivo é que não se dispõe de dados 
desta unidade, optando-se por analisar as informações disponí
veis na bibliografia. 

1 .1 2.2.36.2 - Posição estratigráfica 

As rochas que constituem esta unidade, como visto no item 
anterior, não contêm informações que possam definir sua idade, 
sabendo-se entretanto que sua sedimentação se processou após 
a deposição dos sedimentos do Grupo Vaza-Barris, sendo por
tanto provavelmente do período Cambroordoviciano. 

Entretanto, uma idade relativa é admissível para a formação 
devido às condições tectônicas pretéritas a que foi submetida a 
área. Profundos falhamentos surgiram acompanhados de afunda
mento de blocos, constituído de litologias pertencentes às For
mações Frei Paulo-Ribeirópolis e Traipu-Jaramataia, dos Grupos 
Vaza-Barris e Macururé, respectivamente, dando origem a um 
graben do tipo intrafossa, superimposto ao ambiente geos
sinclinal, onde se processou a sedimentação da Formação 
Juá. 

182/GEOLOGIA 

Gabros Anort 
Gabros 

anortosíticos gabr. 

EO EO EO EO EO EO EO EC EO 
126 129 131 133 117 121 135.A 55 124 

50,00 48,30 46,10 49,80 44.40 48.40 53,60 48,80 45,30 
0,68 1.43 1,29 0,87 0.26 0.86 1.08 0,30 0,39 

16,54 14,98 14.41 17,90 20.80 19,00 17,04 21,67 23,90 
2,95 4,73 5,86 3,19 3,00 2,64 5,86 0,10 2.06 
3,38 5.49 5,69 4,02 2,33 2,97 3,85 3,97 2,08 
0,11 0,14 0,17 <0.10 (0,10) (0,10) 0,13 (0,10) (0,10) 
7,03 5,93 11,63 6,86 11.20 5,89 1,73 6,26 5,63 

11,53 9,76 9,93 11,24 10.00 10,83 7,22 11.41 1?,20 
3,77 4,25 3,50 4,18 2,70 3.91 4,88 3,79 3,37 
0.44 0,50 0,28 0,14 (0,10) 1,17 2,05 0,13 0,20 

<0.10 0,24 0,23 0,15 (0,10) (0.10) 0,36 (0,10) (0,10) 
2,17 1.70 0,27 1,16 3.46 2,16 1.21 2,36 3,67 

98,68 97.45 99,36 99,61 98.45 98.03 99,01 98,79 99,00 

340 370 210 224 64 260 765 230 230 
36 33 146 37 44 29 32 46 24 

880 370 340 500 145 1 060 9 940 760 
80 70 136 42 (5) 57 59 22 13 

<30 100 150 62 (30) (30) 90 30 (30) 
66 46 34 50 120) (20) 32 120) 120) 

110 67 320 126 220 78 24 172 96 
<10 38 48 16 10 10 13 20 (10) 
780 440 420 420 380 460 465 620 740 
210 500 220 182 22 156 182 90 61 

23 35 31 37 (10) 14 59 (10) (10) 
34 42 28 33 • 9 25 25 20 10 
78 254 236 114 29 58 202 10 13 
26 20 16 26 32 63 68 18 33 

0,033 0,04 0,03 0,06 0,084 0.13 0,14 0,03 0,04 
0,32 0.43 0,35 0,37 0,27 0,36 0,68 0,33 0,27 

Uma correlação litocronoestratigráfica nesse sentido com a 
Formacão Palmares é perfeitamente admissível, de acordo com 
suas identidades litológicas, ambas compostas de conglomera
dos e grauvacas, bem como seu posicionamento geotectônico. 

O limite leste é observado à altura do meridiano de 38°, arre
dores da fazenda Cafula, onde repousa em discordância sobre 
metassedimentos da Formação Traipu-Jaramataia. A oeste 
limita-se por contato falhado com os sedimentos cretáceos do 
Grupo Brotas. A norte seu contato com a Formação Traipu
Jaramataia é determinado pela falha que passa pela cidade de 
Jeremoabo, com direção aproximada este-oeste. 

1.1.2 2.36 3 - Distribuição na área 

Esta unidade se distribui ocupando uma área aproximadamente 
retangular na Folha SC.24-Z-A, alongada no sentido nordeste, 
localizada a sudeste de Jeremoabo, entre o rio Vaza-Barris (limite 
sul) e a rodovia BR-235 (limite norte) 

Segundo Silva Filho et a/11 (1979a), considerando-se os mer
gulhos fortes observados de leste para oeste no perfil fazenda 
Cafula-fazenda de Dentro, numa extensão contínua de 13 l<m, 
pode-se admitir que a espessura aparente da unidade é de, fiO 

mínimo, 5.000 m. Ressalte-se a possibilidade desta espessura 
ser reduzida a mais da metade, caso existam camadas repetidas 
por falhamentos de blocos Esta dúvida só deixará de existir com 
mapeamento de maior detalhe. 

Ainda segundo os mesmos autores, litologicamente a unidade 
está representada por conglomerados polimíticos e grauvacas 
levemente metamórficas que se alternam em vários níveis, 
dispondo-se em camadas possantes com mergulhos médios, 
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Fig 1 77- Diagrama Al2 0 3 versus Al2 0 3 + CaO + MgO (Martignole, 1974) para as 
rochas gabróides da Suíte Intrusiva Canindé 

tendendo a fracos para oeste Numa seção de leste para oeste, 
desde a fazenda Cafula até a de Dentro, verifica-se que a porção 
mais basal da seqüência é eminentemente conglomerática, 
aumentando gradativamente a razão grauvaca-conglomerado à 
medida que se caminha para o topo. 

Segundo Mello (1978), os seguintes tipos litológicos foram 
determinados: conglomerado muito grosseiro, polimítico com 
cimento carbonático dominante na borda leste; conglomerado 
grosseiro com matriz arenosa e arenito no centro da bacia; e 
la mito que corresponde ao topo da seqüência No conglomerado 
da borda leste os seixos gradam de 2 mm a 30 em de diâmetro 
numa percentagem variável entre 40% e 60%, contendo areia 
entre 10% e 20% e cimento carbqnático. O tipo que ocorre desde 
o centro da bacia para oeste possui seixos menores e matriz 
arena-argilosa com pouco e localizado cimento carbonático 

1.1.2.2.36.4- Petrografia 

Silva Filho et a/11 (1979a) mencionaram que os conglomerados 
são normalmen'te mal selecionados, com uma matriz grauváquica 
de granulação média a grossa, coloração esverdeada, que 
engloba seixos de variadas litologias. Os seixos são subarre
dondados a subangulosos, tamanhos bastante variáveis, entre 
poucos centímetros até 30 em, com mais freqüência na classe de 
13-15 em, sendo de litologias bastante variáveis, que incluem 
granitos, gnaisses, quartzo de veio, metassiltitos, metarenitos, 
efusivas, quartzitos e metacarbonatos impuros. Apesar da relação 
matriz-seixo ser um parâmetro bastante variável, pode-se esti
mar que, ao menos na porção mais basal da unidade, a matriz re
presenta 50% a 60% da rocha total. 

Em lâmina delgada a matriz de conglomerado, situada a 7 km 
ao norte da fazenda Cafula, mostra uma composição à base de 
quartzo, feldspato, clorita, sericita, opacos, zircão, apatita, 
epídoto-zoisita, material argiloso, turmalina, óxido de ferro e 
leucoxênio. 

Grauvacas médias e grossas ocorrem em toda a secão inte
restratificadas nos conglomerados, e constituem a litologi~ pre
dominante na porção mais superior da formação. Em aspecto e 
composição, são rochas similares à matriz dos conglomerados, 

com coloracão esverdeada a cinza-amarronzado, bem litificadas, 
constituída~ por grãos minerais e fragmentos de rocha com 
angularidade considerável. Localmente, como nos arredores da 
fazenda Monte Alegre e no leito do rio Riachão, observam-se nas 
grauvacas níveis estreitos com seixos de pequena dimensão. 

Em lâmina apresentam uma composição à base de grãos de 
quartzo, feldspato, fragmentos de rocha, clorita, muscovita, bio
tita, carbonato', opacos, sericita, óxido de ferro, epídoto-zoisita, 
granada, apatita, titanita, rutilo e zircão. 

1.1.2.2 37- Formação Palmares 

1.1.2.2.37.1 - Generalidades 

A Forma cão Palmares foi definida e individualizada nos trabalhos 
de Silva Filho, Santana e Bomfim (1978) e Silva Filho, Bomfim e 
Santos (1978) para caracterizar uma seqüência de rochas com
postas por grauvacas, grauvacas seixosas e conglomerados com 
posicionamento geográfico e tectônico diferenciado do Grupo 
Estância e da faixa dobrada da Geossinclinal Sergipana. 

Esta unidade já havia sido considerada anteriormente como 
pertencente ao pacote de sedimentos conhecidos na literatura 
geológica como Formação Estância, de Humphrey & Allard 
(1969), que posteriormente foi elevada à hierarquia de Grupo 
Estância por Silva Filho et a/ti (1977), da qual a Formação Bom fim 
faz parte. Esta última formação foi retirada posteriormente do 
grupo, passando grande parte de suas litologias a compor a For
macão Palmares. 

Neste trabalho a Formação Palmares terá o mesmo significado 
dado por Silva Filho, Santana e Bomfim (op cit.), com uma dife
rença sutil, que será apresentada em mapa em uma escala mais 
compatível e com uma conotação mais precisa e formal que 
aquela apresentada originalmente pelos autores acima men
cionados. 

1 .1.2.2 37 2- Posição estratigráfica 

A posição estratigráfica da Formação Palmares tem muito a ver 
com o contexto geológico tectônico ao qual ela está condi
cionada. As suas características litoestruturais permitem caracte
rizar uma seqüência de rochas com conotações similares às de 
uma seqüência do tipo molassóide, depositadas discordante
mente em uma antefossa marginal ao sistema de dobramento 
interior (Grupos Vaza-Barris e Miaba), apresentando atualmente 
contatos falhados com as unidades adjacentes: Formação 
La~arto, Complexo Caraíba-Paramirim e Formação Olhos 
d'Agua. 

O seu posicionamento na coluna estratigráfica pode ser fixado 
dentro do intervalo cambroordoviciano, admitindo-se uma idade 
mínima para a sua época de sedimentação inferior a 490 MA, que 
foi a idade obtida nestas rochas para o seu anquimetamorfismo. 

Devido às suas características litológicas e tectônicas simila
res às da Formação Juá, uma correlação cronolitoestratigráfica é 
perfeitamente admissível. 

1.1.2.2.37 3- Distribuição na área 

Esta unidade litoestratigráfica se apresenta com feições morfoló
gicas bem distintas nas imagens de radar com relação às unida
des adjacentes, quase sempre ocupando cotas em torno de 300 a 
600 m de altitude. 

A Formacão Palmares distribui-se em uma faixa bem delimi
tada na parte leste da Bacia Sedimentar de Tucano, de forma 
grosseiramente retangular, com vértices distribuídos nos arredo
res dos lugarejos Tanque Novo e São Domingos e entre Concei
ção do Saco e a poucos quilômetros a noroeste da cidade de 
Tobias Barreto. Tem longa zona de afloramento em uma faixa com 
1 O a 20 km de largura, de direção nordeste desde o lugarejo Tan
que Novo, na estrada SE-11 O, até a cidade de Tomar de Geru. 

Várias fácies litológicas compõem a unidade, tendo como 
características comuns a coloração esverdeada, granulação 
geralmente fina a média, apresentando extensos afloramentos 
em blocos e também em bancos maciços, quebrando em fratura 
conchóide e granulação fina a média, com o tipo grauváquico pre-
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dominante. Estes litótipos são observados com freqúência nos 
perfis das estradas Lagarto-Campo de Brito, de São Domingos 
para Curral dos Bois e de Tanque Novo para Palmares, onde se 
pode observar a presença de fácies conglomerática Neste último 
trecho os conglomerados contêm seixos e calhaus subarre
dondados de granito róseo, quartzo, chert e calcários em matriz 
grauváquica esverdeada. Ocorrem em bancos lenticulares com 
um ou mais metros de espessura, com alguns níveis contendo 
marcas de corrente de pequeno porte, indicando transporte a par
tir do norte, bem como presença de estrutura grada da, observada 
a 800 m da vila de Tanque Novo na estrada que leva para a 
vila de Bonfim. 

Segundo Silva Filho, Santana e Bomfim (1978), em direção a 
Bonfim, subindo-se uma encosta a partir da Fazenda Serrinha 
uma outra fácies se desenvolve Associadas a grauvacas seixosas 
ocorrem camadas de grauvacas, onde se distinguem estruturas 
sedimentares repetitivas na seguinte ordem: a base é constituída 
por grauvaca maciça às vezes com pequenos grânulos e seixos ou 
apresentando estratificação gradativa; um nível intermediário 
com a mesma litologia, mas contendo estratificação paralela; e 
finalmente no terceiro nível com estratificacão cruzada indicando 
transporte sedimentar a partir do norte. · 

1 .1 2.2.37 4- Petrografia 

Foram analisadas três amostras em lâmina delgada, identificadas 
como grauvaca feldspática e arenito lítico arcoseano apresen
tando as seguintes características. Duas delas, de composição 
grauváquica, uma coletada ao norte da vila de Palmares e a outra 
no trecho da estrada SE-118 próximo a Tobias Barreto, apresen
tam feições em comum, como coloração esverdeada, maciça, 
quebrando em fratura conchóide, e efervescem ao ácido clorí
drico, ocorrendo ainda geralmente fraturadas Apresentam matriz 
pelítica superior a 15% da rocha. Os elásticos possuem diâmetro 
médio inferior a 0,3 mm, são subarredondados a subangulosos e 
estão representados principalmente por quartzo, feldspato e 
alguns fragmentos de rochas como quartzitos, filitos e cataclasi
tos. O carbonato presente ocorre como elástico, preenchendo 
fraturas. A matriz é essencialmente pelítica, com sericita, 
limonita, clorita e argila-minerais como principais constituintes 

A outra amostra é constituída por um arenito lítico-arcoseano, 
com grã média inferior a 0,6 mm, porém com fragmentos alcan
çando até pouco mais de 1 mm Os elásticos são subangulosos a 
subarredondados e de composição variada, como quartzo, 
feldspatos, carbonato e diversos fragmentos de rochas, os quais 
estão presentes em quantidades mais ou menos equivalentes aos 
primeiros. O cimento é de sílica autigênica e limonita Além de 
quartzo, K-feldspato, plagioclásio, muscovita e opacos, ocorrem 
fragmentos de calcário, filito, ardósia, quartzito, chert, basalto oxi
dado, quartzo-xisto e siltito 

1 1 2 2 38- Formação Cariri 

1.1 2.2 38.1 - Generalidades 

Na área das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife esta unidade possui 
pouca representatividade, ocorrendo sob a forma de pequenos 
grabens 

Em 1962 Beurlen, estudando a Chapada do Araripe, chamou 
os arenitos paleozóicos ali presentes de Formação Cariri, termo 
este desde então empregado nos trabalhos geológicos naquela 
região. Comprovada posteriormente a equivalência entre as For
mações Serra Grande, Cariri e Tacaratu, criou-se para o mapea
mento ao milionésimo um sério problema de nomenclatura. 
Entretanto, o Projeto RADAMBRASIL, como já o fizera nas Folhas 
SB.24/25 Jaguaribe/Natal, manteve os nomes Cariri e Serra 
Grande, em vista da sua validade estratigráfica, sendo que o 
nome Tacaratu aqui é utilizado em virtude de sua consagração. 
Assim sendo, Formação Serra Grande é utilizada apenas na bacia 
do Parnaíba; Tacaratu na Bacia Tucano-Jatobá e o termo Cariri 
para os resíduos de erosão não confinados a qualquer bacia, 
como os de Mirandiba, Carnaubeira, Serra das Praias etc. 
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1 .1 .2.2.38.2 - Posição estratigráfica 

A unidade repousa sobre granitos e gnaisses do Pré-Cambriano 
Os contatos são quase sempre marcados por zonas de falha Seu 
conteúdo litológico representa a porção basal dossedif12entos da 
Chapada do Araripe. E correlacionável com as Formaçoes Serra 
Grande, da bacia do Parnaíba, e Tacaratu, da Bacia Tucano
Jatobá 

1 1 2 2.38 3 - Distribuição na área 

Suas ocorrências mais expressivas estão localizadas nos arredo
res das cidades de Mirandiba, Carnaubeira, a sudoeste de Sítio 
dos Nunes, e em Tupanaci. 

A Formação Cariri apresenta-se com seus estratos ocorrendo 
de maneira descontínua em bacias isoladas, na forma de peque
nosgrabens, sendo que em alguns locais podem-se constatar blo
cos que sofreram subsidência e basculamento. Algumas ocor
rências restritas estão preservadas por zonas de falha 

1 1.2 2.38 4- Litologias 

Sua composicão litológica é semelhante à da Formação Tacaratu 
Caracteriza-s~ pela presença de bancos de arenitos grosseiros 
com lentes conglomeráticas Os seixos do conglomerado são em 
geral de quartzo, ocorrendo ainda xistos, filitos e argilitos Em 
Caraibeiras ocorre um arenito de granulação média a grosseira, 
exibindo freqúentes estratificações cruzadas, com mergulhos 
muito fracos e estratos quase horizontais. Restos de material 
conglomerático foram anotados . 

Na parte noroeste da vila de Serrinha ocorrem arenitos e con
glomerados que constituem a serra da Arara Na porção basal 
ocorrem conglomerados com seixos de quartzo de tamanhos 
valiados, geralmente angulosos a subangulosos. Em direção ao 
topo ocorrem arenitos de granulação média a fina, com coloração 
cinza-claro. 

Em Tupanaci os estratos sedimentares apresentam-se hori
zontalizados no centro da bacia, enquanto que nas bordas ocor
rem com mergulho de 15°NO 

1.1 2.2.39- Formação Tacaratu 

1 1 2 2 39 1 - Generalidades 

A denominacão deriva da cidade de Tacaratu e foi inicialmente 
usada por M~raes Rego na década de 30 para designar, dentro do 
Estado de Pernambuco, toda a seqüência sedimentar da bacia na 
categoria de série. Denominação evidentemente imprópria, pois 
a localidade se situa fora da bacia. L J Moraes em 1928 já havia 
usado no mesmo sentido o designativo "Série Jatobá", do antigo 
nome de Petrolândia. A partir de 1962 a Petrobrás procedeu ao 
mapeamento sistemático da região (Ghignone, 1963, e Sousa & 
Cenachi, 1964), sendo as unidades paleozóicas designadas por 
letras (Unidade "A", no caso da Formação Tacaratu), para pos
terior formalizacão Encerrados os trabalhos, porém, a empresa 
deixou de proc~der à regularização da nomenclatura. Paralela
mente, o CNEN, que se interessara de modo especial pela seção 
paleozóica, encetara em 1964 estudos de detalhe. Em con
seqüência, Barreto (1968) propôs para a seção arenítica inferior, 
já perfeitamente delimitada em superfície, o nome Manan, da 
serra homônima A proposta de Barreto (op cit ), além de satisfa
zer aos procedimentos estratigráficos corretos, fora divulgada no 
Boletim da SBG e teria de ser adotado daí por diante. Surpreen
dentemente, porém, o nome Tacaratu foi exumado sem justifica
tivas válidas e adotado no Mapa Geológico da Bahia (Inda & 
Barbosa, 1978) e no Mapa Geológico de Pernambuco (Dantas, 
1980), do DNPM 

1 1.2.2.39 2 - Posição estratigráfica 

A Formacão Tacaratu jaz sobre rochas gnáissicas e migmatíticas 
relacion~das ao embasamento da região. Em Pernambuco, o con
tato superior se realiza bruscamente com os folhelhos e s!ltitos da 
Formação lnajá. Na Tucano Norte, o contato supenor e d1scor-



dante, efetuando-se com as Formações Santa Brígida ou Curi
tuba. Em Brejo do Burgo, encontram-se resíduos da Formacão 
I na já sobre a Formação Tacaratu Isto significa que, ao sul· do 
chamado Arco do São Francisco, existem três discordâncias afe
tando os sedimentos paleozóicos. 

1 1.2.2 39.3 - Distribuição na área 

Esta unidade destaca-se na paisagem gracas ao incisivo relevo 
escu_lpido pela erosão sobre os arenitos ~ conglomerados que 
frequentemente se encontram silicificados. As elevacões ora 
apresentam píncaros agudos, escarpas abruptas, morr~s isola
dos ou cadeias contínuas de serras e serrotes, todos exibindo for
mas ruiniformes Na Bahia, as elevações que mais se destacam 
são: o pico doTará e as serras do Minuim, da Boa Lembranca da 
Esperança, do Salgado, Salgadinho e de São Domingos. E~ Per
nambuco, as serras de Tacaratu, Caraibeira, Parafuso, Umbuzeiro, 
Manari etc .. Estas, interligadas, formam a grande cuesta, que em 
certos pontos alcança 900 m de elevação, limitando a bacia a 
leste. No Estado de Alagoas, a serra das Panelas, que o rio São 
Francisco entalha, nas proximidades de Olho d"Água do Casado, 
constitui um dos mais volumosos resíduos isolados da sedimen
tação paleozóica. A espessura dos arenitos e conglomerados não 
é bem conhecida. O poço de lnajá, executado pela Petrobrás, per
furou 380 m, mas não alcançou o embasamento Ghignone 
(1963) mediu na serra de São Domingos uma secão de 700 m de 
arenitos e conglomerados. · 

1 1 2.2.39.4- Litologias 

A composição litológica dessa formação compreende exclusiva
mente arenitos e conglomerados. Entre os primeiros, dominam 
os quartzo-arenitos sobre os litoarenitos e arcóseos Estes últi
mos são mais freqüentes na base, devido ao retrabalhamento das 
rochas ácidas subjacentes, como ocorre na serra do Salgado. 
Também na base são comuns conglomerados finos de seixos de 
quartzo, que em Pernambuco apresentam continuidade lateral 
apreciável Na parte mediana, costumam ocorrer, entre os 
quartzo-arenitos, conglomerados médios a grosseiros, concen
trados em canais, provavelmente fluviais. Lentes de caulim, 
devido à concentração local dos feldspatos, são abundantes Na 
estruturação interna, prevalece a estratificação cruzada sobre a 
plano-paralela 

1 1 2 2 39 5 - Idade 

A sua idade é inferior à da Formação lnajá, sobrejacente, a qual 
pertence ao Devoniano Médio, segundo a datacão de macro
fósseis. Porém, em vista da sua correlação com a Forma cão Serra 
Grande, em cuja base foram identificados, ainda que ·precaria
mente, palmomorfos neo-silurianos, considera-se esta formacão 
como do Silurodevoniano · 

1 .2 2 40- Formação Serra Grande 

1 1.2 2 40.1 -Generalidades 

A denominação provém do acidente geográfico chamado serra 
Grande ou serra de lbiapaba, que forma a longa cuesta de arenitos 
limitante da bacia a leste Small (1914) usou a expressão arenito 
da serra Grande Campbell (1949) classificou-a como formacão, 
porém a sua definição correta é devida a Blankennagel (19Éi2) 

Leai,A de S. (1970) considerou os sedimentos isolados que 
assomam no trecho Afrânio-Cachoeira do Roberto como origina
dos a partir do retrabalhamento dos elásticos Serra Grande em 
época terciária e denominou-os de ""Arenito Dois Irmãos'" Cal
dasso et a/ti (1973) discordaram daquele autor, considerando-os 
litologicamente semelhantes à Formação Serra Grande, enquan
to que as superfícies esculpidas sobre os sedimentos com cros
tas lateríticas é que seriam de idade terciária. Esta proposicão é 
acatada neste relatório. · 

1.1 .2 2.40.2- Posição estratigráfica 

Foi motivo de considerável confusão até pelo menos a década de 
50 a posição estratigráfica desta unidade. Small (op cit.), em sua 

primeira investigação, colocou os arenitos Serra Grande no topo 
da coluna, julgando-os cretáceos. Mais tarde ao reconhecer o 
folhelho Pimenteiras, base da sua Série Piauí, colocou-os sob 
estes, no que foi seguido por muitos geólogos. Mas Plummer 
(1948) e Campbell (1949) conseNaram em seus mapas a posição 
inversa do folhelho em relação ao arenito. Blankennagel (1952) 
estabeleceu o contato inferia. com as rochas m~tamórficas do 
embasamento e cartografou corretamente o contato superior 
com a Formação Pimenteiras. 

A Formação Serra Grande constitui a unidade basal da 
sinéclise do Parnaíba. O seu contato inferior faz-se em nítida dis
cordância angular-erosiva com as rochas do Complexo Brejo 
Seco e os xistos anteriormente cognominados de Salgueiro. O 
contato superior com os folhelhos da Formação Pimenteiras é 
feito de maneira concordante, sendo que em alguns locais, como 
no trecho São João do Piauí (localidade situada fora da área 
mapeada)-Brejo Seco, nota-se uma superfície ferruginosa 
endurecida. 

A comparação equivocada dos arenitos Serra Grande com os 
da Chapada do Araripe levou Small (op ctt.) a considerá-los cretá
ceos, daí a confusão inicial em seu posicionamento. 

A idade da Formacão Serra Grande como silurodevoniana lhe 
é atribuída em virtud~ da posição estratigráfica abaixo da Forma
ção Pimenteiras, do Devoniano Inferior. Ghignone (1979) afir
mou que a idade desta formação é do Siluriano Inferior no centro 
da bacia e mais nova nas bordas, onde o seu topo pode ser 
Devoniano Inferior Os estudos palinológicos efetuados pela 
Petrobrás em testemunhos de poços situados fora da área aqui 
considerada indicam uma possível idade neo-siluriana para os 
arenitos da base da formacão. Correlaciona-se com a Formacão 
Tacaratu, de Pernambuco, ~ardeste da Bahia e Alagoas (serra das 
Panelas) e com a Formação Cariri, do Ceará. 

1.1 2 2 40 3 - Distribuição na área 
Os estratos pertencentes à Formação Serra Grande estão expos
tos muito restritamente na área mapeada, ocupando a porção 
centro-oeste, com maior representatividade na parte centro
norte. A norte-noroeste de Paulistana, atinge espessura consi
derável. com um relevo muito acentuado, enquanto que em 
outros locais, vilas de São Francisco e Brejo Seco, nota-se que a 
unidade basal Serra Grande é de pequena espessura, não atin
gindo 30m Na parte norte da área, a Formacão Serra Grande é 
mais espessa e ao mesmo tempo a Formaçã"o Pimenteiras está 
mais erodida, expondo portanto a unidade basal. Outras peque
nas exposições ocorrem a sudoeste de Afrânio, constituindo a 
serra Dois Irmãos A referida unidade ocupa uma faixa de direcão 
geral norte-sul e norte-sudoeste, com uma largura variável. de 
1 O km a 20 km. Enquadram-se nesta faixa os povoados de Santo 
Eugênio Torres, Pinga e Sítio. 

1 .1 .2 2 40.4 - Litologias 
A Formação Serra Grande é constituída, na área trabalhada, por 
conglomerados oligomíticos basais com seixos de quartzo lei
toso de até 5 em de diâmetro, seguindo-se a sedimentacão com 
arenitos grosseiros com níveis conglomeráticos de cÓioracão 
branca e amarelada, bastante friáveis. Nas partes mais superio.res 
da seqüência ocorrem níveis de siltitos e folhelhos. O perfil 
obseNado na serra Dois Irmãos (Fig. 1.78) mostra uma estrutura 
sedimentar de gradação, cuja granulometria decresce da base 
para o topo. A seção oligomítica, de até 5 m de espessura, mostra 
seixos bem arredondados de quartzo com diâmetro de 5 a 1 O em. 
Esta rocha passa gradacionalmente para arenitos grosseiros a 
conglomeráticos dispersos numa matriz quartzo-feldspática 
caulínica, apresentando decréscimo nos diâmetros dos seixos 
de quartzo. 

As camadas superiores da seção são representadas por areni
tos médios e finos de coloração branca, arcoseanos, com 
intercalações de siltitos no topo da seqüência. O caráter 
grosseiro dos arenitos e conglomerados basais indica condicões 
de águas rasas e agitadas, enquanto que a sedimentacãÓ do 
material fino, arenitos e siltitos, ocorre na porção fi~al da 
formação 

A estrutura interna é a de estratos cruzados, tabulares e 
acanalados, de baixo ângulo. 
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Grupo Solgueiro-Cochoeirinho 

Siltitos da cor creme, apresentando 
intercalações da arenitos cinza-creme, 
micáceos de granulação fino 

Arenitos, granulação média a fina 

Nível conglomerÓtico oligomftico,bosal 

com seixos de quartzo e quartzitos 
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Fig 1 78 - Perfil litológico na serra Dois Irmãos em litologias da Formação 
Serra Grande 

1 .1 .2.2.41 - Formação I na já 

1.1.2.2.41 .1 - Generalidades 

Individualizada pela Petrobrás durante o mapeamento sistemá
tico da bacia realizado por Sousa & Cenachi (1964), foi formaliza
da por Barreto (1968), tirado o nome da cidade homônima. 

1.1 .2.2.41 .2 - Posição estratigráfica 

O contato inferior, em Pernambuco, é gradacional, passando-se 
dos arenitos aos siltitos da base. Ultrapassando, porém, o Arco 
do São Francisco, isto é, na bacia de Tucano há evidências de dis
cordância erosiva, que teria eliminado a maior parte do pacote 
representativo dessa formação. O contato superior é marcado por 
discordância angular e erosiva, de largo intervalo de tempo, pois 
sobre ela se assentam as camadas vermelhas da Formação Alian
ça. 

Na fazenda Caraíba Seca, situada nas margens da rodovia BR-
11 O e a 20 km a NE de Petrolândia, foram encontrados moluscos 
(Bellerophontideos) e braquiópode Nuculites. Somados esses 
elementos à microflora presente, deduz-se a idade devoniana 
média ou inferior. Esta idade corresponde aos folhelhos Pimen
teiras, com os quais possui analogias litológicas. 

1.1.2.2.41 .3 - Distribuição na área 

Ocupa uma faixa contínua, de direção N60°E, desde Petrolândia 
até a serra do Mana ri, onde se divide em dois ramos, um ao sul da 
serra que se prolonga até Faveira e outro ao norte, na direcão de 
Moxotó. As melhores exposições situam-se nas proximidades de 
Petrolândia, nas fazendas dos Nunes e Caraíba Seca, e nos arre
dores de Moxotó, na fazenda Touro. Na bacia de Tucano, 
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somente são conhecidos afloramentos desta unidade no vale do 
Brejo do Burgo, próximo ao lugar chamado Serra Negra, a oeste 
de Paulo Afonso. A sua espessura é avaliada em 200 m. 

1.1.2.2.41 .4 - Litologias 

A sua constituição litológica, conforme a descrição de Barreto 
(op cit.), é a seguinte, da base para o topo: siltito basal, verde e 
amarelado, quando intemperizado, com intercalações de arenito 
branco fino a muito fino, calcífero, de 12 a 20m de espessura. 
Arenito amarelo a cinza, ferruginoso, granulação média a grossa, 
com níveis feldspáticos e micáceos, cimento argiloso, estratifica
ção cruzada, espessura de 80 m. Segue um arenito fino a muito 
fino, com diferentes coloracões e níveis micáceos com 12 a 20m. 
Siltito cinza-claro, bem Iam i nado, com estrutura flaser, espessura 
de 20m. Finalmente arenito grosseiro e conglomerático, tornan
do-se mais fino para o topo, grãos angulosos, mal selecionados, 
cimento localmente abundante de argila fosfática, estratificação 
cruzada e espessura de até 30 m. 

1 .1 .2 2.42 - Formação Pimenteiras 

1.1.2.2.42.1 -Generalidades 

O nome Pimenteiras foi proposto por Small (1914) a uma seção 
constituída por folhelhos e siltitos, aflorantes próximo à vila de 
Pimenteiras, no Piauí, considerando-a mais velha que os arenitos 
Serra Grande. Plummer (1948) elevou à categoria de formação o 
termo proposto por Small (op ctt ), subdividindo-a nos Membros 
Oitis (inferior) e Picos (superior) e colocando-a sob a Formação 
Serra Grande. Kegel (1953), em estudos realizados na bacia, 
subdividiu a formação em dois membros: um inferior, mais are
noso, que denominou de ltaim, e outro mais argiloso, que chamou 
de Picos, situando-os no Devoniano Superior. Blankennagel em 
1962 descobriu que as formações, de superfície, Pimenteiras e 
Cabecas, eram incluídas erroneamente dentro da Formacão 
Longá, de subsuperfície. · 

Nunes, Barros Filho e Lima (1973) reconheceram na área as 
Formacões Serra Grande, Pimenteiras e Sambaíba. Neste relató
rio fora'm mantidos em parte os contatos daqueles autores, sendo 
que a cobertura Sambaíba não ocorre, mas sim restos da Forma
ção Pimenteiras constituindo pequenos serrotes isolados. 

1 .1.2.2.42.2 - Posição estratigráfica 

O contato inferior com a unidade basal, Formação Serra Grande, é 
concordante, enquanto que o superior, com a Formação Cabeças, 
é gradacional, sendo marcado com variações pouco expressivas, 
passando dos níveis de siltitos intercalados com arenitos ferrugi
nosos para uma seqüência de arenitos bastante finos. 

No contato com a unidade basal, nota-se a presença de canga 
ferruginosa próximo à serra do Sítio, a nordeste do povoado 
Tombador. 

A idade devoniana inferior lhe é atribuída pelo seu conteúdo 
fossilífero. Esses fósseis foram assinalados por Kegel (1953), que 
os descreveu como sendo trilobitas, gastrópodes, braquiópodes, 
lamelibrânquios e peixes encontrados na região de Picos. Consi
derou ainda um ambiente de mar raso para os sedimentos de toda 
a formação. 

Embora não sejam assinaladas, nesta área, localidades fossilí
feras, os folhelhos Pimenteiras são os mais ricos em restos 
orgânicos da bacia do Parnaíba. Eles contêm os trilobitas 
Burmetsteria e Metacryphaeus; os braquiópodes Derbyina. Lingula. 
Chonetes. Clarketa. Schuchtertela e Orbiculoidea. os pelicípodes 
Nucula. Nuculites. Grammysia e Modiomorpha. os gastrópodes 
Bucanella, Tentacu!ttes e Diaphorostoma e o peixe Machaeracan
thus. As pistas fósseis são abundantes: Nereites. Zoophycus. 
Neoskolttos. Phycosiphon e Rhusophycus. Os vegetais são Pa/eos
tygma. Protolepidodendro e Archaeostgillaria, além de palinomor
fos Este conjunto determina a idade devoniana média ou inferior 
e revela claramente o ambiente deposicional marinho nerítico. 



1.1.2.2.42.3- Distribuição na área 

Esta unidade ocupa a mai'or extensão em área da bacia no con
texto de exposição desses sedimentos nas Folhas SC.24/25 
Aracaju/Recife, ocorrendo na parte noroeste da área nos domí
nios da Folha SC.24-V-A: Neste faixa mencionam-se os povoados 
de Santa Maria do Carmo, Lagamar, Extrema etc., constituindo 
ainda serrotes isolados na área de exposição dos sedimentos da 
Formação Serra Grande, destacando-se as serras do Sítio e da 
Pinga. Por suas características litológicas esta unidade é muito 
susceptível aos processos erosivos, ficando mais bem pre
servada quando ocorre sobre a Formação Serra Grande. Sua 
espessura na área mapeada é variável, em torno de 1 00-200 m. 
Apresenta como a Formação Serra Grande os estratos mergu
lhando suavemente para oeste. 

Na Folha SC.24-V-A, os sedimentos desta unidade ocorrem 
formando pequenos serrotes arredondados com vegetação 
quase sempre presente. 

1.1.2.2.42.4- Litologias 

Apesar da grande distância entre a área aqui focalizad<:J e a 
localidade-tipo, os folhelhos Pimenteiras guardam as caracte
rísticas que os tornam facilmente reconhecíveis. São folhelhos 
variegados, castanhos, vermelhos e cinza. São micáceos e apre
sentam nódulos ferruginosos, produzidos pela alteração da pirita, 
geralmente abundante em amostras frescas. Há intercalacões de 
arenitos e siltitos. Em outras partes da bacia; pode-se dividi-la em 
membros. Na área considerada ela permanece indivisa. A sedi
mentação inicia-se por siltitos e arenitos finos a médios na base, 
passando a folhelhos sílticos de cores variegadas. Esses falhe
lhos algumas vezes apresentam-se micáceos contendo nódulos 
e leitos de oólitos piritosos. 

1.1 2.2 43- Formação Cabeças 

1.1.2.2.43.1 -Generalidades 

Coube a Plummer (1948) a denominação de Formação Cabeças 
para uma seqüência de arenitos aflorantes nas proximidades do 
povoado Cabeças, hoje Dom Expedito Lopes (PI), subdividindo-a 
em três membros: Passagem, Oeiras e lpiranga. Blankennagel 
(1952) conservou o nome Cabeças, posicionando-a no Devonia
no acima dos folhelhos Pimenteiras. No mapa do Projeto 
RADAMBRASIL, de Nunes, Barros Filho e Lima (1973), bem como 
na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, esta unidade não foi 
representada. Posteriormente, os geólogos do Projeto Global da 
Bacia do Parnaíba reconheceram uma faixa estreita que se 
prolonga para a Folha adjacente, SC.23-X-B Tal representativi
dade será também aqui adotada. 

1.1.2.2.43.2 - Posição estratigráfica 

Esta unidade repousa concordantemente sobre a Formacão 
Pimenteiras com um contato gradacional marcado por uma q~e
bra muito suave na topografia. O contato superior com a Forma
ção Longá é concordante, ocorrendo fora da área mapeada. 

A sua idade devoniana média a superiorfoi fornecida por estu
dos palinológicos. Kegel (1953) assinalou uma abundância de 
fósseis nesta formação, principalmente nos Membros Passagem 
e lpiranga, na seção de Pires a Oeiras, no Piauí. Com base nos 
fósseis encontrados, o autor posicionou a sequência no Devonia
no Médio. 

1.1.2.2.43.3- Distribuição na área 

A Formação Cabeças ocorre muito restritamente no canto 
noroeste da área, aparecendo muito arrasada, fornecendo na ima
gem uma textura lisa. Os contatos com a Formação Pimenteiras 
são de difícil delimitacão. 

Ocorre formando éxtensos chapadões, recobertos em parte 
por eluviões arenosas e por escarpas escalonadas devido aos 
diferentes níveis de arenitos, intercalados com siltitos ou 
folhelhos. 

1.1.2.2.43.4- Litologias 

Acha-se constituída principalmente por arenitos médios a 
grosseiros frequentemente conglomeráticos e pouco argilosos 
com coloração variegada onde intercalam níveis de arenitos finos 
de cores claras e folhelhos siltitos. Possui uma espessura média 
em torno de 300m. Os sedimentos possuem padrões de colora
ção variegada, sobressaindo-se as cores cinza-claro, esbran
quiçadas, arroxeadas etc. Nos níveis mais grosseiros da seqüên
cia os grânulos apresentam-se com má classificação Ressalte-se 
que níveis delgados de siltitos e folhelhos nem sempre estão pre
sentes na área de exposição desta unidade, na Folha SC.24-V-A, 
onde a bacia está exposta. 

1.1.2.2.44- Formação Curituba 

1.1.2.2.44.1 -Generalidades 

Individualizada por J. J. Brazil, Geólogo do CNP, em 1947, seu 
nome provém da localidade de Curituba Velha, no Estado de Ser
gipe. Em 1963, a Petrobrás mapeou a área em semidetalhe man
tendo a mesmà denominação e área de ocorrência 

1.1.2.2.44 2 - Posição estratigráfica 

As relacões do contato inferior não são claras, em virtude dos fa
lhame~tos que afetam a região. Porém, há fortes sugestões de 
que ela repousa sobre os arenitos da Formação Tacaratu, por 
omissão da seção devoniana e, portanto, discordante. As mes
mas dificuldades se apresentam na definição do contato superior 
com a Formação Santa Brígida, suposto também discordante. 

Não foram encontrados fósseis. Os folhelhos varvíticos se 
revelaram estéreis em esporomorfos. Isto, no entanto, pode ser 
um problema de amostragem, pois as análises foram realizadas 
sobre material superficial, algo intemperizado. Mas, em vista das 
analogias litológicas com a Formação Batinga de Sergipe
Alagoas, atribui-se-lhe a idade desta, isto é, Carbonífero Su
perior. 

1 1.2 2 44 3 - Distribuição na área 

Afloramentos desta unidade são observáveis apenas na extremi
dade da reentrância de Santa Brígida, ocupando uma área 
triangular reduzida, entre o riacho da Barra (limite Bahia-Sergipe) 
e o embasamento, sobre o qual repousam resíduos da Forma
ção Tacaratu. 

1 1 2.2.44.4- Litologias 

Possui na base um paraconglomerado, cujos fenoclastos são 
poligênicos (migmatito, quartzito etc.), das dimensões de ca
lhaus e matacões que podem alcançar 50 em, flutuando em ma
triz arena-argilosa. Este conglomerado pode ser visto no leito do 
riacho das Lajes. Sobre ele repousam folhelhos sílticos cinza
azul, com varvas sílticas brancas. Os folhelhos varvíticos são cal
cíferos, muito resistentes, e sofrem intercalações de arenitos 
finos, brancos, e carbonatos impuros, ambos em bancos decimé
tricos. A partir da seção mediana a porcentagem de arenitos 
aumenta. Notável é o arenito aflorante perto da localidade de 
Pedra de Amolar. Trata-se de uma grauvaca verde, onde se dis
tinguem grãos de feldspato potássico de até 5 mm. Os bancos dB 
espessura métrica e estratificação pouco nítida estão separados 
por siltitos cinza listrados. No topo da formação os arenitos são 
mais grosseiros e ricos em quartzo, geralmente intercalados por 
folhelhos vermelhos. 

1.1.2 2.45- Formação Santa Brígida 

1.1.2.2.45.1 -Generalidades 

A unidade foi caracterizada por Brazil, na campanha de 1947, 
sendo o nome proveniente da sede do município homônimo. Em 
1963, Ghignone mapeou a unidade, dividindo-a em dois mem
bros, o inferior, Caldeirão, e o superior, lngá. 
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1.1 2.2.45.2- Posição estratigráfica 

Não se observa na área de ocorrência contato inferior normal com 
as rochas subjacentes. Esse contato sempre se faz por falha ou 
com as Formacões Curituba e Tacaratu, ou com o embasamento. 
O contato superior é discordante com a Formação Aliança. 

Os siltitos betuminosos do topo da formação forneceram 
abundante material palinológico, embora apenas dois gêneros 
estejam presentes: Strtatites e Lueckisporttes Os vertebrados são 
indetermináveis por estarem excessivamente fragmentados. Frag
mentos de madeira fóssil, que se suspeita sejam de Psaronius, são 
abundantes no membro superior da unidade Litologicamente o 
Membro lngá é semelhante a certas camadas da Formação Pedra 
de Fogo, da Bacia do Parnaíba, e igual à Formação Aracaré, de 
Alagoas e Sergipe. A sua idade é permiana superior. 

1.1.2.2.45 3 - Distribuição na área 

Na área de Santa Brígida, a formação ocupa a parte oeste da reen
trância, estando a Formação Curituba a leste e os arenitos 
Tacaratu, da serra do Minuim, Boa Lembrança etc. dispostos em 
torno de ambas Em Barriga, na margem da BR-11 O, ocupa um 
bloco falhado, em meio às formações cretáceas Existem também 
bons afloramentos na estrada que liga a BR-11 O com a localidade 
de São José. Em Gogó e Mulungu é assinalada por pequenas 
janelas em meio à Formação Aliança. Em resumo, pode-se dizer 
que a Formação Santa Brígida somente aflora dentro de um raio 
de 15 km em torno do Km 40 da BR-11 O. A sua espessura é 
avaliada em cerca de 300m 

1 1 2.2 45.4- Litologi<Js 

O Membro Caldeirão é caracterizado por arenitos e siltitos Os 
arenitos, predominantes, são em geral grosseiros, ricos em 
feldspato, de cores vermelha e violeta, às vezes amarela, con
forme a composição da argila da matriz. Na fazenda Bom Jesus, 
os arenitos são finos, vermelhos, manchados de verde Os aflo
rantes no leito do riacho Caldeirão possuem granulação grossa e 
conglomerática, mostrando evidências de deslizamento suba
quático Na parte superior, há um arenito vermelho grosseiro, 
com grãos de quartzo e feldspato arredondados, demonstrando 
inversão textura I. A estruturação interna é a de camadas cruzadas, 
assintóticas, de angularidade elevada Na base do Membro lngá 
está presente um quartzo-arenito, de granulação média a gros
seira, angulares e subangulares, com estratificação cruzada e 
curiosamente ornado com "roseta de sílica" Segue um folhelho 
de cor verde muito viva, calcários impuros em bancos decimétri
cos, contendo abundantes oncólitos de até 5 em de diâmetro. 
Nesta seção, que é predominantemente argilosa, há coquinas 
decimétricas com abundantes fragmentos de vertebrados, prova
velmente peixes O topo do Membro lngá é marcado por siltito e 
dolomito betuminosos O siltito tem cor cinza-escuro, calcífero, 
com sulfetos Há intercalações de arenito tino com estratificação 
microcruzada O dolomito encontra-se muito fissurado e os 
hidrocarbonetos acumulam-se nas fraturas. Em avancado estado 
de intemperismo, os siltitos e dolomitos perdem a 'sua cor ori
ginal, assumindo a cor verde e amarela, os carbonatos são substi
tuídos, formando-se na superfície dos afloramentos camadas 
irregulares de sílex, tipo "dente de cavalo", como são conhecidos 
na região. Outra peculiaridade da unidade é a forma romboédrica 
que os siltitos e dolomitos exibem quando intemperizados e fra
turados, sendo os fragmentos espalhados na superfície índice 
seguro da presença da tormação 

1.1.2.2.46- Supergrupo Bahia 

O Supergrupo Bahia foi instituído pela Petrobrás (Viana et alii, 
1971 ). em substituição ao termo Série Bahia, até então usado, em 
vista de conotação temporal atribuída pelos vários códigos estra
tigráficos ao termo "série", pois antes da década de 30 este termo 
era aceito em sentido cronoestratigráfico. 

O supergrupo reúne os grupos: Brotas, inferior, com as For
mações Aliança e Sergi; Santo Amaro, com as Formações lta-
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parica e Candeias; o Grupo Ilhas e na parte superior a Formação 
São Sebastião. A definição dessas unidades foi feita no Recôn
cavo e não se mostra totalmente adequada ao Tucano ou Jatobá. 
As restrições ao uso se iniciam ao nível Candeias, devido à sua 
descaracterização pelo aumento considerável de sua fração are
nosa no Tucano Norte. O Grupo Ilhas, conforme definido no 
Recôncavo, é inaceitável, pois as Formações Marfim e Pojuca

1 
que o constituem, são exclusivas daquela parte da bacia E 
verdade que Viana et a/11 (op c1t.) criaram o chamado Grupo 
Massacará (ou Maçacará), mas este não foi convenientemente 
definido, nem teve sua área de ocorrência delimitada Destarte, 
neste relatório, prefere-se aceitar a nomenclatura constante dos 
mapas da Petrobrás, DNPM etc, com acréscimo da Formação 
Poço Verde, superior à Formação São Sebastião, da qual se dife
rencia litologicamente. O termo Poço Verde não é novo, pois já foi 
usado pelo CNP na década de 40, tratando-se, portanto, de uma 
redefinição. 

Quanto à idade do Supergrupo Bahia, com exceção do Grupo 
Brotas, admitido como neojurássico, todos os outros são neo
comianos 

1 1 2 2.46 1 -Grupo Brotas 

Este grupo é constituído da base para o topo de duas formações: 
Aliança e Sergi, que não foram separadas no mapa geológico. 

A) Formação Aliança 

I. Generalidades 

Foi instituída na década de 40, durante os trabalhos de pros
pecção de petróleo no Recôncavo, à época sob a responsabili
dade do Conselho Nacional de Petróleo. Shearer descreveu-a e 
denominou-a Posteriormente Barnes a redefiniu. Brazil (1947), 
em seu mapeamento pioneiro da bacia de Tucano, propôs a For
mação Vermelho (nome derivado do riacho homônimo) para 
designar a seção basal dos sedimentos ali presentes Verificou
se mais tarde que essa formação englobava outras já perfeita
mente conhecidas no Recôncavo, entre elas a Formacão Alianca 
Assim, a partir dos levantamentos de Campos (1960). a sua d~fi
nição passou a ter validade também no Tucano Central, Norte 
e Jatobá. 

No Recôncavo, ela pode ser dividida em três membros, do 
inferior para o superior: Afligidos, Boipeba e Capianga No Tucano 
Central. porém, só apresenta dois membros, por não deposição 
do inferior No Tucano Norte, o membro médio encontra-se muito 
reduzido em sua espessura. Em Jatobá somente existe o Membro 
Capianga 

O Membro Boipeba consiste de arenitos vermelhos, com 
abundante feldspato branco, o que lhe dá uma aparência muito 
distinta em relação aos outros tipos. Na base ocorre um conglo
merado poligênico, com fenoclastos de ardósia, carbonatos, 
quartzitos, migmatitos e gnaisse. O membro superior engloba 
quase exclusivamente lamitos cor de chocolate, ou escarlates, 
manchados de verde; carbonatos roxos (' brancos finamente 
cristalizados, arenitos vermelhos decimétricos, coquinas de 
ostracodes e siltitos vermelhos, que formam um conjunto 
inconfundível. 

11 Posição estratigráfica 

O contato inferior da formação nunca é normal Ele se verifica por 
falha ou discordância com o embasamento ou com as paleozói
cas sedimentares Ao contrário, o contato superior se realiza 
quase sempre com a sua formação irmã, Sergi, ora gradacional
mente, ora através de diastemas pouco pronunciados. Nos resí
duos extrabaciais, inclusive, a parte inferior da Formação Sergi 
ocorre com grande freqüência. 

111 Distribuição na área 

Ocupa uma faixa estreita e paralela e adjacente ao bordo oeste do 
Tucano Central, desde Lamarão ao rio Vaza-Barris. No bordo 



leste, ainda no Tucano Central, passa a aflorar nas proximidades 
do riacho Quingomes, ao norte de Adustina, por feito da inversão 
do depocentro da bacia Entre estas localidades e Jeremoabo, a 
área ocupada é muito irregular, devido ao intenso falhamento No 
bordo leste do Tucano Norte e Jatobá, reassume a sua feicão mor
fológica típica, sempre ocupando um estreito vale entre a' escarpa 
do arenito Sergi e do embasamento ou dos arenitos paleozóicos 

O Membro Boipeba é observável em poucos lugares. No 
Tucano Central há bons afloramentos no leito do rio ltapicuru, nas 
proximidades de Rua Nova; na área de Euclides da Cunha, na 
fazenda Riacho do Boi; nos arredores de Jeremoabo, na fazenda 
Limoeiro. O Membro Capianga é ubíquo, sendo que as coquinas 
de ostracodes são mais espessas perto da serra das Araras, a 
oeste de Juá, região de Paulo Afonso. 

A Formação Aliança, porém, não está confinada às bacias 
referidas. H a resíduos de erasão esparsos sobre o embasamento, 
gu§lrdando grandes distâncias entre si. Por exemplo, os de Olho 
d'Agua do Casado, em Alagoas, em t1f1irandiba, em Pernambuco, e 
na Chapada do Araripe, no Ceará. E interessante observar que 
esses resíduos sempre estão irmanados a resíduos da Forma
ção Sergi. 

IV Idade, paleontologia e correlação 

Atribuem-se-lhe as idades neojurássica e eocretácea Na sua 
parte superior foram encontrados fósseis vegetais, na fazenda 
Jacu, município de Araci Estes foram coletados primeiramente 
por J C. Branner, o que motivou a denominação de Aloptheris 
brannen, depois por Melo Júnior A princípio julgou-se a planta ser 
permiana, depois decidiu-se pela idade jurássica. Com a desco
berta da associação de ostracodes, onde se destaca o Btsulcocy
pns pncei, espécie muito abundante no membro superior, passou 
a ser aceita a idade purbequiana (Neojurássico) Todavia, recen
tes modificações feitas na escala do tempo geológico colocam o 
Purbequiano no Eocretáceo (Eysinga, 1975). O RADAM BRAS I L, 
entretanto, em harmonia com outras instituicões, admite a 
idade neojurássica. · 

Correlaciona-se com a Formação Bananeiras, de Sergipe
Alagoas. 

B) Formação Sergi 

I Generalidades 

É a formação superior do Grupo Brotas, cujo nome é derivado do 
pequeno povoado situado às margens da Estrada de Ferro Leste 
Brasileiro (Estação Sergi), a 1 O km de Santo Amaro da Purifica
ção Utilizado, primeiramente, por A Wanderley, em 1940, foi 
redefinido por Barnes & Luz, em 1948, no Recôncavo. Passou a 
ser utilizado no Tucano, a partir de 1 960 (C. W. Campos), des
membrado da antiga Formação Vermelho, de J. J. Brazil. 

A sua litologia é bastante uniforme, justificando-se a sua 
ampla utilização. Compõe-se de arenitos quartzosos puros ou 
com matriz argilosa que raramente ultrapassa os 5% Quando 
puros são de cor cinza, assumindo as coloracões amarela, branca 
ou vermelha, conforme a composição da m~triz. A granulação é 
de tamanho médio a grosseiro, ocorrendo localmente conglo
merados finos de seixos de quartzo ou sílex A forma dos grãos é, 
em geral, arredondada e subarredondada Lentes de siltitos e 
folhelhos sílticos e micáceos são freqüentes, distribuindo-se 
aleatoriaménte, mas com certa constância na parte média da 
unidade. 

11. Posição estratigráfica 

O seu contato inferior com a Formacão Alianca é na maioria dos 
pontos observados, gradacional Ex.istem, po.rém·, diastemas ori
ginados pelas canalizações do ambiente fluvial. No Tucano Cen
tral, sobre o Sergi, encontram-se sempre resíduos de erosão da 
Formação ltaparica, como em Maceté No Tucano Norte e Jatobá 
o contato superior se realiza com a Formação Candeias. 

111. Distribuição na área 

Presenca constante e marcante em toda a região, pois apresenta
se com. morfologia típica, na forma de uma contínua vertente de 
mergulho, com pronunciado escarpamento na contra-encosta, 
onde se situa o estreito vale modelado sobre a Formação Aliança. 
Excelentes exemplos dessa morfologia podem ser vistos em 
Maceté, no Tucano Central; a sudeste de Jeremoabo, onde ela se 
encontra várias vezes repetida por falhamentos, e na localidade 
de Quarenta, no leito da rodovia Jeremoabo-Paulo Afonso (BR-
110) 

Na região de Tucano a espessura é de aproximadamente 
150 m, reduzindo-se para 100 ou menos em Jatobá No Recôn
cavo pode atingir a 450 m 

IV Idade, paleontologia e correlação 

Os únicos restos orgânicos até agora encontrados são grandes 
troncos silicificados, que se supõe da conífera Dadoxylon, insufi
ciente para determinar-lhe a idade. Abundantes exemplares 
podem ser encontrados na localidade de Curirici, a leste de Eucli
des da Cunha, a oeste de Cocorobó, às margens da BR-235, e na 
localidade de lcó, na margem esquerda do rio São Francisco, em 
Pernambuco Em vista de sua grande extensão territorial original, 
como já foi destacado antes, encontra-se também madeira silici
ficada, do mesmo gênero, ao norte do Crato, no Ceará 

A idade neojurássica, admitida para a unidade, é deduzida da 
idade da formação subjacente e de suas relações de contato 

1 1 2 2 46 2 - Grupo Santo Amaro 

O Grupo Santo Amaro compõe-se também de duas formações: 
ltaparica e Candeias Estas formações também não estão repre
sentadas em mapa, sendo cartografado apenas o grupo 

A) Formação ltaparica 

I Generalidades 

Foi formalizada pelo CNP, em 1945, a partir dos trabalhos de 
subsuperfície procedidos na ilha de ltaparica, para designar a 
secão de folhelhos e arenitos, muito típica, que se assentam 
sobre a Formação Sergi Mais tarde, por conveniência do mapea
mento superficial, passou a integrar o Grupo Santo Amaro 

A seqúência de litologias que a compõe, no Tucano Sul e no 
Central, difere um pouco da conhecida no Recôncavo, pois os 
seus siltitos e folhelhos são marrom-avermelhados, enquanto no 
Recôncavo são verde-claros, com apenas duas camadas de 
folhelho marrom. O Membro Água Grande, situado no topo, é um 
quartzo-arenito, com litozonas líticas, coloração amarela, de 
grãos medianos razoavelmente selecionados Todo o conjunto 
exibe forte estratificação cruzada 

11 Posição estratigráfica 

O contato inferior com a Formação Sergi é abrupto, passando-se 
dos arenitos grosseiros e conglomeráticos do topo dessa forma
cão diretamente para os folhelhos e siltitos arroxeados da base A 
Únidade foi afetada por uma fase de erosão pré-Candeias, sendo 
frequente a sua total omissão; neste caso, assentam-se os tolhe
lhos verdes Candeias diretamente sobre o Sergi. 

111 Distribuição na área 

Poucos são os afloramentos conhecidos no Tucano Centr,al. 
Existe um no leito da BR-11 6, ao norte de Ara c i. Ao longo do ria
cho Maceté, afluente do ltapicuru, há ocorrências esparsas 
Porém, ao longo da estrada que liga a BR-116 a Algodões, a 
sudoeste de Euclides da Cunha, está exposta uma secão 
completa, inclusive com o arenito Água Grande. Não foi assin~la
da a sua presença no Tucano Norte e Jatobá. A sua espessura 
máxima não atinge a 1 00 m 
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IV. Idade, paleontologia e correlação 

Atribui_-se a ltaparica a mesma idade das formações superiores 
Candeias e Ilhas, determinada pela macro e microfauna, e 
m1croflora conhecidas há muito, ou seja, a idade neocomiana 
(~ocretáceo). O conteúdo fossilífero de valor prático são as espé
Cies de ostracodes.: Cypndea btsculpturata Moas, C brevicorms 
Peck, C armara KRO, C depressa sp. n., além da C acuta Moas 
particulamente abun~ante no Tucano Central. O Thenosynoecu~ 
vartetuberatum GR KRO determina a biozona RT-002, da Petrobrás, 
e a Cyprtdea kegelt Wicher a subzona RT-002 1 Esta associacão, 
pnnc1palmente a última espécie citada, é indicativo segurÓ da 
presenca da formacão 

A FÓrmação ltaparica ocorre nas bacias de Almada, Recôn
cavo, Tucano Sul e Central, não se conhecendo equivalentes em 
outra bacia. 

B) Formação Candeias 

I. Generalidades 

O nome provém da cidade das proximidades da qual foi desco
berto, em 1941, o primeiro campo petrolífero do Recôncavo. As 
acumulações de hidrocarbonetos se localizavam em arenitos, 
Intercalados a espessa seção de folhelhos, e nas fraturas do pró
pno folhelho, então denominado "folhelho de Candeias''. Trata
se, portanto, de denominação de subsuperfície, pois na locali
dade afloram sedimentos do Grupo Ilhas A mesma secão 
argilosa foi denominada, no mapeamento de 1946, Santo Amáro, 
por Taylor Barnes aproveitou esse nome, instituindo-o na cate
goria de formação e subdividindo-a em ltaparica e Candeias. Na 
revisão estratigráfica de 1971, estas passaram definitivamente a 
formações, mantendo-se o Grupo Santo Amaro, cuja aplicacão se 
tornara útil no mapeamento geológico, em vista da dificuldáde de 
se reconhecer em superfície a Formação ltaparica. O termo foi 
estendido à bacia de Tucano Sul, por Campos ( 1960), onde ela 
mantém as características essenciais definidas no Recôncavo 
No Tucano Central. Norte e Jatobá, porém, há um aumento consi
derável da fração de arenitos a ponto de torná-la irreconhecível 
nos termos propostos. Entretanto, já éra prática comum nas 
áreas de poucos afloramentos, no Recôncavo ou Tucand Sul 
utilizar a associação fauna! exclusiva da formacão como indica~ 
ção segura de sua presença, prática que se ge~er~lizou para ou
tras partes da bacia, inclusive Jatobá Dentro da rigorosa praxe 
taxonômica estratigráfica, esta prática e a adocão do nome Can
deias acima do paralelo de Ara c i são impugnáveis. Todavia, a sua 
adoção, por parte da Petrobrás, parece definitiva, pois obedece a 
normas Internas da empresa. 

No Tucano Central. segundo Almeida & Ghignone (1962), a 
formação possui várias seções de folhelhos separadas por secões 
de arenitos. Os folhelhos são de cor cinza-esverdeado e ci.nza
oliva, com finas intercalações de calcário impuro cinza e amarelo 
Os arenitos são quartzosos, com diferentes porcentagens de 
matriz e cores cinza-amarelo ou amarelo-vermelho, freqüente
mente micáceos e de granulação mediana e fina. Há pelo menos 
quatro seções de arenitos espessos separando os corpos argilo
sos, mas a base é sempre de folhelhos, calcários e arenitos calcí
feros delgados Nesta parte da bacia a espessura medida em 
várias secões acusou cerca de 1 100 m. 

No Tu~ano Norte a composição se mantém essencialmente a 
mesma Os folhelhos são cinza-verde, calcíferos, contendo abun
dantes nódulos carbonáticos, com mais de 30 em de diâmetro. 
Apenas se tornam mais espessos os corpos arenosos, que ten
dem a apresentar também uma granulação maior, principalmente 
no topo A espessura se situa em torno de 850 m (Ghignone 
1963) ' 

Na bacia de Jatobá a fração carbonática diminui, assim como a 
fração argilosa. Camadas de folhelhos vermelhos são mais 
frequentes e a espessura total se re,duz para 600 m aproxi
madamente. 

11. Posição estratigráfica 

Em vis~ das variações laterais que levam ao aumento gradativo 
da fraçao arenosa, quase nula no Recôncavo e considerável no 
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T~cano-Jatobá, a divisão em membros, tal como proposta por 
V1ana et a/11 (1971 ), é inexeqüível. O Membro Tauá parece não ter 
sido depositado ao norte do alto de Apará. Os arenitos macicos 
do Membro Pitanga não existem ao norte de Alagoinhas: O 
chamado falhe lho Maracangalha, considerado topo da formacão 
no. Hecôncavo, está substituído no Tucano por seção de arenitos 
med1os e grosseiros. Apenas os folhelhos verde-cinza, com 
arenitos finos e calcários delgados, têm algo em comum com o 
Membro Gomo. 

O contato inferior com a Formação ltaparica é discordante, 
evidenciando-se a omissão total ou parcial deste, por efeito da 
erosão pré-Candeias O contato superior é normal e gradacional 
com os sedimentos Ilhas. 

111 Distribuição na área 

Entre Ouriçangas e Jorro, na área a sudeste de Jeremoabo (Bloco 
de Araticum) e em geral no Tucano Norte, em virtude da grande 
densidade de falhamentos transversais, a formacão está retalha
da em blocos isolados e repetidos. Ao norte de JÓrro até Euclides 
da Cunha e em Jatobá, onde os falhamentos diminuem de densi
dade, estende-se em uma faixa norte-sul, ou nordeste, com lar
gura de 7 a 1 O km. Em qualquer caso, todavia, mantém uma 
expressão topográfica quase imutável que patenteia a sua organi
zação litológica, ou seja, a de terrenos baixos e colinas suaves, 
consignando a seção mais argilosa da parte inferior, seguida de 
relevo mais incisivo, apresentando vertentes de mergulho, escul
pidas sobre os arenitos da parte superior Esta morfologia foi um 
dos critérios utilizados em seu mapeamento, somado ao critério 
biológico já referido e, /ast but not least, às analogias litológicas 
essenciais com a área original de definição. 

As melhores áreas para observar a formação estão entre 
Pinhões e Carnaíba, nos arredores de Euclides da Cunha, ao norte 
de Jeremoabo e na fazenda Gavião, próxima a Paulo Afonso. 

IV. Idade, paleontologia e correlação 

Os folhelhos são abundantemente fossilíferos, notadamente os 
que se situam na sua base Os calcários e arenitos calcíferos guar
dam grande quantidade de fragmentos de ossos, dentes de pei
xes e crocodilianos, ao lado de restos de plantas e mesmo 
troncos silicificados de árvores de grande porte. Infelizmente não 
há registros de que tenham sido encontrados animais com sua 
integridade preservada. Igualmente abundantes são as coquinas 
de ostracodes, estes já suficientemente conhecidos, com cerca 
de 31 espécies classificadas, dentro dos seus domínios. Destas, 
as principais são: Cyprtdea (Mormmotdes) candetenses KRÓ, defini
dora da biozona RT-003, da Petrobrás, com duas subzonas, a 
inferior RT-003.1 da Cyprtdea se/lata Viana e a supperior RT-003.2 
da CyprtdeaJMormmoides) htdronodosa KRÓ; a Paracyprtdea bra
siltensts KRO, definidora da biozona RT-004, com cinco subzo
nas, numeradas .~e RT-004 1 a 004.5, a saber: Cypndea salvado
rens_!s nodtfer K RO, f!_econcavona poltta Viana, Paracypndea btcallosa 
KRO, P maack KRO e Cypndea vendronodata KRÓ. 

A idade da formação é neocomiana, em vista da identidade da 
fauna e continuidade sedimentar com a Formação Ilhas, na qual 
essa idade foi propriamente determinada, em meados do século 
passado. Correlacione-se com a Formação Barra de ltiúba, de 
Sergipe-Alagoas 

1 1 2.2 46.3- Grupo Ilhas 

A) Generalidades 

Nome originado da expressão "formação das Ilhas", utilizado na 
década de 40 em referência ao conjunto de arenitos maciços e 
folhelhos verdes que assomam das águas da baía de Todos os 
Santos. A reforma de 1971 elevou-a à categoria de grupo, subdi
vidido em duas formações: Marfim, a inferior, e Pojuca, a superior. 
Todavia, a definição e a subdivisão são estritamente válidas den
tro dos limites do Recôncavo, isto é, entre a orla da baía e o alto de 
Apará Já no Tucano Sul o grupo se descaracterize completa
mente, invalidando a adoção da categoria e do nome. Todavia, 



estes foram mantidos, inclusive em Jatobá, por decisão interna 
da Petrobrás, na qual pesou mais a conveniência administrativa 
do que a técnica. Dessa forma, o mapeamento da área de distri
buição da unidade e seus contatos com outras formações obede
ceram ao critério do conteúdo orgânico das rochas, sendo este 
conteúdo (biozonas RT-005 e RT-006) da área de definição 
tomado como atributo físico próprio e típico da unidade. 
Acrescenta-se que depois dé 1975 as biozonas de ostracodes 
passaram a definir unidades cronoestratigráficas, adquirindo, 
então, o mapeamento superficial este cunho 

A litologia Ilhas é bastante semelhante à litologia Candeias 
Em proporção decrescente, o grupo compõe-se de arenitos, 
folhelhos, lamitos e calcários Os arenitos são quartzosos, 
amarelos e vermelhos, de granulometria e seleção variadas, às 
vezes feldspáticos ou micáceos Conglomerados lenticulares de 
fenoclastos finos de quartzo e sílex são comuns Os folhelhos são 
frequentemente papiráceos, de cor verde ou vermelha. Os la mi
tos são densos e os calcários impuros e repetidos em camadas 
decimétricas, onde não raro se concentram espécies de ostraco
des. As variações laterais são baatante rápidas, havendo uma 
forte tendência de aumento da fração arenosa de sul para norte 
No Tucano Sul, a proporção de clastos grosseiros gira em torno 
de 30%, percentagem que salta bruscamente para 60 e 80% ao se 
ultrapassar o .. arco .. do ltapicuru Assim, no Tucano Central a 
seção estratigráfica se organiza verticalmente em bancos espes
sos de arenitos de 50 a 100m de espessura, bancos esses que 
estão separados por corpos de folhelhos e la mitos de 1 O a 30m. 
Ultrapassado o .. arco .. do Vaza-Barris, no Tucano Norte, desa
parecem os calcários, ao passo que a presença de folhelhos se 
torna rara c os arenitos dominam em 90% do total Registre-se o 
fato de que, curiosamente, os arenitos dessa parte da bacia muito 
se assemelham aos da Formação Sergi Isto exige redobrado cui
dado do geólogo cartógrafo. Em Jatobá, o poço de lbimirim 
revelou, praticamente, 100% de arenitos e conglomerados 
compondo a seção Ilhas 

B) Posição estratigráfica 

O contato inferior com a Formação Candeias é gradacional e pra
ticamente imapeável se não forem utilizadas as biozonas O 
mesmo acontece com o contato superior com a Formacão São 
Sebastião · 

C) Distribuição na área 

Vale o mesmo que foi dito para a Formação Candeias, pois a faixa 
de afloramentos se dispõe paralela à desta e com largura seme
lhante. Excelentes afloramentos podem ser observados desde 
Tracupá até Maçacará, em faixa contínua, a qual, acompanhada 
atentamente de sul para norte, propicia a percepção da variação 
lateral antes referida. No vale do Vaza-Barris, onde a predomi
nância de arenitos é quase total, os sedimentos Ilhas estão 
soerguidos, modelando amplo arqueamento O intenso falha
menta incidente sobre a secão rica em sílica, a circulacão das 
águas subsuperficiais, o cli~a favorável e a erosão con~truíram 
gigantescos testemunhos de falha Estes testemunhos são 
numerosíssim9s, destacando-se o de Cana-Brava, localidade 
situada entre Agua Branca e Jeremoabo. Igualmente, muito ilus
trativos são os testemunhos da região de Maçacará No Tucano 
Norte e Jatobá há poucos afloramentos, em virtude da cobertura 
discordante das areias da Formação Marizal. 

D) Idade, paleontologia e correlação 

Os primeiros fósseis descobertos por Allport, Hartt e Mawson, 
em meados do século passado, nos arredores de Salvador, o 
foram em sedimentos hoje considerados pertencentes ao Grupo 
Ilhas. Ao conjunto da macrofauna integrada por moluscos, peixes 
e répteis, atribuiu-se a idade neocomiana ou wealdeniana, anda
res mais ou menos equivalentes da nomenclatura européia, por 
semelhança com a fauna do sul da Inglaterra. No Tucano, os 
macrofósseis limitam-se a fragmentos de ossos e dentes encon
tradiços nos arenitos finos calcíferos ou nos calcários sílticos. Um 

exemplar inteiro do peixe Lepidotus foi encontrado no caminho de 
Crenguenhém, a leste da cidade de Tucano 

Em compensação, as espécies de ostracodes são numerosas 
e abundantes. Cerca de 21 espécies foram classificadas, entre as 
quais 9 possuem valor estratigráfico e serviram para o estabeleci
mento das biozonas RT-005 e RT-006. A primeira é indicada pela 
Paracypndea obovata obovata Swain, subdividindo-se em 5 subzo
nas que de baixo para cima respectivamente são: 1/hasina remanet 
cuneiformes I<RÓ, Paracypridea elegans elegans I<RÓ, Reconcavona 
uncinata I<RÓ, R umacantha KRÓ e R gastracantha I<RÓ A biozona 
RT-006 é definida pela Cypridea (Morinina ?) btbu//ata btbu//ata Wi
cher, possuindo duas subzonas, a inferior da Reconcavona triebt!t 
KRÓ e a superior da Cypridea btbullata trtbullata KRÓ. 

À guisa de correlação, informa-se que a Formação Barra de 
ltiúba, de Alagoas e Sergipe, contém as mesmas biozonas. Igual
mente, nas bacias dos rios do Peixe e lguatu, dos Estados da 
Paraíba e Ceará, os sedimentos apresentam uma microfauna 
semelhante. 

1.1 .2.2 46 4- Formação São Sebastião 

A) Generalidades 

Definida e batizada por E Taylor em 1946, foi redefinida pos
teriormente por B Barnes em 1948 Pontes & Ribeiro (1964) 
subdividiram-na em três membros, posteriormente denominados 
por Viana et a/11 (1971) de Paciência, b inferior, Passagem dos 
Teixeira e Rio Joanes. A validade do termo original se restringia 
ao Recôncavo, mas Campos (1960) passou a utilizá-lo no Tucano 
Sul e daí, em substituição aos termos Formação Tucano e Serra 
Velha, de Brazil (1947), legítima ou ilegitimamente generalizou
se por todo o Tucano e Jatobá 

A litologia, no Tucano e Jatobá, não se agrupa exatamente 
como no Recôncavo. Naquelas bacias nada de semelhante existe 
ao Membro Paciência, sendo o pacote total aproximadamente 
análogo aos Membros Passagem dos Teixeira e Rio Joanes A 
parte inferior da seção, tal como se apresenta no .bordo oeste do 
Tucano Central. está organizada em uma sucessão de corpos 
possantes (1 00 m ou mais) de arenitos, separados por corpos 
relativamente delgados de folhelhos (2 a 3m) Entre os arenitos, o 
conjunto abriga vários tipos, desde os quartzo-arenitos até os 
arcóseos, dominam os de coloração rósea e amarelada A 
granulometria varia de fina a média, com lentes possantes de 
conglomerados finos, com fenoclastos de quartzo de veio. As 
camadas de folhelhos e siltitos são verdes e vermelhas, frequen
temente micáceas No topo, as camadas vermelhas de arenitos e 
folhelhos, geradas em ambiente árido, impõem-se amplamente. 
Os folhelhos verdes desaparecem e os vermelhos comumente 
conduzem interlâminas de evaporitos. É interessante observar, 
nesse sentido, que a parte superior da Formação São Sebastião 
muito se assemelha ao Grupo Brotas. Nas imediações do contato 
com o embasamento (bordo leste do Tucano Central), os arenitos 
e folhelhos são invadidos por cunhas espessas, mas de pequena 
extensão lateral. de conglomerados poligênicos, sendo a compo
sição dos fenoclastos fiel à composição das rochas vizinhas do 
embasamento. Há fenoclastos que podem ultrapassar 1 m de 
diâmetro. 

B) Posição estratigráfica 

O seu contato inferior é gradacional com o Grupo Ilhas. Em algu
mas áreas, a depender da experiência do geólogo, pode ser 
delineado pelas mudanças litológicas e expressão morfológica. 
Em outras, o auxílio das biozonas é indispensável. Internamente, 
a formação se organiza em pacotes truncados por diastemas, 
estando as cicatrizes de erosão bem marcadas por superfícies 
limonitizadas O contato superior com a Formação Poço Verde 
também é normal e gradacional O levantamento de uma seção 
estratigráfica completa, no campo, é inexequível em vista da 
cobertura angularmente discordante da Formação Marizal Não 
obstante, a espessura pode ser avaliada em milhares de metros 

C) Distribuição na área 

A base da formação pode ser bem observada no bordo oeste do 
Tucano Central, entre os paralelos de Tracupá e Euclides da 
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Cunha. A parte superior está razoavelmente exposta nas escarpas 
do vale do ltapicuru, ao norte de Crisópolis, e no vale do Vaza
Barris, entre as localidades de Cocorobó e Mari. Não aflora no 
Tucano Norte. Em Jatobá, as exposições são poucas e pobres. 

Apesar da reduzida firmeza de seus arenitos, pois em sua 
maioria são friáveis, a formação bem se expressa no relevo em 
freqüentes formas monumentais, como ao norte de Crisópolis, 
sul e leste de Euclides da Cunha e no atormentado vale do Vaza
Barris. Ao norte de ltapicuru (área de Quilombo), os arenitos 
superiores, fendidos porfalhamentos importantes e endurecidos 
pela silicificação, modelam um séquito de monolitos gigantes
cos, lavrados pela erosão e rigorosamente alinhados no rumo 
dos falhamentos 

D) Idade, paleontologia e correlação 

No Recôncavo, existem macrofósseis, no membro médio, seme
lhantes às formas encontradas no Grupo Ilhas, daí a idade neo
comiana atribuída também a esta unidade No Tucano e Jatobá 
porém, somente microfósseis são conhecidos, ou seja, ostraco: 
des que foram classificados em 24 espécies, definidoras de duas 
biozonas, RT-007 e RT-008, e sete .. subzonas. A espécie-índice 
da RT-007 é a Conacma coriacea KRO As subzonas, que são qua
tro, estão indicadas respectivamente pela Cypndea emmens KRÓ, 
Petrobrasta marfinensts KRÓ, Metacypns sp 6 KRÓ e Paracypndea 
quadrirugosa weben KRÓ. A biozona RT-008 tem como principal 
espécie a Cypndea (Sebasttamtes) tida mmor ssp. n., sendo as sub
zonas indicadas pela C (S?) sostensts sostensts KRÓ, Petrobrasta 
captvarensta KRÓ e Cypridea (Sebasttamtes?) mtra KRÓ. 

A associação que define as biozonas referidas está também 
presente nos sedimentos Barra de ltiúba e Penedo de Sergipe
Alagoas 

1 1 2 2.46 5 - Formação Poço Verde 

A) Generalidades 

O termo foi introduzido por Brazil (194 7) no seu trabalho pioneiro 
na bacia de Tucano Porém a classificação proposta por este autor 
foi abandonada pela Petrobrás e o termo esquecido, preferindo
se em lugar dele o nome mais geral São Sebastião No entanto, 
Santos, Pontes e Piazza (1 961) e Santos (1962) reconheceram na 
região de Poço Verde, dentro da Formação São Sebastião, uma 
unidade distinta a que chamaram Unidade "D" Ghignone (1979) 
aproveitou o termo de Brazil (op cit ), aplicando-o a esta unidade, 
mas a sua distribuição geográfica somente agora, com a revisão 
procedida pelo RADAMBRASIL, está sendo representada em 
mapa 

O nome provém da cidade sergipana situada próxima da divisa 
com o Estado da Bahia, nas proximidades do limite leste do 
Tucano Central Sua litologia apresenta lamitos, tolhelhos, car
bonatos, conglomerados e arenitos Os lamitos são densos, de 
cor verde, com manchas rosadas. Os folhelhos, também verdes, 
são distintamente laminados Os carbonatos são impuros e se 
distribuem dentro da seção argilosa em leitos repetidos e 
decimétricos Também inclusos na seção argilosa estão os con
glomerados, que se dispõem em lentes aleatórias, exibindo 
fenoclastos de variada composição e pobre seleção. Os arenitos, 
em que pese a maior percentagem de grãos de quartzo, apresen
tam litozonas com litoclastos e feldspato, em diferentes graus de 
alteração São, em geral, grosseiros de cores cinza e rosa, 
situando-se sobre a seção argilosa. 

B) Posição estratigráfica 

Ocupa a parte mais superior do Supergrupo Bahia, expressando 
um retorno às condições lacustres, depois de um longo interreg
no fluvial O seu contato inferior é relativamente abrupto com a 
Formação São Sebastião, passando-se dos arenitos desta para os 
lamitos densos da base da Poço Verde Está sempre em contato 
de talha com o embasamento e, por isso, se engranza dos fanglo
merados da borda que, na região de Poço Verde, compõem-se 
principalmente de litoclastos de carbonatos, conforme se obser
va no leito e nos cortes da estrada de ferro abandonada, que se 
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pretendia construir, entre Poço Verde e Jeremoabo Nas proximi
dades do embasamento, a seção argilosa encontra-se muito 
deformada, podendo apresentar micro e mesodobramentos O 
contato superior se realiza por discordância angular com a For
mação Marizal. 

C) Distribuição na área 

Existem bons afloramentos em torno da localidade que lhe em
prestou o nome. Os arenitos podem ser melhor vistos na estrada 
Poco Verde-Tobias Barreto Uma secão semelhante, de acordo 
com Piazza & Muhlmann (1963), aflo~a ao norte de Cocorobó, no 
rio Vaza-Barris, razão pela qual o nome é estendido para 
aquela área 

D) Idade, paleontologia e correlação 

Os sedimentos Poco Verde são os mais novos da secão neo
comiana Na classificacão local da Petrobrás, eles perte.ncem ao 
Andar Jiquiá, unidade superior da Série do Recôncavo. A biozona 
que fundamenta a instituição do Andar Jiquiá é a ~T-009, indi
cada pelos ostracodes Petrobrasia dtverstcostata KRO, e três sub
zonas, apontadas pelas formas-índice: Btsf!.lcocypns postangu!ans 
(Swain), Cypridea (Sebastianites) devexa KRO e C (Pseudocypndma) 
faveo!ata sp. n 

Os macrofósseis conhecidos são as espécies de pelecípodas, 
ainda não identificadas, que integram a coquina, muito conhe
cida, e semelhantes à que se encontra na Formação Morro do 
Chaves, na área de Propriá. 

Entre as Formações Poço Verde, Morro do Chaves e Coqueiro 
Seco, estas duas da Bacia Sergipe-Alagoas, existem certas 
analogias litológicas e sedimentológicas. 

1 1 2 2.4 7 - Formação Marizal 

1.122.47.1- Generalidades 

Esta unidade será descrita neste item, pois aparece recobrindo as 
unidades das Bacias do Recôncavo, Tucano e Jatobá 

O nome provém da chamada "serra" do Marizal, que se 
resume a alguns morros de arenitos, nas proximidades da cidade 
de Tucano Foi dado também por J J Braz i I. mas a sua definição 
original perdeu a validade, em virtude das contribuições posterio
res dos geólogos mapeadores do Tucano, já citados anterior
mente. De fato, no local indicado está exposto apenas um dos 
muitos aspectos que a constituição litológica da formação 
oferece, nos diferentes segmentos da Bacia Tucano-Jatobá 
Tome-se, inicialmente, a seção presente na citada serra. Na base, 
marcando a superfície de discordância, há um conglomerado 
grosseiro, cujos fenoclastos são de petrografia variada. Entre as 
peças arredondadas de gnaisse, há outras de quartzito e mesmo 
de argila Isto pode ser visto no lugar chamado Buraco do Vento. 
Segue aos conglomerados uma seção de arenitos amarelos com 
spots brancos de caulim ou arenito castanho com spots amarelos 
Estes arenitos são de grãos médios e grossos e tendem a se 
modificar verticalmente para arenitos conglomeráticos, com 
abundantes seixos arredondados de quartzo. Finalmente, nos 
altos da "serra", observam-se arenitos mais finos, muito micá
ceos, com estratificação cruzada de médio a pequeno portes. 
Esta descrição vale para os afloramentos do bordo oeste, desde 
Araci até alguns quilômetros ao sul de Euclides da Cunha. Nas 
regiões de Serra Vermelha, Aribicé e Maçacará, porém, a seção 
inferior se modifica, pois acima dc:is conglomerados da base, 
ainda petrograficamente imaturos e de espessura muito variável. 
ocorre uma delgada seção de arenito caulínico com forte estratifi
cação cruzada, seguido imediatamente por um folhelho arenítico, 
de extraordinária fissilidade, às vezes betuminoso e fossilífero. 
Sobre esta última camada repousam siltitos e lamitos densos, 
varicoloridos (amarelo, azul, vermelho), contendo interlâminas 
de barita. Daí para cima dominam os arenitos grosseiros e con
glomeráticos, cuja mineralogia imatura está intimamente filiada à 
composição gnáissica do embasamento. Outra seção litológica, 
diferente das anteriores, poderá ser apreciada ao longo da BR-
11 O, partindo-se de Jeremoabo para o sul, em direção de Cícero 



Dantas ou Ribeira do Pombal. A aproximadamente 17 km de 
Jeremoabo, topa-se o contato llhas-Marizal, em cuja base exis
tem arenitos e conglomerados Na localidade de Rangei. os con
glomerados são espessos e apresentam uma variedade petrográ
fica muito maior do que a vista em pontos anteriores. Este 
enriquecimento é devido ao retrabalhamento das rochas metas
sedimentares do Grupo Vaza-Barris (filitos e metacarbonatos, 
com intrusões granodioríticas) e da Formação Juá (arenitos e 
conglomerados poligênicos). Em Duas Serras, a fração conglo
merática é ainda apreciável. mas já se nota uma reducão das 
dimensões dos fenoclastos, a par de uma redução da espessura. 
Em Ribeira do Pombal, já dominam os arenitos médios e finos, 
com abundantes litoclastos Na região de Cipó, Nova Soure etc 
notam-se delgadas porém persistentes camadas de siltitos, 
intercaladas e arenitos ainda imaturos, com estratificação plano
paralela e cruzada festonada 

Portanto, seguindo o itinerário referido, acompanha-se uma 
variação lateral gradual, desde as vizinhanças do embasamento, 
onde se depositou o material mais grosseiro, para o centro da 
bacia, onde passa a prevalecer o material mais fino Notam-se, 
igualmente, as modificações nos processos e ambientes atuan
tes Os conglomerados de Rangei denunciam a deposição tor
rencial, em cursos de água de alto gradiente, em canais 
trançados Nas proximidades de Olindina o que se observa é uma 
deposição em um sistema de rios meandrantes, com abundantes 
depósitos de barras de pontal e largas planícies de inundação, 
onde se formaram camadas de carbonatos impuros, de espessura 
decimétrica, os chamados "calcários" de Olindina 

Em Tucano Norte e Jatobá, a seção presente mais se 
assemelha àquela exposta a norte e leste de Araci, ou na serra do 
Marizal. mas contém uma novidade: a seção de carbonatos cinza
preto e sílex listrado, observáveis na estrada que parte de Salgado 
do Melão em direcão a Macururé, e os carbonatos semelhantes a 
estes que capeia~ a serra Negra, em Pernambuco 

1 1.2.2.4 7 2 - Posição estratigráfica 

Como já foi dito, os sedimentos Marizal permanecem em atitude 
horizontal recobrindo em discordância angular as formações 
neocomianas subjacentes Superiormente ela está parcialmente 
recoberta pela Formação Barreiras, a partir da cidade de Olindina, 
para sul e sudoeste. 

1.1 2.2.4 7.3- Distribuição na área 

Os sedimentos Marizal ocupam cerca de 2/3 das bacias de 
Tucano e Jatobá, recobrindo as formações mais antigas e, local
mente, invadindo o embasamento pré-cambriano. A atitude prati
camente horizontal de seus estratos arenosos forma um platô 
elevado que, no Tucano Central, se inclina imperceptivelmente 
para leste, e para oeste e noroeste, no Tucano Norte e Jatobá 
Esta ampla estepe seca e áspera chanfra-se, comumente, em 
escarpa abrupta Por toda a bacia são comuns os vales brutal
mente entalhados e os largos anfiteatros modelados pela soliflu
xão Formas monumentais, esculpidas nos arenitos friáveis, 
encontram-se por toda parte. Na região são-franciscana do Raso 
da Catarina, destaca-se no horizonte a mesa ou pico de São Saité, 
uma curiosa e alta sentinela de arenito A oeste da lagoa 
Vermelha, ainda no Raso, existe um extenso campo de numero
sas e elegantes demo1selles, colunatas cilíndricas e insólitas que 
assombram o deserto 

1.1.2 2 4 7.4- Idade, paleontologia e correlação 

A idade alboaptiana foi obtida pela análise palinológica, proce
dida em siltitos das camadas de Olindina (Santos, Pontes e 
Piazza, 1961 ). Almeida & Ghignone (1962) descobriram na área 
de Aribicé ostracodes e peixes, na base da formação, mas estes 
não puderam ser classificados. Posteriormente, Ghignone (1963) 
encontrou na serra do Tonã, no Raso da Catarina, ostracodes em 
um folhelho betuminoso ali existente. Tratava-se do ostracode n~ 
207, conhecido também da Formação Muribeca, o que confirma a 
datação antes obtida. 

Aliás, as camadas de siltitos com laminação plano-paralela do 
Membro Outeirinhos, dessa formação. são idênticas às camadas 
de Olindina e das proximidades de Salgado do Melão. Os conglo
merados da base da Formação Marizal são correlatos aos do 
Membro Carmópolis. Igualmente, consideram-se equivalentes, 
ou resultantes de uma única fase sedimentar, os ritmitos da For
mação Santana e os arenitos da Formação Exu, da Chapada do 
Araripe. 

1 1.2.2 48- Bacia Sergipe-Alagoas 

O estudo da Bacia Sergipe-Alagoas oferece duplo atrativo. Em 
sentido puramente científico, a sua trama estrutural e a sedimen
tacão sobrevinda oferecem um modelo do desenvolvimento geo
di~âmico das margens continentais do tipo atlântico, conforme 
postulado pela tectônica de placas. Em sentido econômico, 
oferece as ricas jazidas de petróleo e evaporitos, resultantes das 
contingências de seu desenvolvimento. Aliás, neste aspecto, 
destaca-se o paralelismo histórico com a Bacia de Tucano
Jatobá. Até, pelo menos, o fim do Neocomiano, a semelhança do 
registro sedimentar a par dos ecológicos evidencia a vigência de 
condições tectônicas similares que demonstram terem ambas 
pertencido a um mesmo sistema de nfts continentais, no estilo 
geral do sistema africano de nfts. A sua diferenciação tectônica e 
sedimentar sucede no momento em que sobrevém a separacão 
continental Brasil-África, quando uma sedimentação, antes' de 
caráter puramente continental, é substituída por outra essen
cialmente marinha, que se prolonga do Cretáceo Superior a quase 
o final do Terciário. 

O entendimento que hoje se possui dos diferentes aspectos 
de sua gênese resulta do acúmulo, durante mais de um século, da 
contribuição de centenas de pesquisadores Embora a impor
tância das notícias de viajantes ilustres, como Gardner (1846), e 
as célebres investigações no rio São Francisco, de Halfeld (1860) 
e Burton. (1869), o grande pioneiro da Bacia Sergipe-Alagoas foi 
Hartt (1870). Este arguto naturalista canadense impressiona, em 
seu importante livro, pela lucidez das observações e seguranças 
em suas conclusões Foi ele que, em 1 869, depois da sua 
primeira viagem ao Brasil, apresentou, em Massachusetts, uma 
coleção de Ceratites e Amonites coletados em Maruim. Essa 
c9leção foi examinada, a pedido de Hartt, pelo paleontólogo 
Hyatt, que reconheceu as íntimas relações das amonites brasilei
ras com as espécies já conhecidas no Texas Hartt não titubeou 
em atribuir aos calcários de Maruim a idade cretácea superior, 
afirmativa que desde então só recebeu confirmações Embora 
tenha visitado as localidades-chave da estratigrafia da bacia, 
Hartt estabeleceu apenas dois grupos: o Grupo Sergipano, para 
os calcários de Ma ruim, e o Grupo Cotinguibano, para os calcários 
das proximidades de Aracaju. A seção dominantemente terrígena 
do vale do São Francisco, entre Penedo e Propriá, deixou dúvidas 
em Hartt, que, embora a julgasse de idade cretácea, não lhe forne
ceu bastantes dados para posicioná-la em relação aos dois gru
pos citados. Quanto às camarlas de Estância, considerou-as 
triássicas, por comparação lito:ogica com as de New Jersey. 

O primeiro mapa de Sergipe foi organizado por Roderic 
Crandall, em 1908 Este geólogo pertencia à equipe de John Cas
per Branner, que incorporou aos seus os trabalhos de Crandall, 
principalmente nas duas monografias "Cretaceous and Tertiary 
geology of the Sergipe-Alagoas basin of Brazil", de 1913, e no 
"Outlines of the geology of Brazil to accompany the geological 
map of Brazil", de 1919 Este mapa foi orientado no sentido 
cronoestratigráfico e nele estão representadas as áreas arquea
nas, permianas (as camadas de Estância), o Cretáceo e uma faixa 
litorânea do Mioplioceno Brannerfez notar que a deposição cre
tácea apresentava fácies continentais e marinhas de águas rasas 
e profundas. Estudou os folhelhos de Alagoas, instituindo a Série 
Alagoas, termo que iria permanecer na nomenclatura da bacia. 

Novo mapa de Sergipe foi publicado em 1924, pelo Serviço 
Geológico e Mineralógico do Brasil, à época dirigido por Paulo 
Euzébio de Oliveira. Neste mapa, parte dos metassedimentos do 
ortogeossinclíneo sergipano (o atual Grupo Vaza-Barris) são 
considerados eopaleozóicos. Os depósitos cretáceos são dividi
dos em três séries, da mais antiga para a mais nova: Estância, 
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Baixo São Francisco e Sergipe. A primeira ocupava quase todo o 
oeste do estado. O Baixo São Francisco se distribuía ao longo do 
rio. A Série Sergipe ocorria ao norte de Aracaju. até além de 
Japaratuba, limitando-se a oeste com a serra de Itabaiana. São 
também representados os sedimentos pliocênicos. distribuídos 
ao longo da costa. 

No mapa de Oliveira, de 1938, a extensão excessiva das cama
das de Estância e a aceitação de sua idade cretácea fizeram com 
que se ligasse a bacia de Sergipe à de Tucano eJatobá. Aliás este 
autor admitiu apenas duas idades para os sedimentos sergipe
nos: os terciários da costa e os cretácE!os do interior. nestes 
incluídos os metassedimentos Estância e Vaza-Barris. 

Em 1 936, Carlota Joaqui na Maury publicou "O Cretáceo de 
Sergipe··. uma das obras monumentais da paleontologia brasilei
ra. Nas considerações geológicas reconheceu, no Fanerozóico 
do estado, as séries Estância, do Baixo São Francisco e Sergipe. 
Sobre a primeira teceu comentários, citando a correlação feita por 
E. de Oliveira das camadas de Estância com a então chamada 
Série Jatobá-Buíque, que se estenderia " ... entre Jatobá, Per
nambuco e Serrinha, Bahia··. A Série Baixo São Francisco 
estende-se·· ... de perto de Vila Nova até quase Propriá, formando 
uma fa ixa de cerca de 30 milhas de largura ao longo do São Fran
cisco··. colocando-a provisoriamente no Albiano Médio. Porém 
são.a Série Sergipe e seus fósseis o principal objetivo do seu I ivro. 
Reconheceu uma transgressão e regressão, marinhas no Albiano 
Médio, seguido de hiato deposicional até o Turaniano Inferior, 
novo hiato e a deposição do Maestrichtiano. representada pelos 
calcários de Sapucari. 

A partir da década de 40, sob o influxo da exploração petrolf
fera. os estudos geológicos evoluem rapidamente. Já em 1960, o 
"Basin Study", do Departamento de Exploração da Petrobrás, 
procurou consolidar uma classificação e nomenclatura estratigrá
fica. Diante. porém. da própria veloc.idade de geração de novos 
dados e da dicotomia entre os estudos superficiais e subsuperfi· 
ciais, além dos progressos verificados nas pesquisas micro
paleontológicas, se fez. a curto prazo, uma revisão da classifica
ção adotada. Dessa forma, no fim da década de 60 instalou-se a 
Comissão de Revisão Estratigráfica da Divisão de Exploração da 
Região de Produção do Nordeste. da Petrobrás, encarregada da 
unificação dos conceitos e da normalização da nomenclatura 
estratigráfica. Em 1969. H. Schaller publicou um resumo da nova 
proposta oferecida pela Comissão. Esta aborda o problema sob o 
triplice aspecto lito, bio e cronoestratigráfico. 

A seguir serão descritas todas as unidades e subunidades 
litoestratigráficas que integram esta classificação, o que, em 
última análise. se traduz em dots grupos. Baixo São Francisco e 
Sergipe, ambos separados pela Formação Muribeca, interme
diária. 

1.1.2.2.48.1 - Grupo Baixo São Francisco 

O termo é originário de O. Derby. Ao longo do tempo foi utilizado 
com significados variados. ora como série, ora como grupo, e 
sempre constou das principais propostas de classificação. A 
Comissão de Revisão Estratigráfica, de agora em diante chamada 
CRE. da Petrobrás. decidiu reabilitar o termo, formalizando-o no 
sentido de ..... designar o pacote de sedimentos não mari nhos 
que aflora no nordeste de Sergipe e sudeste de Alagoas, desde o 
vale do rio Japaratuba MiriiT\ (Sergipe) até o vale do rio Coruripe 
(Alagoas). limitado na base pelas rochas do Complexo do Emba· 
samento e no topo pelos sedimentos euxfnicos da Formação 
Muribeca". 

As melhores exposições da unidade ocupam um polígono 
cujos vértices são balizados pelas localidades de Japoatã. Pro
priá, Igreja Nova e Penedo, separadas pelo curso inferior do São 
Francisco. Este pacote de mais de 5. 700 m de espessura foi divi
dido em dois subgrupos, denominados o inferior, Igreja Nova e o 
superior. Coruripe. 

A) Subgrupo Igreja Nova 

A CRE. ao formalizar o nome Igreja Nova. fê-lo encampando a 
definição adotada pelo Conselho Nacional do Petróleo e de auto-

194/GEOLOGIA 

ria de W. Kreldler. na década de 40. Porém, na concepção desse 
autor a unidade constituía membro da Formação Japoatã. Esta, 
através dos tempos, também adquiria significados vários, sendo 
por Isso definitivamente abandonada. 

O Subgrupo Igreja Nova possui uma espessura avaliada em 
700 m e se compõe das seguintes formações, da base para o 
topo: Batinga, Aracaré, Candeiro, Bananeiras e Serraria. que não 
estão representadas em mapa, sendo descritas apenas para efei
tos Ilustrativos. A Figura 1.79 mostra a área de distribuição 
desta unidade. 

I. Formação Batinga 

a) Generalidades 

O nome é derivado da estação de Batinga, na Estrada de Ferro 
Leste Brasileiro, ao longo da qual está exposta a seção-tipo 
(holoestratotipo). Divide-se em três membros. do inferior para o 
supenor: Atalaia. Mulungu e Boacica. 

O Membro Atalaia foi definido em subsuperfície, sendo a 
seção-tipo a do intervalo de 2:328 a 2.352 m de profundidade do 
poço Santa Maria (SM-1-SE), perfurado nas proximidades da 
praia de Atalaia, denominação portanto imprópria. Representa 
um pacote de arenitos cinza e brancos. às vezes impregnados 
com óxido de ferro. A granulometria é, em geral, mal selecionada, 
com grãos grosseiros de quartzo subarredondado. Além deste 
mineral, ocorre quantidade apreciável de feldspato. A matriz é 
caulínica. 

Fog. I . 79 - Ârea de disulbulção do Subgrupo I greta Nova. 



O Membro Mulungu reúne quartzo-arenitos, arenitos feldspá
ticos e conglomerados poligênicos. Estes últimos, que são pre
dominantes na seção, possuem fenoclastos de composição e 
tamanho variados. Observam-se seixos, calhaus e matacões ~e 
rochas metamórficas e ígneas, tanto ácidas quanto básicas. As 
vezes aparecem apenas seixos de quartzo leitoso, elipsoidais, 
bem arredondados, que lembram ovos de pássaros. Os conglo
merados não apresentam organização interna visível e possuem 
matriz quartzo-arenítica Completam a seção quartzo-arenitos e 
arenitos feldspáticos, também de grãos mal selecionados, maci
ços ou apresentando estratificação cruzada de alto .ângulo. 
Ocasionalmente, entre os arenitos, notam-se leitos delgados de 
siltitos Iam i nados semelhantes aos que se apresentam no mem
bro superior. 

O Membro Boacica reúne os folhelhos e siltitos distintamente 
laminados, em lâminas paralelas de coloração branca, cinza, cas
tanha e verde, que se repetem indefinidamente, lembrando um 
varvito. Ocasionalmente as lâminas apresentam-se cruzadas, em 
conjuntos de dimensões variadas Na base do membro, podem 
ocorrer corpos descontínuos de arenitos rosados, cuja granula
ção se reduz para o topo, passando gradualmente para os siltitos 
e folhelhos citados. 

b) Posição estratigráfica 

A formacão é limitada na base por uma discordância heterolítica 
que coiÓca os sedimentos sobre os granitos de Propriá, sobre os 
xistos e filitos do Grupo Traipu-Jaramataia ou sobre os gnaisses 
do embasamento O contato superior se efetua em discordância 
paralela com a Formação Aracaré e, na ausência desta, em discor
dância angular com a Formação Bananeiras ou com a Formação 
Candeeiro Entre os membros, os contatos são considerados 
intergradacionais, embora se suspeite de uma possível discor
dância entre os membros psamorrudíticos e o membro varvítico. 

c) Distribi,Jição na área 

As inúmeras perfurações para petróleo executadas na bacia com
provam a presença da Formação Batinga, em subsuperfície, 
desde pelo menos a região de São Miguel dos Campos, em Ala
goas, até a região de Carmópolis, em Sergipe Os afloramentos, 
no entanto, ocupam área reduzida, podendo ser observados entre 
Japoatã e Propriá, nos flancos do Domo de Igreja Nova e, princi
palmente, no vale do rio Porucaba. 

Os membros não acompanham a mesma distribuição geográ
fica da formacão O Membro Atalaia está freqüentemente ausente 
por erosão, s~ndo seus resíduos mais encontradiços nos negati
vos estruturais da bacia. O Membro Mulungu se desenvolve me
lhor ao norte do rio São Francisco. O Membro Boacica é o mais 
constante, apresentando a tendência de se extinguir para o sul. 
Na seção de referência (SM-1-SE), o Boacica se apresenta com 
apenas 36 m, porém na seção-tipo foram medidos 1 70 m de 
espessura. Os outros dois membros apresentam espessura 
inferior a 25 m. 

d) Idade, paleontologia e correlação 

A datação de idade neocarbonífera atribuída à Formação Batinga 
está somente apoiada nos esporomorfos do gênero Flonamtes 
encontrados nos folhelhos Boacica. A seção varvítica é correi a
cionável com camadas semelhantes observadas na Formacão 
Curituba do Tucano Norte, aflorantes a uma distância superi~r a 
150 km de Igreja Nova Porém nesta última bacia os quartzo
arenitos e conglomerados do Membro Mulungu pertencem, sem 
a menor dúvida, à Formação Tacaratu. 

11. Formação Aracaré 

a) Generalidades 

O nome provém do morro Aracaré, situado à margem direita do rio 
São Francisco e a cerca de 2 km ao sul de Neópolis. A seção aí 
exposta foi considerada pela CRE como seção-tipo, embora 

esteja muito longe de ser completa. Anteriormente, esta mesma 
seção era considerada como membro inferior da Formação 
Japoatã, termo ora em desuso 

A litologia é predominantemente terrígena, mas os carbona
tos do topo, embora em fração subordinada, dão à formação seu 
traco distintivo, porque da silicificação dos carbonatos resultam 
os Íeitos e nódulos de sílex, ausentes em qualquer outra unidade. 

Intercalados aos carbonatos, há siltitos calcíferos, negros e 
betuminosos São maciços, mas podem apresentar estratificação 
microcruzada e plano-paralela Quando se alteram perdem toda a 
matéria orgânica, assumindo as colorações verde, amarela ou 
branca Em certos níveis, ocorrem coquinas com restos de verte
brados e oncólitos abundantes. 

b) Posição estratigráfica 

Considera-se o contato inferior com a Formação Batinga efetuado 
através de uma discordância paralela. Todavia esta é uma questão 
discutível que somente um cuidadoso estudo micropaleontoló
gico poderá esclarecer O contato superi~r com a Formação 
Alianca assinala uma proeminente d1scordanc1a angular e ero
siva, ~ujo gap temporal pode alcançar cerca de 70 a 80 milhões de 
anos. 

c) Distribuição na área 

Além do afloramento do morro Aracaré, que é uma conseqLiência 
do soerguimento do Horst de Penedo e cujo falhamento oeste é 
de grande rejeito, existem outros nos arredores do Domo de 
Igreja Nova e no leito do rio Porucaba. Em subsuperfí?ie, sua p~e
senca está comprovada desde o Campo de Carmopol1s ate a 
região de São Miguel dos Campos A espessura é muito variável 
em razão da erosão pré-mesozóica que a afetou consideravel
mente. No rio Porucaba, calcula-se a sua espessura em 250m, 
enquanto em São Miguel dos Campos os poços acusam somente 
30m. 

d) Idade, paleontologia e correlação 

Este mesmo pacote litológico recebeu, na bacia do Tucano Norte, 
o nome de Formação Santa Brígida A única diferença está na 
secão de arenitos que esta apresenta sob os siltitos betuminosos, 
ca~bonatos e sílex, que são absolutamente idênticos Também o 
conteúdo fóssil é o mesmo, pois ambas apresentam os esporo
mortos Strtatttes e Lueckisporites, além de Limillsporttes Vestlgts
porttes. Vittatma e Striatosatttes. Em vista dessa associação, 
admite-se a idade permiana final 

111. Formação Candeeiro 

a) Generalidades 

Trata-se de uma delgada seção de arenitos róseos e vermelhos, 
com boa percentagem de feldspato Em geral. os grãos são de 
tamanhos médio a fino, mas podem ocorrer litozonas de material 
conglomerático, concentradas principalmente na base, apresen
tando fenoclastos de diversas origens 

O nome foi inspirado no do poço petrolífero Candeeiro, per
furado ao norte do rio Coruripe, em Alagoas Este poço atingiu a 
seção, considerada tipo, entre 1 373 e 1 435 m de profundidade 

b) Posição estratigráfica 

Na área referida acima, os arenitos Candeeiro repousam direta
mente sobre a Formação Aracaré, em discordância angular A 
passagem para a Formação Bananeiras, sobre jacente, é gradacio
nal. 

c) Distribuição na área 

Não são conhecidos afloramentos da unidade É rnapeável ape
nas em subsuperfície e no Estado de Alagoas, estando sempre 
presente nos poços de Feliz Deserto e São Miguel dos Campos, A 
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espessura varia em média de 15 m, na primeira localidade, para 
60 m na segunda. 

d) Idade e correlação 

Arenitos e conglomerados iguais aos Candeeiro e ocupando a 
mesma posição estratigráfica são conhecidos nas Bacias de 
Tucano Norte e Central, na base da Formação Aliança (arenito 
Limoeiro, de Ghignone, 1963). No Recôncavo, a seção arenosa 
equivalente é a do Membro Boipeba, da mesma formação. 

IV Formação Bananeiras 

a) Generalidades 

A denominacão foi tirada da esta cão Bananeiras da EFLB, situada 
próxima à estação de Batinga, em' Sergipe. A seção-tipo afiara em 
cortes da estrada de ferro, a mais ou menos 1.500 ma sudoeste 
da estação. 

Compõe-se de folhelhos, argilitos e siltitos vermelhos, roxos e 
castanhos, comumente com manchas verdes circulares Os silti
tos são, em geral, finamente micáceos. Na base há intercalações 
de arenitos semelhantes aos da Formação Candeeiro. Distribuí
dos pela seção, há calcários centimétricos, vermelhos quando 
impuros e brancos (calcita pura) quando as argilas estão ausen
tes O aspecto da formação, principalmente pela sua coloração, é 
inconfundível, tornando-se verdadeira camada-chave 

b) Posição estratigráfica 

Como já foi dito, ela jaz erosional e angularmente discordante 
sobre todas as formações mais antigas O contato com a Forma
ção Serraria, que a sucede na vertical, é gradacional, apresen
tando, porém, diastemas locais, materializados por canalizações 
pouco profundas e muito regulares Essas cicatrizes de erosão 
produziram-se pela mudança do ambiente deposicional, que de 
lacustre passou subitamente a fluvial 

c) Distribuição na área 

A formação foi depositada em toda a bacia, estendendo-se, como 
um tapete vermelho, sobre a superfície de discordância jurássica 
Não obstante, pode estar ausente sobre os grandes altos estru
turais, como o de Aracaju, por exemplo, eliminada pela erosão 
após o enérgico diastrofismo de idade alboaptiana As maiores 
espessuras estão registradas ao sul da bacia, onde podem atingir 
duas centenas de metros; para o norte nota-se uma gradual redu
ção da possança para 50 m Está presente na plataforma conti
nental de Sergipe Os melhores afloramentos situam-se entre 
Japoatã e Propriá e na região de Igreja Nova 

d) Idade, paleontologia e correlação 

A Formação Bananeiras é litologicamente idêntica ao Membro 
Capianga, da Formação Aliança, presente em toda a bacia do 
Recôncavo, Tucano e Jatobá, além dos resíduos conhecidos fora 
dessas bacias A determinacão da idade foi estabelecida com 
base nesta correlação. Entret~nto a idade jurássica admitida para 
a Formação Aliança é discutível, pois no topo do seu membro 
superior são conhecidos, no Tucano Sul, Norte e Jatobá, restos 
de peixe cujas escamas foram atribuídas por Woodward (apud 
Maury, 1936) ao Leptdotus, que não teria vivido no Jurássico No 
mesmo local, ou seja, na fazenda Jacu, a leste de Araci (BA), foi 
exumada a famosa planta Aloptheris branneri, causa de interminá
vel polêmica. 

Os ostracodes, que se encontram em grande abundância nos 
folhelhos vermelhos e calcários, pertencem apenas a três espé
cies: Metacypris sp 3-BA, Bisulcocypnspricet Pinto e Sanguinetti e 
Darwmula sp Embora nenhuma delas indique idade, esta§> espé
cies se associam às conhecidas do Andar Wealden, da Africa e 
Europa Dessa forma, a idade das red beds Aliança e, por extensão, 
Bananeiras, seria Jurássico Terminal ou Cretáceo Inicial 
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V. Formação Serraria 

a) Generalidades 

O nome foi emprestado do povoado situado a 6 km da lg_reja 
Nova, onde existem excelentes exposições da unidade e, por 
isso, eleita localidade-tipo (holoestratotipo) Nela podem ser 
observados cerca de 120 m de arenitos brancos e cinzentos, às 
vezes vermelhos e castanhos, cuja composição varia entre os 
quartzo-arenitos e arenitos feldspáticos, com excesso local de 
matriz caulínica Os conglomerados finos, que são mais constan
tes no topo, compõem-se de seixos de quartzo leitoso. Na base 
da secão há freqüentes lentes de siltitos e folhelhos vermelhos e 
verde~. A estrutura interna dos bancos se apresenta com estratifi
cação cruzada generalizada, ainda que algumas litozonas se
jam maciças 

b) Posição estratigráfica 

É a unidade superior do Subgrupo Igreja Nova. Antes da revisão 
da CRE, era considerada membro superior da Formação Japoatã 
Os arenitos claros da Formação Serraria apresentam-se em forte 
contraste com o vermelho-vivo dos folhelhos Bananeiras, que 
sempre a acompanha. Também a expressão geomórfica é con
trastante, sobressaindo a Serraria, em dtp-slopes alongados, dos 
baixos terrenos ocupados pela Bananeiras Apesar disso, o con
tato entre ambas se faz, na maioria dos casos, muito gradacional
mente Ocorrem, entretanto, diastemas, na forma de canalizações 
suaves Um contato desse tipo pode ser visto na BR-1 01, nas pro
ximidades da localidade de São Francisco. O contato superior 
com a Formação Barra de ltiúba é brusco, mas concordante. 

c) Distribuição na área 

Possui larga distribuição geográfica, inclusive ultrapassando os 
limites da bacia terrestre e estendendo-se para a plataforma con
tinental, ao largo da costa. Está, no entanto, ausente em alguns 
blocos elevados, eliminada que foi pela erosão ocorrida antes da 
deposicão alboaptiana 

Os ~elhores afloramentos se situam na região próxima do rio 
São Francisco, principalmente ao sul de Propriá, ao longo da 
rodovia BR-1 01 e na rodovia para Japoatã Também em torno do 
Domo de Igreja Nova e na estrada que liga esta cidade à AL-
102 

d) Idade, paleontologia e correlação 

Serraria é apenas um outro nome para a unidade que no Tucano e 
no Recôncavo tomou o nome de Sergi, inclusive em seu con
teúdo fossilífero, que se limita aos'troncos da conífera Dadoxylon 
e alguns duvidosos esporomorfos 

Embora a aceitacão da idade jurássica se tenha generalizado, 
a informação de Ma.ury em seu "O Cretáceo de Sergipe", aparen
temente esquecida, merece consideração Diz a ilustre paleontó
loga que no poço da fazenda Jacu, em Araci (BA), juntamen_!:e 
com a Aloptheria branneri. ali encontrada no topo da Formaçao 
Aliança (similar da Bananeiras), havia escamas de Leptdotus. de 
acordo com a determinacão de Woodward Af1rmou Maury que 
este gênero de peixes so~ente passa a ser reconhecido a partir 
do Cretáceo Inferior. 

B) Subgrupo Coruripe 

Trata-se de um pacote dominantemente terrígeno, continen:al, 
com algumas camadas de calcários impuros igualmente nao
marinhos. Reúne as seis formações que, a partir da mfenor para a 
superior, são: Barra de ltiúba, Penedo, Rio Pitanga, Morro do Cha
ves, Coqueiro Seco e Ponta Verde. Todas podem ser exam.madas 
em afloramentos, com exceção da última, somente defm1vel em 
subsuperfície. As formações citadas não são tão distintas, ne~ 
facilmente separáveis, como as do Subgrupo IgreJa Nova, CUJO 

traco comum é a homogeneidade lateral aliada a uma sucessao 
vertical perfeita Ao contrário, neste subgrupo, além dos cont~tos 
lentamente gradacionais, há uma série de variações laterais e 



pinch outs que resultam em uma faciologia complexa, eviden
ciando uma acentuada instabilidade tectônica, atuante durante a 
deposição, ainda no Cretáceo Inferior. 

I. Formação Barra de ltiúba 

a) Generalidades 

Nome originário do povoado, cuja grafia correta é Barra do ltiúba, 
situado na margem esquerda do rio São Francisco, a uns 8 km a 
jusante de Propriá. Segundo as indicações da CRE, a seção-tipo 
se estende na margem esquerda do rio entre o lugar chamado 
Castro e o morro Vermelho, já nas proximidades de Penedo. Mas, 
em virtude da fração elevada de argilas que constitui a unidade, os 
afloramentos não são de boa qualidade. Completando-se as 
informações de campo com as dos poços perfurados, pode-se 
descrevê-la reunindo folhelhos verdes, quando alterados, e ne
gros, quando autênticos, com elevado teor de carbonato de cál
cio. Este se concentra, secundariamente, em nódulos circulares e 
achatados, de 20 ou 30 em de diâmetro. Intercalam-se aos falhe
lhos, siltitos e carbonatos impuros, em camadas decimétricas. 
Entre estas, há arenitos finos, quartzosos e micáceos, com alguns 
litoclastos minúsculos, que são típicos da unidade. As camadas 
de arenitos são de espessura reduzida e distribuídas aleatoria
mente. São comuns coquinas ostracoidais e fragmentos de verte
brados, possivelmente de peixes e répteis. Na base da unidade há 
folhelhos marrons e vermelhos. 

b) Posição estratigráfica 

O contato inferior com a Formação Serraria evidencia brusca que
bra sedimentar, mas não há evidência de nenhumgaptemporal. O 
contato superior com a Formação Penedo é gradacional. 

c) Distribuição na área 

Além da seção-tipo, outros afloramentos podem ser observados 
ao longo do vale do Japaratuba, em Sergipe, e dos rios Porucaba e 
Boacica, em Alagoas. Em subsuperfície está sempre presente, 
exibindo espessura muito variável, aproximando-se de 500 m, no 
Estado de Sergipe, e podendo ultrapassar 2 000 m em Alagoas e 
nordeste da bacia. 

d) Idade, paleontologia e correlação 

Há muitos pontos comuns entre a sucessão de litologias Barra de 
ltiúba e as Formações Candeias e Ilhas, do Recôncavo, inclusive 
os seus folhelhos e coquinas contêm as mesmas associações 
faunais, definidas porostracodes, ou seja, as biozonas de RT-003 
a 007, esta última presente também na parte inferior da Formacão 
São Sebastião. Portanto a idade deverá ser atribuída ao N~o
comiano. 

11. Formação Penedo 

a) Generalidades 

Nome tomado à cidade alagoana, sita à margem esquerda do São 
Francisco. A seção-tipo eleita pela CRE, porém, situa-se na mar
gem oposta, entre o lugar chamado Carrapicho e a cidade Neó
polis O CNP, na década de 40, já utilizava o termo no sentido que 
se lhe dá atualmente, embora na categoria de membro da então 
Formação Japoatã. Outros nomes com o mesmo significado, 
utilizados em subsuperfície, na década de 60, foram Poxim e 
São Miguel. 

Trata-se de uma seção de aproximadamente 800 m de espes
sura, no máximo, constituída principalmente de folhelhos, siltitos 
e calcários impuros, de cores verde, cinza e castanho. Há seções 
de quartzo-arenitos e arenitos feldspáticos, de coloração clara, 
muitos deles com spots de caulim, estratificados em bancos 
espessos. A estratificação cruzada é comum, e, como pode acon
tecer nesses casos, há concentrações de conglomerados finos de 
seixos de quartzo na base dos conjuntos cruzados. Entre os areni
tos, destaca-se o Poxim, situado próximo ao topo da formação 

que, mediante suas propriedades elétricas e radiativas, constitui 
excelente camada-chave para correlação. Notam-se variações 
litológicas laterais importantes, predominando às vezes os are
nitos sobre os folhelhos e siltitos. 

b) Posição estratigráfica 

Recobre a Formacão Barra de ltiúba, com a qual estabelece con
tato gradacional, 'sendo marcado, a partir desta, quando surgem 
os arenitos grosseiros referidos acima. Dentro do subgrupo, a for
mação possui expressão geomórfica distinta, o que facilita seu 
reconhecimento. 

c) Distribuição na área 

Foi depositada em toda a bacia, no entanto, nos altos estruturais 
elevados pelo tectonismo cretáceo, pode estar ausente, eli
minada pela fase erosiva que antecedeu a deposição alboaptia
na. Afloramentos esparsos existem tanto em Sergipe como em 
Alagoas, em geral localizados nos vales dos rios. como no Japa
ratuba e Coruripe. 

d) Idade, paleontologia e correlação 

A idade é neocomiana, a julgar pelas biozonas de ostracodes 
também presentes nas Formações Candeias, Ilhas e São Sebas
tião inferior, do Recôncavo, que pertencem a essa idade, já defini
tivamente estabelecida. 

111. Formação Rio Pitanga 

a) Generalidades 

É a derradeira formação do Subgrupo Coruripe. Compõem-na os 
fanglomerados produzidos pela atividade do sistema de falhas 
que limita a bacia e os grandes altos estruturais internos. Foi 
definida no poço pioneiro Rio Pitanga (RP-1-SE), cuja seção-tipo 
se encontra a 1 .822 e 2.605 m de profundidade. Reúne um con
junto de brechas, para a ortoconglomerados, com fenoclastos 
variando desde seixos a matacões, mal selecionados a desorga
nizados. A composição dos fenoclastos é poligênica, mas intima
mente filiada à petrologia do embasamento pré-cambriano. 

b) Posição estratigráfica 

Em razão da tendência de se distribuir verticalmente, em funcao 
da ininterrupta atividade tectônica, da qual a formação é oriun.da, 
os conglomerados se engranzam aos sedimentos das outras for
mações. Assim, os folhelhos, siltitos, calcários e arenitos, que 
separam as cunhas conglomeráticas, pertencem sucessivamente 
às Formações Barra de ltiúba até, pelo menos, Morro do Chaves, 
depositadas durante a fase sintectônica da bacia 

c) Distribuição na área 

Tendo em vista a sua origem, o comportamento que se pode 
deduzir é que a sua distribuição vertical será mais ampla que a 
horizontal. Os corpos rudíticos, nesses casos, apresentam varia
da geometria, sendo a mais freqüente os corpos em forma de 
cunha e lenticulares, com espessuras muito variáveis. Esses cor
pos se desenvolvem nas adjacências dos falhamentos ativos 
durante a deposição dos sedimentos Aí também ocorrem as 
maiores espessuras, já tendo sido registrada a espessura de 
800 m em uma perfuração adjacente ao Alto de Aracaju. 

d) Idade 

A idade da formação é indicada, exatamente, pelo conteúdo 
fossilífero das camadas das diversas formações intrometidas 
entre os conglomerados, atestando a atividade tectônica contí
nua, como referido. A Rio Pitanga possui a mesma idade e origem 
da Formação Salvador, do Recôncavo-Tucano. 
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IV. Formação Morro do Chaves 

a) Generalidades 

O morro do Chaves é uma pequena elevação situada na margem 
sergipana do rio São Francisco, a mais ou menos 2 km a jusante 
de Propriá. Este conjunto litológico, que aflora também nos arre
dores de Muribeca, talvez tenha sido um dos mais referidos na 
literatura. Halfeld observou-o pela primeira vez e Hartt (1870) 
descreveu-o com precisão Bender, geólogo da Petrobrás, em 
1957 reuniu-o em sua Formacão Muribeca, taxonomicamente 
correta. Porém, em vista da pr~stituição posterior desse termo, 
ele teve de ser abandonado em favor do atual. 

Embora os afloramentos dos locais citados fornecam um bom 
conhecimento da unidade, a seção-tipo escolhida pe.la CRE é a do 
poço Coqueiro Seco (CS-1-AL). entre 2.54 7 e 2 945 m de pro
fundidade. 

A sua composição reúne tipos litológicos, em associação 
insólita, que variam lateralmente a curta distância. Assim, em um 
mesmo nível estratigráfico podem ser encontrados arenitos ima
turos, coquinas e conglomerados poli e monogênicos, com ci
mento calcífero ou não. Separando esses níveis, há folhelhos e 
siltitos, verdes, castanhos e cinzentos, intercalados a carbonatos 
impuros, argilosos ou arenosos O traço característico, porém, 
reside na abundância de coquinas. compostas exclusivamente de 
conchas de até 2 em de diâmetro que se misturam aos elásti
cos grosseiros 

b) Posição estratigráfica 

Situa-se sobre a Formacão Penedo, em contato concordante. O 
contato superior com a 'Formação Coqueiro Seco, em Sergipe, é 
de caráter erosivo, enquanto em Alagoas é concordante. Em dire
ção às margens da bacia e dos grandes altos estruturais, ocorre 
interdigitamento com os conglomerados sintectônicos da For
mação Pitanga. 

c) Distribuição na área 

Além dos afloramentos de Sergipe, há exposicões em Porto Real 
do Colégio e no vale do rio São Miguel, em ·Alagoas. As perfu
rações petrolífetas constataram que a distribuicão da formacão é 
regional, estando apenas ausente nos grande~ altos estrut~rais, 
eliminada pela erosão anterior ao alboaptiano, conforme já refe
rido antes Dessa forma, a sua espessura pode variar de zero a 
1 500 m, valor encontrado na área de Piaçabuçu A seção-tipo, 
no entanto, é de apenas 400 m. 

d) Idade e paleontologia 

A enorme quantidade de bivalvos que formam as coquinas típicas 
da formação desafiou sempre a argúcia dos paleontólogos, em 
vista da destruição da charneira dos exemplares, o que dificulta 
sobremodo a sua identificação. Não obstante, cita-se na literatura 
a presença dos seguintes gêneros: Anoplophora. Cardinia. Deca
dopecten. Leda. Myoconcha. Nucula. Pleurophorus. Tal/ma. Cusptda
na. Astarte. Myophona. Opts e Pachycardta Os microfósseis mais 
abunda~tes são os ostracodes das biozonas 007 (Conacma cona
cea KRO), 008 (Çypndea fida mmor ssp. n.) e 009 (Petrobrasta 
dtverstcostata KRO). Com base na microfauna, deduz-se a idade 
neocomiana Há muitas analogias litológicas da Formacão Morro 
do Chaves com a Formação Poço Verde de Tucano. · 

V. Formação Coqueiro Seco 

a) Generalidades 

Foi instituída pela CRE da Petrobrás para substituir o antigo termo 
Jiquiá, que passou a ter significado cronoestratigráfico. A deno
minação decorre do poço petrolífero perfurado próximo à locali
dade homônima, situada nos arredores de Maceió. A secão deste 
poço, a mais completa com 1.937 m de espessura, pa.ssa a ser 
o holoestratotipo. 

Trata-se, portanto, de uma unidade definida em subsuperfície, 
cuja litologia reúne tipos ordinários de arenitos, siltitos, folhelhos 
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e raros carbonatos. A heterogeneidade da distribuição dessas 
rochas levou aCRE, talvez um excesso de formalismo, a dividir a 
formação em quatro membros: Arambipe, Francês, Rateio e Man
guaba. Segundo Schaller (1 969), o Membro Arambipe tem como 
traço característico a predominância de arenitos caulínicos sobre 
folhelhos cinza-escuro, verdes e castanhos, além de calcários 
calcíticos creme. No Membro Francês, há abundância de arenitos 
feldspáticos grosseiros sobre folhelhos betuminosos. No Mem
bro Rateio, porém, predominam folhelhos castanhos, com ban
cos delgados de calcários e arenitos grossos e caulínicos. O 
Membro Manguaba se distingue dos outros pelos folhelhos betu
minosos, entre calcários dolomíticos. 

b) Posição estratigráfica 
As relações inferiores de contato com a Formação Morro do Cha
ves podem ser realizadas com os Membros Francês, Rateio e 
Manguaba, em virtude das variações laterais que se justapõem a 
esses membros. Em qualquer caso, porém, essas relações são 
normais e gradacionais. O mesmo pode ser dito das relações 
superiores com a Formação Ponta Verde. 

c) Distribuição na área 
Ocorre em subsuperfície, no chamado Baixo de Maceió, em uma 
área limitada ao sul pelo rio Coruripe. Em Sergipe, no chamado 
Baixo de Piranhas, estendendo-se para a plataforma continental 
Afirma-se que alguns afloramentos, ainda que muito pobres, dos 
vales dos rios São Miguel e Jiquiá. pertencem a esta unidade. 

d) Idade e paleontologia 
O conteúdo fossilífero conhecido reúne apenas microfósseis. As 
espécies de ostracodes são da Biozona 008: Cypndea nodoreti
culata e Schuleridea.? tmmensa Weber. Os pa linomorfos são nume
rosos: C/assopo//ts sp., Geneta/es. Araucanacttes. Tncolpttes. Tnletes 
e Ctcatrtcostspontes Idade neocomiana (Wealden) 

VI. Formação Ponta Verde 

a) Generalidades 

Trata-se de uma unidade definida exclusivamente em subsuperfí
cie A seção-tipo encontra-se entre 1.383 e 1.622 m de profundi
dade do poço perfurado no local que forneceu o nome, próximo e 
ao norte de Maceió 

Litologicamente constitui-se de um monótono, porém distinto 
pacote de folhelhos verde-cinza, apresentando partição acicular 
e frequentes intercalações de arenitos finos e siltitos, dispostos 
em camadas de espessura decimétrica, repetidas, conjunto este 
facilmente identificável nos perfis elétricos 

b) Posição estratigráfica 

Ao que tudo indica, estabelece interdigitações com a Formação 
Coqueiro Seco, sendo, portanto, mais um produto da variação 
litológica lateral que sucede neste nível estratigráfico O contato 
superior é discordante com a Formação Muribeca 

c) Distribuição na área 

Ocorre principalmente na área em torno de Maceió, estendendo
se provavelmente para o norte da bacia. Outras ocorrências são 
conhecidas no Pontal de Coruripe e região submarina ftontal. 

d) Idade 

O conteúdo fossilífero é muito semelhante ao da Formação Co
queiro Seco, admitindo-se, por isso, a mesma idade desta. 

1 1 2 2.48.2 - Formação Muribeca 

A) Generalidades 

Esta unidade está representada em mapa apenas nos vales da 
Folha SC 25-V-C, enquanto que nos outros locais não aflora. A 



unidade é de grande importância econômica por ser portadora de 
acumulação do petróleo e grandes jazidas de evaporitos. 

O termo Muribeca, embora originariamente incorreto, pois 
resultou a sua aplicação de correlações errôneas com a Formação 
Morro do Chaves, para a qual era destinado o nome, consagrou
se pelo uso, de tal maneira que a CRE da Petrobrás decidiu 
oficializá-lo no sentido que aqui se lhe dá. Ela reúne os sedimen
tos aptianos e albianos, de ambientação transicional e marinha, 
depositados durante o processo de separação dos continentes 
sul-americano e africano, na fase dita prato-oceânica (Dickinson, 
1974). Nesta fase, no craton brasileiro, cessaram as deformações 
no interior do continente, desativando o nft Recôncavo-Tucano
Jatobá Mas, na margem continental que se delineava em Ser
gipe e Alagoas, o tectonismo continuava ativo, ainda que irregular 
e parcial. De sorte que a Formação Muribeca se diferencia faciolo
gicamente em funcão do controle tectônico, também diferencial. 
exercido em Alag~as e Sergipe 

Estratigraficamente, divide-se em cinco membros: Maceió, 
Tabuleiro dos Martins, Carmópolis, lbura e Oiteirinhos. 

O Membro Maceió reúne uma sucessão de delgadas camadas 
de arenitos finos e grosseiros, intercalados a folhelhos betumino
sos e calcários dolomíticos castanhos. A base é marcada por 
camadas carbonáticas de aproximadamente 50 m de espessura, 
de resposta muito peculiar nos perfis elétricos (calcários Mun
daú), que serve de camada-chave Localmente ocorrem corpos 
evaporíticos conhecidos como ··evaporitos de Paripueira"' Des
tes, atualmente são conhecidas duas jazidas, ambas situadas 
próximas de Tabuleiro dos Martins Uma, de sal-gema puro, pos
sui 80 m de espessUJa e situa-se a uma profundidade de 900 m 
abaixo da superfície A outra possui sais de potássio e tem a pos
sança de 250 m, a 1 000 e 1 .500 m de profundidade A reserva 
total é estimada em 20 bilhões de toneladas 

O Membro Tabuleiro dos Martins possui praticamente ames
ma litologia do anterior, apenas os evaporitos estão ausentes e os 
arenitos raros 

O Membro Carmópolis engloba conglomerados de fenoclas
tos de rochas metamórficas e ígneas, retrabalhadas da superfície 
de discordância, sobre a qual se depositou Embora sejam os con
glomerados predominantes, há intercalações consistentemente 
repetidas de arenitos conglomeráticos, arenitos argilosos e fo
lhelhos ricos em matéria orgânica. 

As acumulações de petróleo ocorrem nos conglomerados e 
arenitos deste membro, em cinco campos: Carmópolis, Ria
chuelo, Siririzinho, Mato Grosso e Treme As condicões estrati
gráficas e estruturais dessas acumulações guardam ~uitas analo
gias entre si. 

O campo de Carmópolis foi descoberto em 1963 O poço 
descobridor foi perfurado na aba sul de uma estrutura anticlinal, 
de eixo leste-oeste, mapeada pelo método sísmico e situada no 
flanco norte do proeminente Alto Estrutural de Aracaju Neste 
local o Membro Carmópolis jaz em discordância sobre as rochas 
metamórficas pré-cambrianas e sobre partes erodidas das For
mações Barra de ltiúba e Serraria. O óleo é produzido de uma pro
fundidade que varia entre 550 e 800 m, em oito zonas, das quais 
seis pertencem ao membro e duas aos arenitos Barra de ltiúba e 
Serraria. Devido à constituição litológica e aos processos genéti
cos e diagenéticos, a porosidade dos reservatórios muito varia (5 
a 33%), assim como a permeabilidade (0, 1 a 1.000 millidarcy). O 
óleo é de alta viscosidade (24 graus API) e baixo teor de en
xofre. 

O campo de Riachuelo situa-se sobre o horst do mesmo nome, 
mas a acumulação possui forte componente estratigráfico, na 
forma de pmch-outs das zonas produtoras e barreiras de per
meabilidade. A profundidade das zonas produtoras situa-se entre 
400 e 500 m, com baixa porosidade e permeabilidade, produ
zindo óleo de 30° API. 

O campo de Siririzinho foi descoberto em 1967. Situa-se tam
bém sobre um alto do embasamento, com os conglomerados e 
arenitos do Membro Carmópolis jazendo diretamente sobre as 
metamórficas do Grupo Vaza-Barris. As zonas produtoras são 
cinco, tendo atingido a produção-teto de 7.000 barris/dia de óleo 
de 27 graus API, teor de parafina de 15 a 20%, sem enxofre. 

Os campos de Treme e Mato Grosso são cumulações peque
nas, guardando características semelhantes aos campos citados. 
Maiores detalhes sobre os campos petrolíferos sergipanos po
dem ser encontrados em Meister & Aurich (1972), Fugita (1974) e 
Figueiredo & Morales (1973). 

O Membro lbura engloba os evaporitos e folhelhos betumino
sos intercalados a calcários calcíticos e dolomíticos que lhes são 
associados Os evaporitos variam muito de espessura, podendo 
ultrapassar 300 m Os folhelhos e calcários atingem, no má
ximo, 50 m. 

Os sais presentes na seção evaporítica tendem a se suceder 
em ciclos, nem sempre completos, na seguinte ordem ascen
dente: halita, carnalita, taquidrita e silvinita. A halita, da parte 
inferior da seqüência, exibe grandes cristais, com vários centíme
tros, nublados por impurezas que lhes atribuem uma coloração 
acinzentada Na parte superior, mostram-se puros e acamados, 
mas os cristais são menores. Também a carnalita apresenta 
cristais grandes, de cor rosa ou vermelha A taquidrita, até a sua 
descoberta entre os evaporitos de Sergipe, era considerada mi
neral muito raro Na área de Taquari, porém, ocorrem centenas de 
metros desse mineral, que se apresenta muito puro, em grandes 
cristais hialinos ou leitosos, alongados segundo o plano de estra
tificação. A silvinita situa-se sempre sobre a carnalita, com pe; 
quena espessura, parecendo ser produto de lixiviação desta E 
interessante observar a ausência da gipsita e a reduzida presença 
da anidrita, minerais sempre presentes na maioria dos depósitos 
evaporíticos conhecidos. Esta é uma característica da Seqüência 
lbura. Para maiores detalhes, consultar Wardlaw (1972) 

As reservas de sais de Sergipe, somente na parte terrestre da 
bacia, se elevam a 60 bilhões de toneladas. Atualmente, encon
tram-se em exploração pela Petromisa, subsidiária da Petrobrás, 
as jazidas de silvinita e carnalita da área de Taquari-Vassouras, 
que se encontram a 440 m de profundidade O objetivo principal 
visa à produção anual de 500 mil toneladas anuais do cloreto 
de potássio 

O Membro Oiteirinhos caracteriza-se pela estratificação pla
no-paralela de seus calcilutitos, calcissiltitos, siltitos e arenitos 
finos laminados 

B) Posição estratigráfica 

A atividade tectônica, é claro, também regeu as relações estrati
gráficas Em Alagoas, onde o tectonismo neocomiano prosseguiu 
ativo através do Aptiano, a formação ganhou os dois membros 
inferiores, Tabuleiro dos Martins e Maceió. Estes estabelecem 
relações laterais, pois se interdigitam e se colocam, ambos, em 
continuidade estratigráfica com os sedimentos subjacentes do 
Subgrupo Coruripe Estes dois membros estão ausentes ao sul do 
paralelo aproximado de Igreja Nova, colocando-se o Membro 
Carmópolis em discordância angular sobre os sedimentos do 
Grupo Baixo São Francisco e sobre os metassedimentos do 
Grupo Vaza-Barris As relações do Carmópolis com o Membro 
lbura e deste com o Oiteirinhos são normais 

À sedimentação Muribeca, de tipo transicional, ora de circula
ção restrita, ora de circulação mais livre, mas sempre mantendo 
ligações com o oceano, que então se formava, seguiu-se a sedi
mentação de caráter francamente marinho do Grupo Sergipe. 
Entre as duas deposições não existe evidência de lacunas 

C) Distribuição na área 

A distribuição geográfica da formação, como um todo, ou de seus 
membros individualmente, está intimamente relacionada aos 
eventos tectônicos. Como se pode perceber do que foi dito atrás, 
cada subgrupo conduz certas conotações tectônicas O Sub
grupo Igreja Nova, mediante a sua ampla distribuição e uniformi
dade de fácies, denuncia relativa estabilidade das condicões 
deposicionais. Já o Subgrupo Coruripe exibe uma faciologia indi
cativa de deposição sintectônica durante a fase de rifteamento do 
craton. Esta fase culminou com deformações importantes, paten
teadas na elevação dos grandes altos estruturais internos, exem
plificados pelos de Aracaju, Riachuelo e Penedo. No Aptiano, da 
parte superior desses altos, foi eliminada toda, ou quase toda, a 
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secão sedimentar anteriormente depositada sobre eles, ficando o 
e~basamento metamórfico exposto à superfície. Foi sobre essa 
superfície de erosão que se depositou a Formação Muríbeca 

Porém a cessação do diastrofisrno, no tempo pré-aptiano, foi 
parcial. estabilizando-se apenas partr1 do território Em Alagoas, o 
tectonismo continuou ativo, traduzido em veloz subsidência que 
afetou a área de Maceió, para o norte, onde é evidente a exis
tência de falhas de crescimento A razão por que estão ausentes 
os Membros Maceió e Tabuleiro dos Martins, ao sul do rio Poru
caba, é exatamente esta A área de Sergipe encontrava-se ele
vada e estabilizada em relacão à de Maceió e, assim, somente 
recebeu sedimentação quan.do esta também se estabilizou Isto, 
a partir do Membro Carmópolis Maiores detalhes sobre a estru
tura da bacia podem ser obtidos em Ojeda & Fugita (1974) 

D) Idade, paleontologia e correlação 

O registro paleontológico da formação reúne os ostracodes de 
gênero Cythendes e os esporomorfos lnaperturopollemtes sp , Dts
sacttes. Classopo!ts. Gneteles. Araucanac1tes. Tricolpttes. Tnletes e 
Ctcatncostspontes 

Recentemente, ao se escavarem os shafts para a mineração 
dos sais de potássio, foi encontrada, nos folhelhos e calcários 
superrores do Membro lbura, uma rica fauna ictiológica, repre
ser,tarla pelos gêneros Rhaco/ep!s. Tharnas. Cladocyclus. Notelops. 
Leplo/ep;s M1crodon etc Observe-se que estes gêneros estão 
também presentes nos ictiólitos da Formação Santana, da Cha
pada do Araripe, e na Formação Codó do Maranhão-Piauí. O con
junto da fauna indica uma idade aptiana. 

Além disso, a fauna denuncia uma ambientacão marinha Os 
gêneros Leptolep1s e Thamas vivem próximos da· superfície, pois 
se alimentam de plâncton O Rhacolepts e o Notelops possuem 
mandíbulas fracas e se alimentam de pequenos peixes que apa
nham em águas pouco agitadas O Mtcrodon é um nadador lento 
que habita as irregularidades do fundo. O Cladocyclus é carnívoro, 
vigoroso e rápido nadador 

O ambiente de águas rasas é confirmado pela faciologia da for
mação A ligação direta com águas marinhas é indicada pelo alto 
teor de Br da halita e carnalita, precipitadas diretamente de 
salmouras primárias 

Os evaporitos de Sergipe são similares em idade. mineralogia 
e estratigrafia aos evaporitos da costa do Gabão e do Congo 

1 1 2 2 48 3 - Grupo Sergipe 
O conhecimento do hoje denominado Grupo Sergipe iniciou-se 
com as observações de Hartt (1870) e a coleção de fósseis leva c' a 
por ele ao paleontólogo Hyatt O Serviço Geológico e Mineraló
gico do Brasil também organizara uma grande coleção que foi 
confiada a C A White e descrita no seu "Contribuicões à Paleon
tologia do Brasil", publicada em 1887. Cinquent~ anos depois, 
Carlota Joaquina Maury (1936) revisou e atualizou o trabalho de 
White, além de descrever e classificar novas formas. Baseada 
apenas na distribuição geográfica das espécies a ilustre cientista 
soube. em largos traços, definir a paleogeografia do Cretáceo 
Superior em Sergipe, inclusive sugerindo a discordância entre o 
Albiano e o Turoniano, hoje pacificamente admitida, e que sepa
rava também as Formações Riachuelo e Cotinguiba. 

O mapeamento da bacia, em bases litoestratigráficas formais, 
foi executado pelas equipes da Petrobrás até meados da década 
de 60. Simões & Bandeira Filho (1967) apresentam a primeira 
tentativa de mapeamento faciológico superficial, com significado 
paleoecológico Este excelente trabalho foi aperfeiçoado e apro
fundado por Bandeira Júnior (1978), sendo o que melhor se 
oferece, no momento, em termos de sedimentação carbonática 
de Sergipe 

O Grupo Sergipe reúne a grande variedade de rochas deposi
tadas na fase propriamente oceânica da história da margem con
tinental brasileira, no Nordeste, quando todos os vínculos entre 
os continentes sul-americano e africano já se haviam rompido A 
CRE dividiu esse complexo em três formações: Riachuelo, Cotin
guiba e Piaçabuçu, as quais contêm nove diferentes membros 
Mas a classificação realizada não constitui simplesmente uma 
arrumação litoestratigráfica Mais do que simples unidades con-
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vencionais, as unidades e subunidades representam diferentes 
litofácies que conduzem, desta forma, a significados genéticos 
implícitos 

A) Formação Riachuelo 

I. Generalidades 

Divide-se em quatro membros: Angico, Taquari. Maruim e 
Aguilhada 

O nome Angico provém da fazenda Angico, situada próxima a 
Riachuelo, na bifurcação da estrada que à direita conduz a Divina 
Pastora e à esquerda a Malha dor. Engloba arenitos finos a con
glomeráticos, intercalados por siltitos, folhelhos e calcários. Os 
terrígenos, particularmente os folhelhos e siltitos, predominam 
sobre os carbonatos, que, em média, não alcançam 20% da uni
dade Nesta fracão destacam-se os oólitos, pisólitos e fragmen
tos de fósseis,· e~ matriz micrítica. Os oólitos exibem grande 
variedade de tamanho e os pisólitos podem atingir até 2 em Os 
restos fósseis pertencem a uma grande gama de espécies: pelecí
podas, equinóides, gastrópodes etc Notáveis são os intraclastos 
de origem algácea, provenientes dos recifes construídos pelas 
colônias de algas cianifíceas e clorofíceas, observáveis entre Ria
chuelo e Divina Pastora O Membro Angico representa o ciclo 
transgressivo inicial, interdigitando-se os carbonatos aos terríge
nos lançados na bacia de deposição e provenientes do conti
nente 

O Membro Taquari tem o nome tirado da localidade nas pro
ximidades da qual está exposta a sua seçiío-tipo, na BR-1 01. 
Compõe-se de corpos espessos de folhelhos cinzentos, micromi· 
cáceos e calcíferos, com intercalações de siltitos e carbonatos 
algo margosos, brancos e cinza. Como no membro anterior, os 
carbonatos constituem fracão subordinada Nela são abundantes 
os micritos e biomicritos ~om intraclastos de colônias de algas, 
oólitos e pisólitos A predominância de pelitos e calcilutitos 
indica ambientação de águas tranquilas, provavelmente em áreas 
protegidas pelos recifes 

No Membro Maruim, em comparação com os membros antes 
citados, predominam sobre os terrígenos os carbonatos. E entre 
estes destacam-se os oólitos e pisólitos Há abundantes restos 
fósseis: pelecípodas, gastrópodes, foraminíferos, calcisferas 
etc., flutuando em matriz calcilutítica Notáveis são os recifes 
construídos pelas algas azuis-verdes e vermelhas, que despon
tam na paisagem a NE de Maruim e SO de Riachuelo A sua seção
tipo situa-se na estrada que liga Pedra Branca a Riachuelo, ao 
longo do rio Sergipe, e entre 2 e 5 km da BR-101 

O Membro Aguilhada é constituído, praticamente, de 80% de 
carbonatos dolomitizados, com delgadas intercalações de tolhe
lhos, arenitos e conglomerados A seção-tipo é a do poço AG-1-
SE, entre 505 e 808 m de profundidade 

11. Posição estratigráfica 

Não existe hiato deposicional entre a Unidade Muribeca, que, 
como foi visto, representa condições marinhas de circulação res
trita, com a Unidade Riachuelo, oriunda de ambiente marinho 
aberto e costeiro O caráter transgressivo desta ocasionou ape
nas vacuidades erosionais localizadas As relações entre os 
membros, porém, são algo complexas O Membro Angico, cujos 
terrígenos foram apartados por veículos continentais à linha de 
costa, se interdigita aos sedimentos transgressivos Taquari, de 
forma que ambos estabelecem contato inferior com a Formação 
Muribeca, subjacente O Membro Maruim, de fácies recifal, man
tém igualmente contato inferior com ambos Entre Maruim e 
Aguilhada não se pode propriamente falar de relações de contato, 
pois que a fácies Aguilhaua resultou de processos secundários, 
exercidos sobre a superfície de discordância, antes da deposição 
Cotinguiba Assim, entre a Formação Riachuelo e a Cotinguiba, 
que lhe sucede, existe uma lacuna deposicional. 

111. Distribuição na área 

A Formacão Riachuelo distribui-se principalmente no Estado de 
Sergipe,· onde ocupa uma faixa de afloramentos de cerca de 



20 km de largura, desde ltaporanga D'Ajuda até Pacatuba. Em 
subsuperfície, assinala-se a sua presença na área de Coruripe, em 
Alagoas. A espessura máxima é de 1 700 m, situando-se geral
mente em torno de 500 m. 

Dentro do território citado, os membros ocupam espaços dife
rentes. O Membro Angico, por exemplo, ocupa uma faixa adja
cente ao bordo falhado da bacia atual. com largura que varia de 
25 km, no paralelo de Aracaju, a menos de 1 O, em Siririzinho. O 
Membro Taquari, que representa a primeira transgressão, distri
bui-se por toda a bacia da época Riachuelo, com espessura bas
tante regular, não fora a discordância pré-Cotinguiba, que o 
seciona em parte. O Membro Ma ruim ocupa uma faixa de contor
nos irregulares, situada no centro e ao longo da bacia, balizada 
pelas localidades de Laranjeiras, Carmópolis, Japaratuba e Paca
tuba Em subsuperfície está também presente nos poços de 
Piacabucu O Membro Aguilhada se distribui em uma faixa bas
tante re~trita, entre os rios Sergipe e Poxim, superposta à área 
ocupada pelo Membro Maruim 

IV Idade, paleontologia e correlação 

No Membro Angico, os fósseis se resumem praticamente a ostra
codes do gênero Cythendea (?) e espécies classificadas com os 
números 201 a 218 No Membro Taquari, assim como nos outros 
membros, há abundância de foraminíferos planctônicos e ben
tônicos As espécies planctônicas são Hedgerbella washttensts 
(Carsey), H p!amspira, H amabtlts. Gubkmela graysonensts (Tap
pan), Praeglobotrancana delrionensts, Rota/ipora evo/uta (Sigal) e 
Globtgermel!otdes eaglefordensts As espécies bentôn i c as são Len
ttculma sp 1 a 15, Tristtx sp. 1, Globorota!ttes sp. 3, Trocholma st!vai. 
Patelma sp 1, Planulma sp 5, Clavulmotdes sp. 3, Eptstuminaspnult
fera, Ctthanna sp. 1 e Protacythere sp.sp 

Os amonóides são abundantes e se localizam, principal
mente, no Membro Maruim. Schaller (1969) citou as seguintes 
espécies: Neokentroceras cf tectonum (White), Mortomceras sergt

penats (White), M sp A, Elobtceras sp B, E maruimensts 13, Puzosta 
(Anapuzosta) sp. A, P gara;uana Maury, P rosanca Maury, P (Anapu
zosta) brast!iana (Maury), Oxydroptdoceras sp A. O (Androtavites) 
mauryae B, O (Manuaniceras) mvolutum B , Douvt!letceras sp A. D 
euzebtot (Maury), D sergipensis B, D sp B, Cheloniceras (?) sp., Dta
dochoceras (?) sp. e Deshayesttes sp 

Os esporomorfos presentes na Formação Riachuelo perten
cem à biozona 460, definida pela Petrobrás, e reúne espécies 
comoAraucariacttes sp an, lnaperturopollenites sp., Classopolis sp , 
Tnletes. Gnetales. Tncolpites e Cicatricostsporites 

Conforme se conclui de todo este complexo fauna I e floral. a 
idade da Formação Riachuelo pertence do Aptiano Superior ao 
Albiano Superior 

B) Formação Cotinguiba 

I Generalidades 

Em suas observações pioneiras da geologia de Sergipe, Hartt 
(1870) propôs o Grupo Cotinguibano. Em sua época a categoria 
de grupo possuía acepção cronoestratigráfica, enquanto a série 
era a unidade litoestratigráfica correspondente. O sentido cro
noestratigráfico transparece no sufixo nominal adjetivando o 
nome Cotinguiba, de acordo com as boas regras taxonômicas. 
Com o surgimento, por volta de 1930, do primeiro código estrati
gráfico, inverteu-se o sentido dos dois termos A CRE da Petro
brás, no entanto, acolheu a categoria grupo como expressando 
unidade de rocha, embora em outros casos tenha rejeitado no
mes com implicações temporais bem mais suaves do que este. O 
nome deve provir do rio Cotinguiba e não do da cidade chamada 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Cotinguiba e há bastante 
tempo simplificado para Nossa Senhora do Socorro A seção-tipo 
situa-se na BR- 101, a partir do cruzamento desta com o rio citado, 
em uma extensão de aproximadamente 5 km para o norte Ficou 
dividida em dois membros: Aracaju, inferior, e Sapucari, o 
superior. 

O Membro Aracaju agrupa folhelhos e lamitos calcíferos de 
cores cinza, verde e castanho, interlaminados, e calcissiltitos e 

calcilutitos com fragmentos de macrofósseis (moluscos), caleis
feras e foraminíferos, principalmente planctônicos. Terrígenos e 
carbonatos se interestratificam na proporção de 1/1. 

Já no Membro Sapucari, os carbonatos atingem 90%, ou mais, 
da secão total, sendo essencialmente compostos de micritos e 
biomi~ritos, igualmente fossilíferos,_ acamados ou maciços, que 
em superfície apresentam coloraçao amarela e cmza. Local
mente, há brechas, bancos coquinóides, concreções sllrcosas 
e dolomitizacão. 

Ambos os. membros representam a segunda fase de transgres
são ocorrida no Turoniano Inferior, depois da retirada do mar no 
Ce~omaniano O ambiente, de acordo com a faciologia e a asso
ciação faunal presente, é nerítico, de circulação livre das águas 

11. Posição estratigráfica 

As relacões de contato entre os dois membros se faz por transi
cão gradual Isto, devido ao enriquecimento gradual em carbona
tos em funcão do avanco da transgressão. Os contatos superior e 
inf~rior, po~ém, são di~cordantes respectivamente com as For
mações Piaçabuçu e Riachuelo 

111 Distribuição na área 

A formacão estende-se desde o rio Real, nas proximidades de sua 
foz, até~ horst de Penedo, no rio São Francisco, ocupando uma 
faixa de afloramentos de mais ou menos 20 km de largura, sepa
rada da linha da costa atual pela Formação Barreiras A espessura 
do Membro Aracaju oscila em torno de 50 m, enquanto a do 
Membro Sapucari é de 200, em média, podendo no entanto so
frer espessamentos locais de 750 m ou mais 

IV Idade, paleontologia e correlação 

Os foraminíferos planctônicos excedem os beritônicos em espé
cies e número de indivíduos Os principais planctônicos são Hete
roheltx reusst (Cushman), H moremant. Hastengermotdes waterst 
(C), H alexanden (C), Clavthedgergella stmplex (Morrow), Hed
gergella delnoensts (destr) e H delrioensts (ambid ), Globotruncana 
wilsom Bolli, G gandolfi e G morna ta Boi li As espécies bentônicas 
são Brachcytere sapucanensts Rotamotphma sp 1, Planulma sp 1, 
Stphogermotdes dentata. Lenttcu!ma benden e Lenttculma sp 1 a 
15 

As amonites se distribuem em três associações principais. No 
sul da bacia, na área de ltaporanga, e na base da formação, as 
espécies mais comuns são Metatcocerao; sp e Pachydesmoceras 
sp Uma segunda associação, de ampla distribuição geográfica 
ocupando a parte mediana, possui numerosas espécies: Cot!!opo
ceras aff. collett Hyatt, C benden. Vascoceras globossum compres
sum. V globosum globosum. V harlll Hyatt, Pseudotlssol!a (bau
chtoceras) mgeriensis. P gabonensts, Neoptychttes sp sp , Gambeo
ceras gongt!ense compressum Barber, Gambeoceras (?) sp , Ntgen
ceras (?) sp., Pseudasptdoceras ped10anum White, Kamerunoceras 
tenwstriata Barber e Mammttes beurlem Barber A terceira associa
cão ocupa de preferência a parte superior da unidade e se distri
bui mais abundantemente na área de Nossa Senhora do Socorro 
e Santo Amaro de Brotas As principais espécies são: Protexamtes 
tioelsem Barber, Damesttes petrobrasta G Beurlen, Prtonocyc!oce
rascf hazzardtYoung,P cf lentteForrestenatabuaenseG Beurlen, 
além de /noceramus wanderleyt Santos e !noceramus spp 

O conjunto da fauna atribui à formação as idades turoniana a 
santoniana inferior Os calcários Sapucari se correlacionam com 
os da Formação Algodões do sul da Bahia 

C) Formação Piaçabuçu 

I Generalidades 

O nome provém da cidade alagoana de Piaçabuçu, localizada à 
margem esquerda e próxima da foz do rio São Francisco, onde a 
unidade ficou melhor definida nos poços exploratórios ali per
furados pela Petrobrás. No poço RFS-6-AI (Rio São Francisco) 
foram caracterizados dois membros Calumbi, o inferior, possui a 
sua seção-tipo entre 667 e 1.651 m de profundidade, e Marituba, 
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o superior, definido pela seção entre 90 e 667 m de profun
didade. 

O Membro Marituba se organiza em duas litofácies bem dis
tintas. Na sua parte inferior há uma seqüência carbonática de cal
cários em parte maciços, às vezes oolíticos e quase sempre 
esqueletais, com abundantes algas e corais, provavelmente de 
origem recifal. Sobre estes repousam calcários micríticos, inter
calados a folhelhos, mostrando bom acamamento e dolomitiza
ção setorial. A segunda litofácies, superior à primeira, engloba 
arenitos médios e grosseiros, às vezes feldspáticos mas, em 
geral. imaturos que se intercalam a folhelhos, lamitos e lentes de 
conglomerados de seleção pobre. Esta seção elástica terrígena 
excede em proporção a de carbonatos. 

O Membro Calumbi reúne uma espessa seção de pelitos cin
zentos e verdes contendo ocasionalmente camadas delgadas de 
arenitos friáveis, conglomerados e algum carbonato. 

li Posição estratigráfica 

A Formação Piaçabuçu se coloca em discordância sobre a Forma
ção Cotinguiba e é recoberta, também discordantemente, pelo 
Grupo Barreiras. As relações estratigráficas entre os membros 
são produtos normais de um processo de sedimentacão costeira 
contínuo, inicialmente progradacional, depois paráÍico e no fi
nal regressivo. 

111. Distribuição na área 

Em superfície ocupa uma reduzida área que circunda Aracaju. 
Porém o controle de poços comprova que ela subaflora do Grupo 
Barreiras, ocupando uma faixa de 1 O a 15 km continente adentro, 
desde ltaporanga à foz do São Francisco Mas estende-se para a 
plataforma continental até a sua aresta, ou seja, a 30 km da linha 
da costa atual, onde atinge a espessura máxima de 3.000 m. 

A distribuição geográfica das diferentes litofácies foi mapeada 
por Fisher, Gama Júnior e Ojeda (1973) Conforme esses autores, 
a seção terrígena Marituba, de arenitos e conglomerados, forma 
corpos com geometria lenticular em forma de leques lobados 
Esses corpos se concentram em determinadas áreas, sendo parti
cularmente notáveis as concentrações de leques em frente à foz 
dos rios atuais, principalmente do Vaza-Barris e São Francisco, 
onde o sistema de leques atinge a espessura máxima de 800 m A 
geometria e a composição litológica conduziram aqueles autores 
a interpretar a seção terrígena Marituba como oriunda de proces
sos deltaicos (deltafan). 

Os carbonatos Marituba se dispõem em uma faixa grosseira
mente paralela à linha de costa atual de Sergipe, com uma largura 
de 500 a 4.000 m, comprimento de 30 km e espessura variando 
entre 50 e 200 m Configuram, assim, uma plataforma carboná
tica litorânea provida, provavelmente, de recifes de algas e 
corais 

A geometria do Membro Calumbi exibe um prisma de seção 
triangular, com a isópaca zero no continente e a de 3.000 m na 
base do talude continental, formando, praticamente, a plataforma 
continental atual. O sistema deposicional que a construiu, desta 
forma, é facilmente admitido como o de talude progradacional 
costeiro, com toda a seqüela de fácies daí decorrentes, inclusive 
com a atuação de processos turbidíticos, dos quais teria resultado 
o reservatório petrolífero do campo de Guaricema. 

Em resumo, a disposição espacial das fácies, englobadas den
tro da Formação Piaçabuçu, revela os seguintes eventos princi
pais: a) Calumbi, sedimentação marinha terrígena, de águas rela
tivamente profundas, formadora do terraço e talude continentais 
durante o Cretáceo Superior; b) carbonatos Marituba, deposita
dos em plataforma rasa durante o Terciário; c) terrígenos Mari
tuba, construtores de um sistema de leques costeiros regidos por 
processos dominantemente deltaicos. 

IV Idade, paleontologia e correlação 

O maior volume de sedimentos Calumbi foi depositado durante o 
Maestrichtiano e Campaniano, conforme indica a rica fauna de 
foraminíferos planctônicos e bentônicos. Dos primeiros são co-
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nhecidas mais de trinta espécies, sendo as principais as seguin
tes: Rugoglobtgerma marcrocephala Bronimann, Globigermelloides 
messinae, Globotruncata campbel!t Petri e G!obotruncana contusa 
Cushman. Entre as formas bentônicas destacam-se Bulimina sp. 
4, Ctc!amina sp. 1 e P!anu!ina sptsstcostata 

O Membro Marituba, a julgar pela também abundante fauna de 
foraminíferos, encontradiça em seus sedimentos, foi depositado, 
em sua maior parte, durante o Paleoceno e o Eoceno. Algumas 
espécies diagnósticas da presença deste membro sãoAI!omorfina 
sp 1, Globorotalia acuta e G ve!ascoensis 

1 1.2.2 49 - Grupo Pernambuco 

As primeiras notícias acerca de registros geológicos relativos à 
faixa costeira de Pernambuco são devidas a Branner(1902) Pos
teriormente seguiram-se os relatórios de Moraes (1928) e Krei
dler & Andery (1949). Após estes trabalhos pioneiros surgiu, no 
decorrer dos anos, uma série de dados versando sobre as vulcâni
cas da faixa costeira sul de Pernambuco, sobre o conglomerado 
do Cabo e calcário Estivas. 

Amaral & Menor (1979), apoiados em sondagem e dados 
paleontológicos, realizaram uma reavaliação dos conceitos lito
estratigráficos, sendo mantidas as denominações consagradas 
de Formação Cabo (Cobra, 1 960) e Formação Estivas, de Oliveira 
& Leonardos (1943), e introduzindo na literatura a Formação 
lpojuca para englobar as manifestações vulcânicas que ocorrem 
naquela área. Criaram naquela época o Grupo Pernambuco para 
englobar as três unidades mencionadas. 

Recentemente, Dantas (1980) manteve a denominação de 
Grupo Pernambuco nos mesmos moldes em que foi criado 

Neste trabalho, o Grupo Pernambuco é mantido, sendo que a 
Formação lpojuca passou a ser denominada de Vulcanismo lpo
juca, já que existem várias pulsações vulcânicas na área Nos 
furos de sondagem apresentados por Amaral & Menor (op ctt) 
nota-se uma intercalação dos metassedimentos com os vulcani
tos, estes repetidos ao longo dos perfis 

1 1 .2.2 49 1 - Formação Cabo 

A) Generalidades 

Os primeiros estudos sobre esta formação devem-se a Oliveira & 
Leonardos (1943), que se referiram a um conglomerado com
posto por blocos arredondados e seixos de rochas do embasa
mento, considerado então como parte integrante da "Série Bar
reiras". Kegel (1959a) chamou de "Conglomerado do Cabo" a 
uma rocha conglomerática grosseira existente nas proximidades 
da cidade do Cabo Cobra (1960) elevou para a categoria de for
mação o conglomerado descrito por Kegel (op ctt ), descrevendo 
as fácies brechóide, conglomerática e arcoseana, fazendo uma 
relação com as rochas ígneas daquela área. Andrade & Lins 
(1961) atribuíram a denominação de Conglomerado do Baixo 
Pirapama, permanecendo contudo consagrada na literatura geo
lógica a denominação dada por Cobra (op ctt) 

B) Posição estratigráfica 

Sobre o problema de origem da Formação Cabo, existe um con
senso no sentido de associá-la a um desnível do embasamento, 
seja de origem tectônica (Cobra 1960) ou topográfica (Andrade & 
Lins, 1961 ). Mabesoone (1971 ), apoiado em argumento tecto
nossedimentológico, concluiu que a unidade se teria originado a 
partir de falhamento N-S, ligado à abertura do Atlântico Sul, cujas 
reativações posteriores teriam provocado a deposição de mate
rial na base da escarpa, formado em ambiente litorâneo agitado. 
Neste relatório, a Formação Cabo acha-se posicionada no Cretá
ceo Inferior, representando a unidade basal do Grupo Per
nambuco. Esta afirmação baseia-se na descoberta por Costa eta!ii 
(1980) de fósseis de peixes, num corte da PE-60, ao norte de 
Sirinhaém, na cerâmica Bom Jardim, cujo espécime foi identifi
cado como Dtplomystus Lonr;icostatus, da família Clupeidae, com 
registros no Cretáceo da Asia, Europa e América do Norte e 
Sul. 



C) Distribuição na área 

Esta formação acha-se disposta numa faixa descontínua no sen
tido N-S, adjacente ao litoral e a oeste bordejando terrenos do 
Complexo Presidente Juscelino em contato discordante. Suas 
principais exposições acham-se localizadas nos arredores da 
cidade do Cabo (PE), ocorrendo ainda em ilhotas isoladas na 
região sul até próximo a Sirinhaém. 

D) Litologias 

Os sedimentos desta formação estão predominantemente repre
sentados pelas fácies conglomerática, arcoseana e síltico-argilo
sa, admitindo-se uma espessura em torno de 150-220 m. A 
fácies conglomerática, mais constante e espessa, apresenta-se 
bem exposta em afloramentos localizados na BR-1 01, nas pro
ximidades da cidade do Cabo e na PE-1, em direcão a Sirinhaém. 
A rocha é um conglomerado polimíti<;o grosseiro·, constituído por 
blocos e seixos, semi-arredondados, com diâmetros variados que 
atingem até 1 m, com cimento arcoseano, contendo cristais de 
quartzo, feldspatos e micas, originários da desintegração das 
mesmas rochas que forneceram seixos e blocos. A maioria dos 
blocos é de material granítico. 

No afloramento situado a 5 km a nordeste de lpojuca, na PE-1, 
ocorre num barranco a fácies conglomerática, muito alterada, 
com cerca de 8 m de altura, notando-se seixos e blocos alterados 
de material granítico e gnaisses, inseridos numa matriz arcosea
na, cortados por um pequeno dique de traquito do Vulcanismo 
lpojuca 

Nessa matriz arcoseana intercalam-se pequenos horizontes 
de folhelhos cinza-esverdeado, micromicáceos e síltico-argilo
sos A passagem da fácies conglomerática para arcoseana é gra
dacional e interdigitada A fácies arcoseana é a matriz do con
glomerado, isento de fração rudácea mais grosseira, com uma 
coloração branco-acinzentada, constituído por um arenito con
glomerático, com grande percentagem de feldspatos algo altera
dos, grão de areia e quartzo anguloso. Em sua matriz argilo-caulí
nica, existem, além de quartzo, palhetas de biotita semi-alteradas. 

A fácies síltico-argilosa, menos expressiva, é constituída por 
sedimentos terrígenos, micáceos, com predomínio de caulinita e 
haloisita na fase argilosa, registrando-se ainda, segundo Amaral 
& Menor (1979), a presença de montmorilonita e interestratifica
ção de caulinita-montmorilonita 

1 1.2.2 49 2- Vulcanismo lpojuca 

A) Generalidades 

Ao sul de Recife, destaca-se uma província magmática pós
paleozóica, constituída de rochas vulcânicas, com afinidades 
alcalinas a álcali-cálcicas, representada por vulcanitos variados 
que possuem formatos de plugs, derrames, diques e sills, desta
cando-se inclusive o granito do cabo de Santo Agostinho. 

Inúmeros foram os trabalhos realizados nesta suíte de rochas, 
dentre os quais destacam-se Branner (1902), Scorza, 1956 (apud 
Cobra, 1960), Oliveira & Andrade Ramos (1956), Kegel (1959a), 
Cobra (1960). Barbosa (1962 e 1973) e Mello & Siqueira (1972). 

Trabalho de cunho mais específico sobre esta unidade foi 
realizado por Borba (1975), que tratou dos aspectos petrográfi
cos e geoquímicos destes vulcanitos. 

Costa et a/11 (1980) fizeram comentários sobre a distribuicão 
dessas rochas, acompanhados de análise petrográfica. · 

Amaral & Menor (1979) introduziram a denominacão de For
mação lpojuca para esta manifestação magmática. · 

Neste trabalho, adotar-se-á a denominacão de Vulcanismo 
lpojuca para designar o conjunto de manifestações vulcânicas e 
subvulcânicas da região costeira de Pernambuco, estando repre
sentados por traquitos e quartzo-traquitos, riolitos, basaltos, 
andesitos e o granito do Cabo de Santo Agostinho. Essas rochas 
cortam e/ou se sobrepõem aos sedimentos da Formação Cabo, 
constituindo-se numa província vulcanossedimentar, com as ou
tras unidades do Grupo Pernambuco. 

A denominação aqui utilizada de Vulcanismo lpojuca reflete
se pelos sucessivos pulsos de manifestação vulcânica, como 

pode ser observado em perfis de poços de Amaral & Menor 
(op cit ). 

B) Posição estratigráfica 

O Vulcanismo lpojuca foi posicionado no Cretáceo, com base nos 
dados geocronológicos existentes. Alguns de seus diques cor
tam os conglomerados da Formação Cabo 

C) Distribuição na área 

Essa província magmática acha-se bem exposta ao sul de Recife, 
via litorânea, estendendo-se desde o Cabo até Sirinhaém, for
mando morrotes isolados portadores de significantes mantos de 
intemperismo, tornando em muitos locais bastante difícil sua 
visualização, com exceção de alguns morrotes de aspectos mar
cantes no terreno A oeste está delimitada por granitóides por
tiróides de caráter sintectônico; a leste invade os limites litorâ
neos, pela ocorrência do granito do Cabo de Santo Agostinho na 
praia de Gaibu, e de traquito, na praia de ltapoama. 

Nesta faixa costeira, a feição petrográfica marcante é dada 
pelos vulcanitos, que ocorrem sob a forma de derrames e diques 
de traquito, basaltos, andesitos e riolitos. 

Nesta suíte vulcânica diferenciada, os traquitos são as rochas 
que mais se destacam, não só pelos afloramentos como também 
pelos vastos mantos de intemperismo, contrastando com a pobre 
apresentação dos outros litótipos Assim, os traquitos e os quart
zo-traquitos, as rochas mais abundantes do Vulcanismo lpojuca, 
podem ser observados em terrenos dos engenhos Setuba, Rosá
rio, Caeté e Algodão, localizados entre as regiões de Ponte dos 
Carvalhos e Sirinhaém, aflorando também na costa, na praia 
de ltapoama. 

Os riolitos apresentam-se em ocorrências restritas, sob a 
forma de diques e pequenos plugs, sendo mais expressivos os 
afloramentos do sítio Anjo e engenhos Sibiró e Algodão, onde 
estão sob a forma de intrusão alongada no sentido NE, com 
extensão aproximada de 3 km. Outras ocorrências situam-se ao 
norte do engenho Mirador e a leste da usina lpojuca 

Os basaltos afloram nas áreas dos engenhos Sibiró e Algo
dões, já nas proximidades de Sirinhaém. Ocorrem sempre de 
forma irregular, muito obliterados pelo manto de intemperismo. 
Além desses, os andesitos ocorrem sob a forma de diques e blo
cos, irregularmente distribuídos na parte oeste do engenho 
Algodoais 

O granito do Cabo de Santo Agostinho, com aspecto grossei
ramente circular, ocorre no promontório homônimo, com um raio 
aproximado de 1,25 km. No maciço granítico ocorrem duas varie
dades: um granito e um microgranito, ocorrendo entre ambos um 
processo de assimilação. Acha-se recoberto a oeste pelos sedi
mentos do Grupo Barreiras. A rocha granítica possui granulação 
média, coloração variada em tons creme, com partes avermelha
das, devido ao óxido de ferro. 

D) Geocronologia 

As determinações radiométricas disponíveis acham-se reporta
das originalmente em Vandoros, Cordani e Matzko (1966), num 
total de 1 7 análises Rb-Sr e 1 O K-Ar (Tabs. 1. LXI e 1.LXII). As 
determinações Rb-Sr interpretadas em diagramas isocrônicos 
(Fig. 1 80) conduziram a um alinhamento com idade de 102,9 ± 
1,4 MA e R

0 
=O, 7073 ± 0,0008. As duas análises efetuadas em 

feldspato incluem-se na isócrona e permitem aventar uma rápida 
cristalização para o granito, dada a concordância destes resulta
dos em relacão às obtidas nas rochas totais. 

Esta inte~pretação, de um episódio ígneo único, para as rochas 
do Vulcanismo lpojuca, difere daquela proposta por Legrand & 
Figueiredo Filho (1979), que admitiram duas fases magmáticas, a 
primeira com 135 MA (formação propriamente do granito) e a 
outra com 104 MA qu_e representaria a colocação de assembléia 
riolito-microgranito. E importante notar que os dados analíticos 
das amostras utilizadas por Legrand & Figueiredo Filho (op ctt) 
também foram utilizados na presente interpretação (os dados são 
provenientes dos arquivos do CPGeo-IGUSP), e não há possibili-
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TABELA 1 LXI 
Dados analíticos Rb-Sr para rochas do Vulcanismo lpojuca 

N~ de lab. N~ de campo Litologia Mat Rb Sr RbB7/Sr86 s,.S7/Sr86 
N~ de ordem (ppm) (ppm) 

206 119 PV-67 A·CA Di o rito RT 176,86 420,16 1 ,21 70±0,01 9 0,7071±0,0021 
206 103(2) PV-95 Traquito RT 140,53 42,14 9,5610±1,141 0.71 98±0,001 8 
206 103(1) PV-95 Traquito RT 140,53 33,84 11 ,8790±0, 169 O, 7243±0,0072 
206 102(1) PV-76A lgnimbrito RT 404,59 44,85 26,027 ±o,52 O, 7524±0,0016 
206 102(2) PV-76A lgnimbrito RT 376,16 44.40 24.44 ±o,51 0,7494±0,0016 
206 104 PV-104 Basalto RT 80,87 505,23 0.4640±0,006 0,7091 ±0,0022 
206 120 PV-40 Traquito RT 143,38 16,86 24,2060±0,379 o, 7397±0,0043 
206 118 PV-43 Riolito RT 255,30 21,76 29,588 ±0,467 O, 7535±0,0026 
206 121 PV-2-5A Riolito RT 168,55 4,42 109,93 ±1,390 0,8619±0,0031 
206 85(1) PV-82-CA Gran. pórf RT 182,84 4,24 120,31 ±2,166 0,8828±0,0030 
206 85(2) PV-82-CA Gran pórf RT 182,84 4,22 120,77 ±2,103 0,8809±0,0030 
206 84(1) PV-1 PE Gran pórf RT 219,79 3,05 197,94 ±2,822 0,9950±0,0037 
206 84(2) PV-1 PE Gran pórf RT 216,92 3,03 196,78 ±2,271 0,9953±0,0020 
206 42(2) PV-6 PE Granito RT 163,51 2,11 199,36 ±7,467 1 ,0055±0,0164 
206 42(1) PV-6 PE Granito RT 177,75 2,15 201,94 ±3,081 1 ,01 04±0,0152 
206 30(1) PV-6 PE Granito Feldsp 292,90 3,10 284,59 ±5,47 1 '11 60±0,0040 
206 30(2) PV-6 PE Granito Feldsp 287,00 2,90 299,02 ±5,73 1 '1490±0,0088 

• Os números da referência correspondem aos da bibliografia x-Dados CPGeo/Kawashita, K. & Vandoros, P, inéditos 

TABELA 1 LXII 
Dados analíticos K-Ar para rochas do Vulcanismo lpojuca 

N~ de ordem N~de lab N~de campo Material 

206 557 PV-9 PE RT 
206 568 PV-9 PE Feldsp 
206 556 PV-7 PE RT 
206 560 PV-14 PE RT 
206 510 PV-1 PE Feldsp 
206 896 PV-1 PE Feldsp 
206 483 PV-6 PE Anfib 
206 581 PV-3 PE Anfib. 
206 588 PV-3 PE Feldsp 
206 555 PV-4 PE RT 

* Os números da referência correspondem aos da bibliografia 
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Fig 1 80- Diagrama isocrônico Rb-Sr para o Vulcanismo lpojuca 
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da de de separação temporal das suítes mencionadas, em vista da 
clara homogeneidade geocronológica do conjunto. Dessa forma, 
a única proposição possfvel é a formação do conjunto de rochas 
há cerca de 102,9 MA. E possível que no futuro um refinamento 
radiométrico pelo método Rb-Sr isocrônico conduza à separação 
proposta por Legrand & Figueiredo Filho (op cit ), porém no 
momento tal interpretação é meramente subjetiva. 

O conjunto radiométrico K-Ar mostra-se também homogêneo, 
com as amostras de granitos e vulcanitos evidenciando idades de 
resfriamento em torno de 1 00 MA (Tab. 1 LXII) Pode-se afirmar 
com segurança que as idades de formação das rochas são próxi
mas, haja vista a idade Rb-Sr isocrônica obtida na Figura 1 80 

Em suma, pode-se propor que o Vulcanismo lpojuca desen
volveu-se no período Cretáceo Inferior-Cretáceo Superior, atra
vés de uma atividade ígnea diferenciada. As idades Rb-Sr e K-Ar 
demonstram concordância em termos de uma rápida cristaliza
ção magmática. 

E) Petrografia 

Descrevem-se, a seguir, algumas análises petrográficas dos litó
tipos representativos deste vulcanismo 

Os traquitos e quartzo-traquitos ocorrem com os mais varia
dos aspectos texturais, desde os tipos afaníticos dominantes, 
atingindo até as fácies porfirítica e vesicular, evidenciando no 
entanto uma grande variação de cores. Apresentam-se, em geraL 
muito alteradas, propiciando, em muitos casos, dificuldades na 
determinação das variedades composicionais. São rochas de 
granulação muito fina, com exceção da textura porfirítica e amig
daloidal, sendo holocristalinas, sobressaindo-se em alguns ca
sos a matéria vítrea. Segundo Borba (1975), os quartzo-traquitos 
mostram, em lâmina, fenocristais de sanidina e oligoclásio, al
gum quartzo e óxido de ferro, sendo também abundantes peque
nos cristais de zircão. Os traquitos são de cor cinza, manchada 
parcialmente porfenocristais de feldspato alcalino. Quando alte
rados, exibem coloração creme-rosado com amígdalas Os tra
quitos, de um modo geral, apresentam, em lâmina delgada (Bor
ba, op cit ), uma matriz feldspática muito fina com cristais de 
sanidina, além de opacos, biotita, quartzo, piroxênio e material 
vítreo. 

No traquito de engenho Ilhas nota-se uma silicificação secun
dária, que contamina a rocha por meio de cristalização de quart
zo, em filetes e agregados isolados 

Os riolitos são as rochas mais importantes desta unidade, pois 
representam o caráter mais ácido do conjunto. São afaníticas a 
porfiríticas, com fenocristais de sanidina e quartzo, que se desta
cam numa massa holocristalina A ocorrência mais expressiva, no 
engenho Algodoais, apresenta-se com uma granulação média, 
matriz fina contendo cristais ma i ores de quartzo e feldspatos, dis
tribuídos irregularmente. O caráter porfirítico presente revela uma 
matriz quartzo-feldspática, onde destacam-se fenocristais de 
sanidina e quartzo. 

Os basaltos apresentam-se muito alterados, originando solos 
de cor castanha. Os blocos são os únicos representantes inaltera
dos da rocha, caracterizando-se por apresentar uma coloracão 
escura, estrutura porfirítica com matriz afanítica dominante. Tra
ta-se de um testemunho de grande valor para a petrogênese da 
área, pois representa o pólo de maior basicidade alcalina desta 
unidade. Mello & Siqueira (1972) descreveram ao microscópio 
pequenas ripas de feldspato (plagioclásio) produzindo uma estru
tura fluida!, ao qual se associam cristais de olivina e grânulos 
de augita. 

Os andesitos, segundo Borba (op cit ), apresentam uma gra
nulação muito fina, matriz leucocrática, onde se destacam pla
gioclásio, augita e biotita, além de apatita e opacos. 

O granito do Cabo de Santo Agostinho apresenta composição 
alcalina a peralcalina, com uma granulação média a fina, pos
suindo autólitos de microgranito, formado essencialmente de 
quartzo, feldspato potássico, plagioclásio e anfibólio sádico (rie
beckita/arfverdsonita). Borba & Sial (1979) descreveram petro
graficamente núcleos do feldspato potássico, circundados por 
crescimentos granofíricos, indicando uma provável cristalizacão 
cotética no estágio final de sua cristalização. lntercrescimentos 

granofíricos intergranulares são comuns, alguns assumindo for
matos radiais, cuneiformes e hieroglíficos. 

1 .1 2.2 49 3 - Formação Estivas 

A) Generalidades 

Sob esta designação são conhecidas rochas carbonáticas que 
afloram descontinuamente ao longo do litoral sul de Pernambuco 
(Moraes, 1928; Oliveira & Leonardos, 1943; MacieL 1968; Cobra, 
1960) 

Dantas Gomes e Melo (1970) fizeram referência a um poço 
perfurado em 1969 pelo DN PM, na localidade de Tamandaré, que 
atingiu o calcário a uma profundidade de 1 7 m, com espessura 
inferior a 0,25 em. 

Em 1961, Beurlen denominou de Formação Estivas aos cal
cários dolomíticos fossíliferos ocorrentes na localidade do en
genho Mamocabinhas, a sudoeste de Tamandaré, município de 
Rio Formoso. 

B) Posição estratigráfica 

Segundo Mello & Siqueira (1972), esses calcários integrariam 
um horizonte carbonático único, equivalente à Formação Ria
chuelo, de idade albiana Esses mesmos autores admitiram não 
ser possível interpretar, apenas por relações de campo, uma con
temporaneidade entre os sedimentos elásticos e os carbonáticos 
da seqüência cretácea Por correlação com as datações procedi
das no Vulcanismo lpojuca, é permissível posicionar esta se
qüência no Cretáceo Superior 

C) Distribuição na área 

Pequenas exposições desta unidade encontram-se na área litorâ
nea da Folha SC 25-V-A, nas localidades do engenho Gameleira, 
a sul de Nossa Senhora, município de lpojuca, na localidade de 
Cocaia, que se situa na praia de Outeiro Alto, ao sul do Cabo de 
Santo Agostinho. 

D) Litologias 

Litologicamente, a Formação Estivas é constituída de calcários 
geralmente dolomíticos, de coloração cinza-claro a esverdeados, 
maciços, com intercalações argilosas, onde geralmente podem
se distinguir fragmentos, moldes e contramoldes de fósseis, 
comumente lamelibrânquios e/ou gastrópodes 

1 2 2.50 - Grupo Araripe 

1.2:2 50 1 -Generalidades 

Small (1914) foi quem primeiro descreveu as unidades da Cha
pada do Araripe, onde identificou um conglomerado basaL um 
arenito inferior, calcários e margas na parte média, denominada 
"Santana", e um arenito superior. 

Diversos autores que sucederam Small (op ctt ), como Anjos 
(1963, apud Veiga, 1966), Barbosa (1970) e Beurlen (1963 e 
1971), basicamente discutiram e interpretaram novos dados 
dessa coluna, auxiliando o pensamento geológico atual. 

Beurlen (1963) denominou de ''Série Araripe" as seguintes 
formações, da base para o topo: Cariri. Missão Velha, Crato, San
tana e Exu A Formação Cariri equivaleria ao conglomerado basal 
de Small (1914) Caldasso (1967) propôs a retirada da Formação 
Cariri da "Série Araripe" 

Barbosa (1970) fez uma correlação com a Bacia Tucano
Jatobá O Grupo Brotas foi subdividido nas Formações Alianças e 
Sergi e o segundo nas Formações Santana e Exu. O Grupo Brotas 
corresponderia à Formação Missão Velha, de Beurlen (1963), 
enquanto que o Grupo Araripe manteria as mesmas conota
cões iniciais. 
· Moraes, Santos e Mascarenhas (1976) e Gomes etalit (1981) 
adotaram a denominação de Grupo Araripe, subdividido nas For
macões Missão Velha, Santana e Exu. Aqui nesse trabalho utili
zar:se-á esta mesma denominação, excluindo-se apenas a For-
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macão Missão Velha, devido à sua não ocorrência nas Folhas 
SC.Z4/25 Aracaju/Recife. 

O Grupo Araripe sobrepõe-se discordantemente às rochas do 
Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, na parte sul da Chapada do Arari
pe, nas Folhas SC.24-V-A e SC 24-V-B. Na bacia de Jatobá suas 
unidades repousam também de maneira discordante sobre a For
macão Marizal. Não se conhece na área trabalhada nenhuma 
out~a unidade que se coloque capeando esses sedimentos 

É grande a presença de macro e microfósseis nas suas for
mações, permitindo assim que Moraes, Santos e Mascarenhas 
(1976) fizessem análise paleontológica, determinando idade 
cretácea 

É extremamente reduzida a distribuição do Grupo Araripe na 
área Ocorre apenas no canto nordeste da Folha SC 24-V-A e no 
canto noroeste da Folha SC 24-V-B, formando a parte sul da Cha
pada do Araripe, penetrando com maior amplitude nas Folhas 
SB 24/25 Jaguaribe/Natal 

Na bacia do Jatobá a sudoeste de lbimirim (PE), ocorre tam
bém de maneira bastante restrita, compondo a serra Negra e a 
serra do Periquito, formando uma feição morfológica marcante, 
com uma chapada dissecada com altitude em torno de 900 m. 

1 1 2 2 50 2- Formação Santana 

A) Generalidades 

Beurlen (op ctt) dividiu esta unidade em duas formações distin
tas devido à sua grande diversificação faciológica Mais tarde, em 
1971, o mesmo autor reconsiderou o trabalho anterior e propôs 
uma subdivisão em membros, designados Crato, lpubi e Ro
mualdo 

Moraes, Santos e Mascarenhas (1976) e também Gomes et al11 
(1981) dividiram a unidade em fácies: uma "carbonatada", cor
respondendo à Formação C rato, e a outra "argilo-síltica e evaporí
tica", correspondendo à Formação Santana. 

Nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife a distribuicão da Forma
ção Santana é bastante restrita Na parte da Chapa.da do Araripe 
ocorre apenas a seqüência "argilo-síltica e evaporítica", e posi
ciona-se discordantemente sobre as rochas pré-cambrianas do 
Grupo Salgueiro-Cachoeirinha Nas serras Negra e do Periquito 
ocorre o inverso, sendo a fácies "carbonatada" a mais proe
minente 

B) Litologias 

A seqüência "argilo-síltica e evaporítica" inicia-se com uma ca
mada de folhelho betuminoso calcífero e horizontes lenticulares 
de gipsita, vindo a seguir uma alternância de margas e siltitos 
calcíferos. 

Próximo ao topo da seqüência ocorre um folhelho cinza
esverdeado, com concrecões calcárias, sendo esse o nível em 
que se encontra a maior.concentração fossilífera da Formação 
Santana, na parte sul da Chapada do Araripe (Folhas SC.24-V-A e 
V-B) Segundo Gomes et al11 (op ctt ), "a Formação Santana regis
trou o ápice da transgressão, tendo ocorrido um avanço e recuo 
gradual do mar em ambiente estuarino com restrição à circulação 
de água marinha Sob a influência de um paleoclima árido, que 
condicionava aporte esporádico de terrígenos e uma taxa de eva
porização superior à de alimentação, foram despositados micrito 
e gipsita" 

Na área da bacia do Jatobá, a Formação Santana forma uma 
seqüência de margas esverdeadas com intercalações de cal
cários laminados creme e siltitos carbonáticos Esses calcários 
laminados formam bancos de alguns centímetros, podendo al
cançar até alguns metros e, quimicamente, correspondem a cal
cários pouco margosos. Neste local não ocorrem os termos 
evaporíticos e o folhelho betuminoso da base da seqüência da 
Chapada do Araripe. Petrograficamente compõe-se de micros
paritos afossilíferos. Entretanto, estruturas sedimentares são in
dicativas de ambiente de águas tranqüilas (laminação paralela 
fina), rasas, eventualmente submetidas à exposição (mud cracks), 
com atividade biogênica de fundo (tubos de verme). 

A seqüência litológica presumivelmente é representativa de 
fácies lacustre e neste caso a fácies marinha da Formação San-
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tana, na Chapada do Araripe, não teria se estendido até a ba
cia do Jabotá. 

O corte realizado na serra do Periquito mostrou que a Forma
ção Santana possui espessura máxima de 75 m. 

C) Paleontologia 

As ocorrências de fósseis, na Chapada do Araripe, foram descri
tas detalhadamente por Gomes et alit (1981) Na bacia do Jatobá, 
Braun (1966) citou a presença de fósseis apenas na sua unidade 
inferior (Formação Santana, neste trabalho), onde se destacam 
alguns espécimes de Candonapsts sp. 1 e Btsulcocypns sp. 1 O, que 
se enquadram na zona micropaleontologia Z 7 

1.1 2.2.50.3- Formação Exu 

A) Generalidades 

Inicialmente esta formação foi cognominada por Small (1914) de 
"arenito-superior" sendo o termo Formação Exu devido a Beurlen 
(1963). Entretanto outros autores propuseram diversas denomi
nações: Moraes et al11 (1963, apud Moraes, Santos e Mascare
nhas, 1976) sugeriram "Formação Arajara", e Anjos (1963, apud 
Veiga, 1966) denominou-a "Formação Feira Nova" Embora a 
cidade de Exu, localizada nas Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal, 
não esteja no domínio desta formação, este termo foi mantido 
devido a sua consagração na literatura geológica. 

Forma um platô com bordos escarpados e contorno irregular. 
Na Chapada do Araripe a Formação Exu capeia a Formação San
tana e também repousa discordantemente sobre as rochas meta
mórficas do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha Na bacia do Jatobá, 
sua ocorrência é limitada, repousando sobre a Formação San
tana. Ressalta-se que na serra do Periquito a presença dessa for
mação é bastante restrita, não podendo ser individualizada nesta 
escala de mapeamento 

B) Litologia 

Nas duas regiões já mencionadas, as ocorrências desta unidade 
formam uma seqüência monótona de arenito amarelo e averme
lhado, granulometria média a grosseira, com níveis conglomerá
ticos, às vezes argilosos e sílticos, com intercalações caulínicas. 
Este arenito em geral é friável. poroso e permeável, embora local
mente apresente-se intensamente silicificado. É muito comum a 
ocorrência de estratificações plano-paralela e cruzada, típicas de 
depósitos fluviais, sugerindo assim a idéia de ambiente con
tinental. 

Num corte efetuado na serra Negra observou-se uma espes
sura máxima de aproximadamente 350m para a Formação 
Exu. 

1 1.2 2 51 -Grupo Barreiras 

1 1.2 2 51 1 -Generalidades 

O nome, evidentemente impróprio sob o ponto de vista estrati
gráfico, originou-se e consagrou-se de sua morfologia habitual, 
em falésias na costa nordestina, e talhada a pique nas encostas 
dos vales nela encaixados, no interior do continente. 

Assim o termo "Barreiras" surgiu inicialmente na literatura 
geológica com Branner (1902), para indicar "as camadas variega
das que afloram nas diversas barreiras ao longo da costa", termo 
este que foi gradativamente tomando, ao longo do tempo, cono
tação estratigráfica Oliveira & Leonardos (1943) admitiram um 
termo mais amplo, denominado de Série "Barreiras", evoluindo 
com outros autores para Formação Barreiras e atualmente para 
Grupo Barreiras, englobando várias formações. 

Andrade (1955) denominou as camadas variegadas de "Ter
ciário Superior Indiviso':, enquanto Matoso & Robertson (1959) 
agruparam-nas como "Formações Cenozóicas lndiferenciadas". 
Kegel (1957), trabalhando na bacia costeira do Rio Grande do 
Norte, usou o termo "Formação Supra Barreiras" para as camadas 
de areia caulínica e argilosa que eram tidas como basais da 
seqüência "Barreiras" 



Bigarella & Andrade (1964) ampliaram o termo para Grupo 
Barreiras, subdividindo a seqüência em duas formacões: uma 
inferior, que foi denominada de Formação Guararapés, e outra 
superior, denominada de Formação Riacho Morno, levando em 
consideração uma discordância erosional observada nas expo
sições localizadas nos arredores da cidade de Recife. 

Campos e Silva (1965), com base nos estudos sistemáticos 
realizados na região de Natal - Rio Grande do Norte, introduziu 
sobre a Formação Riacho Morno mais duas formações denomina
das Macaíba e Potengi. 

Dantas & Gomes (1966, apud Costa et alii, 1980) subdividiram 
a Formação Riacho Morno em dois membros: o inferior, argiloso, 
com intercalação de um horizonte ferruginoso; e o superior, um 
arenito arcoseano, com níveis cascalhados. 

_ Segundo Tinoco (1968, apud Costa et alii, 1980), a identifica
çao, no campo das Formações Guararapes e Riacho Morno, é 
bastante difícil de caracterização e separação, por terem sido 
depositadas sob condições mais ou menos iguais. A diferencia
ção entre estas duas formações é feita muito localmente, como 
acontece na localidade-tipo da Formação Guararapes, indicada 
por Bigarella & Andrade (1964) e situada próximo ao aeroporto de 
Recife, no morro Guararapes Este fato pode ser extrapolado para 
a Formação Riacho Morno, cuja localidade-tipo é aquela loca
lizada no vale do riacho Morno, afluente do rio Beberibe. 

Mabesoone, Campos e Silva e Beurlen (1972), estudando a 
origem e estratigrafia do Grupo Barreiras, estabeleceram uma 
nova subdivisão para o grupo, considerando agora tanto as ocor
rências da faixa costeira como também aquelas dos interiores dos 
Estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, até o 
vale do rio Jaguaribe, no Ceará. 

Em pesquisa na faixa costeira do nordeste ocidental, Mabe
soone, Campos e Silva e Beurlen (1972) constataram a existência 
das Formações Macaíba e Potengi, definindo-as como meras 
capas de intemperismo das formações subjacentes, respectiva
mente Guararapes e Riacho Morno 

No presente trabalho considera-se apenas a denominacão de 
Grupo Barreiras, levando-se em consideração a impossib(lidade 
de subdividi-lo pelas limitações da escala empregada. 

1 1 2 2 51 2 - Posição estratigráfica 

O Grupo Barreiras repousa tanto sobre os sedimentos cretáceos 
da Bacia Tucano-Jatobá, como sobre o Grupo Estância, os 
granulitos migmatizados de Buquim e metassedimentos do 
Grupo Vaza-Barris, sobre os calcários de Sergipe ou sobre os 
terrígenos do Grupo Baixo São Francisco e ainda no lado per
nambucano sobre rochas do Pré-Cambriano. Acima da seqüência 
ocorrem localmente areias brancas, cuja origem pode ser da lixi
viação dos próprios sedimentos do Barreiras. 

Na região de Macau, Rio Grande do Norte, a unidade capeia 
derrames do basalto, que por sua vez recobrem o calcário Jan
daíra, do Cretáceo Superior (Santoniano-Campaniano). O mesmo 
ocone ao sul de Recife, onde recobre rochas do Grupo Per
nambuco, de idade cretácica. 

A preservação de restos orgânicos em um sistema deposi
cional semelhante àquele que deu origem à Formacão Barreiras é 
extremamente difícil. Por isso, a descoberta da f~mosa flora de 
Ouriçanguinhas, em 1871, na Bahia, deve ser considerado como 
um acontecimento extraordinário O rico jazigo fóssil, localizado 
em argilas, em um corte de estrada de ferro entre aquela locali
dade e Aramari, continha nada menos de 38 espécies de dicotile
dôneas, um cogumelo e uma felicínea O conjunto determinou a 
idade pliocênica 

1 1 2 2 51.3- Distribuição na área 

Ao contrário de todas as unidades aqui descritas, a Formacão 
Barreiras não se confina aos limites de nenhuma bacia sedim~n
tar Ela se estende em largo lençol terrígeno debruando a costa 
atlântica. Graças à horizontalidade de seus estratos, se expressa 
na topografia formando mesas ou tabuleiros elevados, de 
reduzida espessura e que raramente penetram o continente por 
mais de 50 km. 

Esta unidade estende-se grosseiramente na direção norte-sul, 
por toda a costa litorânea, formando em geral extensos tabuleiros 
com superfície plana, que cape iam várias outras unidades subja· 
centes. Na maior parte da área de sua distribuição, este grupo 
ocorre principalmente nos vales fluviais, formando extensas 
falésias. 

Na Bacia Recôncavo-Tucano, ou mais precisamente nas Fo· 
lhas SC.24-Z-A e Z-C, o referido grupo ocorre amplamente for· 
mando extensos tabuleiros, dispostos em patamares com uma 
leve inclinacão em direcão à costa. Esta mesma forma de relevo é 
também en~ontrada qu~ndo estes sedimentos estão repousando 
sobre rochas pré-cambrianas. Na Bacia Sergipe-Alagoas, o 
Grupo Barreiras se distribui em toda a extensão também em forma 
de tabuleiros 

Ao sul de Recife, próximo a São José da Coroa Grande, os 
sedimentos deste grupo mostram rebordos pouco pronunciados, 
caracterizados por pequenas escarpas suaves, apresentando-se 
localmente no mesmo nível altimétrico das areias caulinosas, 
dado pelo grande manto intempérico das rochas granitóides. 

Mesmo não existindo uma localidade-tipo para o conjunto, 
seções-tipo isoladas para as Formações Guararapes e Macaíba 
podem ser encontradas no morro dos Guararapes, no aflora
mento localizado no Aeroporto Internacional do Recife e na 
região de Natal na estrada Natai-Macaíba, 6 km da última locali
dade, nas Folhas SB.24/25 Jaguaribe/Natal 

1 1.2 2.51 .4- Litologias 

Compõem-se exclusivamente de terrígenos, arenitos e conglo· 
merados, altamente imaturos A diferente composição das argilas 
que integram a matriz dos elásticos, ou que se acamam em leitos 
delgados, concede à formação as colorações vivas, vermelho, 
branco e roxo, que, à primeira vista, a distinguem das outras 

O Grupo Barreiras constitui depósitos paleopliocênicos pouco 
consolidados de natureza continental, formados por materiais 
em geral arena-argilosos, compactos, em acamamentos mal 
definidos, achando-se intercalados arenitos argilosos com quan· 
tidades subordinadas de argilas e siltitos com grande variedade 
na coloração. 

Nas falésias, localizadas na zona litorânea, mostra-se com· 
posto por argilas variegadas, arenitos avermelhados com níveis 
caulínicos e um nível conglomerático posicionado preferencial
mente na base, possuindo uma matriz arenosa e comumente 
reunidos por um cimento ferruginoso 

Os arenitos são grosseiros, mal selecionados, dominando o 
quartzo como mineral principal. Isto também se verifica nos con
glomerados, embora sejam freqüentes, neles, os litoclastos de 
gnaisse e torrões de argila. Os leitos são cruzados ou paralelos, 
exibindo abundantes truncamentos e canalizações, revelando 
uma complexa rede de diastemas, não raro marcada por superfí
cies limonitizadas 

Ao sul da cidade do Cabo, observa-se uma sucessão de 
material em geral arena-argiloso, não litificado, regularmente 
compacto, em acamamento mal definido, com intercalacões 
subordinadas de argila e siltitos. Mais para o topo do perfil, ~ata
se uma predominância do material argiloso-síltico no qual é 
comum a variacão de cores. 

Mais ao sul da cidade do Cabo, a unidade acha-se constituída 
por uma sucessão litológica que se inicia por um arenito de 
granulação média, mal selecionado, contendo pequenos seixos 
de quartzo, que se acumulam em níveis bem distintos Capeando 
esses litótipos aparecem depósitos arena-argilosos, de colora
ção variegada, contendo infiltrações verticais de óxido de ferro e 
resultante da ação intempérica sobre os sedimentos subja
centes. 

Nas proximidades das praias, o Grupo Barreiras mostra-se 
com um pacote em geral mal definido, de material arena-argiloso, 
de cores avermelhadas, com presença de finos leitos caulínicos e 
níveis de grã grosseira a conglomerática. Nestas áreas de praia, a 
lixiviação aumenta, carreando a fração argilosa e originando uma 
cobertura arenosa na parte superior. 

Poços tubulares, abertos na área compreendida entre Recife e 
sul de Maceió, revelaram valores em torno de 25-80 m para sua 
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espessura, tendo sido constatados 150 m como espessura 
máxima. 

Nas cercanias de Sirinhaém ocorrem arenitos argilosos de 
coloracão amarelo-clara ou amarelo-avermelhada, contendo 
interca.lacões de finos leitos de argila. 

Na loéalidade de Recanto aparece uma sequência que se ini
cia por uma brecha composta por blocos cristalinos muito altera
dos e angulosos, incluídos em matriz arcósica Acima deste, vem 
uma camada arcósica, às vezes com um aspecto conglomerático, 
contendo ainda intercalações lenticulares de arenito fino e argili
tos; encerrando a sequência segue um arenito argiloso, amarelo
claro, característico desta unidade. 

Tendo ern vista a composição litológica dos seus elásticos, a 
estruturação interna de seus leitos e a sua distribuição geográ
fica, Ghignone (1979) a considerou originária de um vasto sis
tema de leques aluviais, coalescentes, construídos em conse
quência do soerguimento e do basculamento do continente, 
ocorridos no Plioceno. A diferença de relevo e a presença pró
xima do mar condicionaram, desse modo, a distribuição aureolar 
à costa. 

O conjunto revela condições de deposição torrencial. seme
lhantes às que dominam os rios de leitos entrelaçados da atuali
dade, dos quais o Vaza-Barris é um excelente exemplo 

1 1 .2 2 52 - Coberturas Detríticas 

1.1 2 2 52 1 - Gene1alidades 

Alguns autbres já fizeram referências sobre esses sedimentos 
que constituem relevos tabulares e textura lisa, sendo bastante 
evidentes em imagens de radar. 

Brito Neves & Feitosa (1969) definiram a Formação Capim 
Grosso nas imediações da vila do mesmo nome, ocupando uma 
área relativamente ampla, composta por sedimentos elásticos 
inconsolidados sobre um pedi plano cristalino que corresponde à 
Superfície Velhas (King, 1956). 

Pedreira et a/11 ( 1975) estenderam a Formação Capim Grosso à 
região de Tapi1amutá, na Folha SC 24-Y-C, e também à região de 
Senhor do Bonfim, onde constitui tabuleiros isolados entre os 
principais rios. Descreveram também depósitos detríticos na 
Chapada Diamantina e na região calcária de lrecê. 

Seixas et afi1 (1975) também seguiram as mesmas idéias de 
Brito Neves & Feitosa (op c1t) denominando as coberturas, exis
tentes na parte centro-ocidental da Folha SC.24-Y-D, de Forma
ção Capim Grosso 

Nunes eta/11 (1975) identificaram na porção oriental do Estado 
da Bahia coberturas terciárias, as quais denominaram Formação 
Capim Grosso e Formação Barreiras. A área de ocorrência da 
primeira dá-se na Folha SC 24-Y-D, estendendo-se até a região 
entre a serra de ltiúba e a serra de Jacobina e a segunda engloba
ria as demais coberturas, preferencialmente distribuídas na 
parte litorânea. 

Costa, Pedrosa e Mendes ( 1977) descreveram uma cobertura 
arenosa, com subordinação de cascalhos e argilas, que capeiam 
principalmente os sedimentos da bacia de Jatobá na parte nor
deste das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife 

Inda & Barbosa (1978) teceram considerações sobre a possi
bilidade dessas coberturas constituírem unidades litoestratigráfi
cas ou edafoestratigráficas. Assim resolveram nomeá-las de 
"Terciário-Quaternário Detrítico" 

Neste trabalho, a denominação Formação Capim Grosso foi 
abandonada por falta de suporte estratigráfico, não se verificando 
no campo feições que a distingam das demais coberturas detríti
cas, relacionadas aos ciclos de aplainamento. 

Estas coberturas estão geneticamente relacionadas aos ciclos 
de aplainamento do final do Fanerozóico, distribuindo-se nas 
superfícies elaboradas por esses ciclos. Para efeito de represen
tação dessas unidades, propõe-se denominar aquelas relaciona
das ao Ciclo Sul-Americano, e que se situam nas cotas em torno 
de 1.000 m ou mais, de TQd1 , enquanto as que se encontrarem 
nas cotas abaixo de 1.000 m, relacionadas às Superfícies de 
Aplainamento Velhas e/ou Paraguaçu, de TQd2 
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1.1 2.2.52.2 - Posição estratigráfica 

As coberturas detríticas recobrem sempre em discordância 
angular, desde rochas cristalinas do Complexo Caraíba-Parami
rim, até sedimentos mesozóicos da bacia do Jatobá. Então, com 
exceção apenas dos depósitos holocênicos costeiros e conti
nentais, esta unidade recobre grande parte das outras unidades 
das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife 

Não existem dados paleontológicos que possam determinar a 
idade correta dessas coberturas Por corresponderem aos Ciclos 
de Aplainamento Sul-Americano, Velhas e Paraguaçu, e também 
subreporem unidades cretáceas, devem compor uma unidade do 
Tere i á ri o-Quaternário 

1 1 2 2 52 3 - Distribuição na área 

Embo1a as coberturas detríticas se distribuam em grande parte 
das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, sua área de maior concen
tração é na região sudoeste, principalmente na Folha SC.24-Y-A 

A Unidade TQd1 distribui-se preferencialmente sobre a Cha
pada Diamantina, aparecendo também em manchas isoladas a 
sudoeste da Pocão do Afrânio e a nordeste de Petrolândia. 

São depósit~s arenosos, de granulação média e geralmente 
subarredondados, f01mando uma capa de coloração amarelada 
mal consolidada Localmente, na parte basal, são observados sei
xos subangulosos de quartzo, tomando uma uniformidade de 
tamanho à medida que se aproxima elo topo da sequência 

A Unidade TQd2 Lem uma distlibuição muito mais ampla Nas 
Folhas SC 24-Y -A e SC.24-Y-C, esses sedimentos são essencial
mente arenosos, de granulação média e geralmente subarre
dondados Sobre os calcários do Grupo Bambuí. as cobertUias 
formam uma espessa camada síltico-argilosa, pulverulenta, de 
cor amarela ou avermelhada, como observado na região de lrecê 

De Senhor do Bonfim, estendendo-se até Serrolândia, ocor
rem manchas irregula1es de sedimentos elásticos arena-argi
losos, inconsolidados e mal selecionados, às vezes constituindo 
imensos areais. A fração arenosa desses sedimentos constitui-se 
em geral de grãos subarredondados e.subangulosos, variando a 
granulometria de média a grosseira As vezes esses depósitos 
tornam-se limoníticos, adquirindo então uma coloração amarela 
e esbranquiçada. O ponto de melhor observação localiza-se na 
BA-130, nas vizinhanças de Saúde 

Nas proximidades do rio São Francisco, na Folha SC 24-V-C, 
esses sedimentos são arenosos e argilosos, com variedades 
ferruginosas, com coloração variada esbranquiçada, cinza a 
marrom-avermelhada, com granulação fina a média e esporadica
mente recobertos por cascalheiros 

Na bacia do Jatobá na parte n01deste das Folhas SC 24/25 
Aracaju/Recife, estes sedimentos também são arenosos com 
subordinação de cascalhos e argila. 

1 1 2.2 53 - Formação Caatinga 

1.1 2 2.53.1 -Generalidades 

Esta unidade foi inicialmente mencionada por B1anner (1911 ), no 
vale do rio Salitre, onde descreveu um calcário branco que deno
minou de "calcário Caatinga". 

Melo Junior (1938) atribuiu-lhe um ambiente continental. a 
partir de estudos de detalhe sobre a origem e petrografia desta 
sequência sedimentar 

Roxo (1940) cita a presença de gastrópodes e concluiu, com 
base nestes dados, que se tratava de uma formação de idade 
quaternária. 

Oliveira & Leonardos (1943) indicaram a idade miocênica para 
estas rochas enquanto Kegel (1959a) mapeou-a como "calcário 
das Vazantes". 

Brito Neves (1965) reconheceu a mesma unidade nos vales 
dos rios Verde e Jacaré, denominando-a de Formação Ti ri rica. O 
mesmo autor em 1967 voltou a revalidar o conceito de Branner 
(op c1t.) dando-lhe a denominação de "Formação Caatinga" 

Os trabalhos geológicos de caráter regional dos Projetos 
LETOS (Moutinho da Costa, 1976) e Bahia (Pedreira eta/Ji, 1975) 
complementaram seu mapeamento, mantendo a denominação 
de Formação Caatinga, que aqui também será adotada. 



1 1.2 2.53 2 - Posição estratigráfica 

Esta unidade sobrepõe discordantemente o Grupo Bambuí, além 
de situar-se também de maneira discordante sobre a Formacão 
Bebedouro, nas imediações de Camirim, e sobre as rochas 
cristalinas do Complexo Caraíba-Paramirim, principalmente na 
região sul de Juazeiro 

Em locais diversos a Formação Caatinga encontra-se mas
carada por depósitos arena-argilosos, resultantes dos períodos 
de erosão que se sucederam à sua deposição. 

A Formação Caatinga tem sua origem ainda não totalmente 
solucionada, porém a mais plausível, até hoje apresentada, é 
explicada pela decomposição dos calcários do Grupo Bambuí. 
seguida pela redeposição em ambiente continental preenchendo 
sulcos do substrato 

O conteúdo fossilífero, encontrado na bacia do rio Salitre, 
indica uma idade quaternária. Sua espessura atinge na região de 
Junco, Folha SC 24-V-C, cerca de 2,5 m 

Nas bacias dos rios Jacaré e Salitre, o conteúdo fossilífero, 
representado por 810mpha!ana sp., Stropchochetlus sp., Bultmulus 
sp, Artemon Anchadat Roxo e Lamelibrânquios, indica para esta 
unidade uma idade quaternária. 

1.1 2 2 53 3 - Distribuição na área 

Preferencialmente a Formação Caatinga distribui-se ao longo de 
quase todo o vale dos rios Salitre e Jacaré, na Folha SC 24-Y-A, 
além de uma extensa e contínua área na região sul de Juazeiro 

Em toda sua extensão forma uma morfologia plana, entalhada 
pela rede de drenagem, mostrando erosão tipo lapiás, na região 
de Ouro Branco e Mossoroca 

Como resultado da acão intempérica sobre os calcários, 
aparece uma persistente c'obertura de solo bege-claro a branco, 
calcoargiloso e pulverulento Predominam calcários brancos e 
creme, maciços, bem compactos, frequentemente marmorizados 
e com nódulos e concentracões silicosas, estrutura de dissolu
ção, geodos de calcita e estrutura fragmentária No vale do rio 
Salitre, nas proximidades de Ouro Branco e na fazenda Lajinha, o 
calcário encontra-se marmorizado, sendo utilizado como pedra 
ornamental para revestimento Na área de irrigação da Codevasf, 
em direção a Uauá, próximo a Lagoa Trinta e Três e a Camirim, são 
constatados também tipos porosos e pulverulentos, quase 
inconsolidados Em áreas restritas, ocorre uma fácies conglo
merática basal cuja espessura não foi possível niedir, mas que 
não atinge 5 m, aparecendo seixos e matacões das rochas do 
substrato, cimentados por material calcífero Na Folha SC 24-V-C, 
ao sul de Junco, a fácies conglomerática apresenta-se com sei
xos somente do Grupo Bambuí Próximo a Campo do Cavalo 
ocorre outra fácies comum, isto é, uma brecha calcária, micro
cristalina, de coloração creme, fratura conchóide, composta por 
seixos de quartzo e sílex mal trabalhados, proveniente de 
Vazantes. 

1 1 2 2 54- Dunas 

Barbosa (1965) foi um dos primeiros autores a citar os depósitos 
quaternários encontrados na região de Casa Nova, onde ocorrem 
dunas fósseis, que em fotografias aéreas, segundo o autor, for
mam "perfeitas barcanas do tipo encontradiço na costa do 
Peru" 

Leal, A de S (1970) sugeriu o termo "Formação Casa Nova" 
para designar os depósitos de areias com sinais de ação eólica, 
que se distribuem nas margens do rio São Francisc.;o, na região de 
Casa Nova. São dunas constituídas de areias brancas, bem 
laminadas, com eixos de ondulação de direção leste-oeste e 
espessura não ultrapassando os 30 m. 

Bruni etalit (1976) e Inda & Barbosa (1978) também citaram a 
existência desses depósitos, porém foram Souza et a/ti ( 1979), no 
Projeto Colomi, que fizeram descrição mais detalhada. 

Estas dunas são caracterizadas por sedimentos arenosos 
inconsolidados, ma I selecionados, de granulação fina a média, de 
coloração esbranquiçada, em geral com boa maturidade textura!, 
compostas quase que exclusivamente de grãos de quartzo com 
bom grau de arredondamento. 

A topografia é plana a suavement~ on~ulada, onde nas maio
res elevacões destacam-se dunas fossers, chegando a atrngrr 
60 m de desnível. São dunas estáveis, cobertas por uma vegeta
cão arbustiva que impede a movimentação eólica; são constituí
das por areias brancas bem selecionadas .. 

Estes depósitos eólicos ocorrem exclusrvamente ao norte do 
rio São Francisco, na Folha SC 24-V-C, a sudeste de Casa Nova, 
penetrando até a Folha se 23 Hio _São FranCISCO, formando uma 
expressiva faixa contínua de drreçao lestt;J·oeste, com aprox~ma
damente 11 O km de extensão por 20 km de largura, em medra 

As rochas areníticas do Grupo Chapada Diamantina devem ter 
sido a principal fonte para estes depósitos quaternár!os, rela
cionados com os ciclos de pediplanação, onde posterrormente 
foram retrabalhados e transportados pela ação do vento. 

1 1 2 2.55 -Aluviões e sedimentos de praia 

Estes sedimentos quaternários ocorrem de duas maneiras dife
rentes nas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife; uma, ao longo de 
toda a costa, e outra, distribuída esparsamente, associada aos lei
tos dos principais rios 

Os depósitos litorâneos estão representados por sedimentos 
fluviomarinhos, sendo os mais desenvolvidos aqueles localiza
dos nas praias e desembocaduras dos principais rios. Os sedi
mentos litorâneos são constituídos essencialmente por areias de 
praia e recifes, condicionados ao desenvolvimento morfológico 
do litoral. Os sedimentos de praia estão representados por areias 
quartzosas, depositadas pelas vagas marinhas, inconsolidadas, 
sendo bem classificadas, possuindo tonalidades creme-clara a 
branca e granulação fina a média, geralmente associàdas a restos 
de carapaças de animais marinhos e localmente com concen
tracões de minerais pesados. Nos ambientes paludiais, alagadi
ço~ e mangues são frequentemente encontrados sedimentos 
argila-arenosos de cor escura. Os recifes de arenitos são bastante 
frequentes em toda a costa e constituem estreitos cordões 
alongados paralelamente à linha da costa. Geralmente são cal
cários arenosos, contendo fragmentos de carapaças e algas 
marinhas Recifes de arenitos ferruginosos de origem continental 
são menos frequentes. 

No litoral norte da Bahia, mais precisamente na região de 
Esplanada, destacam-se dunas constituídas por areias finas, bem 
selecionadas, quartzosas, com bom grau de arredondamento. Na 
região entre Estância e Aracaju, estes depósitos de praia 
apresentam-se arenosos, com grandes percentagens de restos 
de conchas 

As aluviões ocorrem associadas aos leitos dos rios, normal
mente em áreas com larguras reduzidas, recobrindo rochas desde 
pré-cambrianas até fanerozóicas. São mais desenvolvidas nos 
deltas dos principais rios e regiões de restinga Iniciam o seu 
desenvolvimento nos médios cursos, crescendo à medida que se 
aproximam dos baixos cursos e, nas embocaduras, alcançam lar
guras consideráveis nos vales e próximo à orla marítima. Nos 
altos cursos, são formados por material elástico grosseiro es
branquiçado, pouco selecionado e contendo quartzo, feldspato e 
palhetas de mica 

A principal área de ocorrência das aluviões está associada ao 
rio São Francisco e seus tributários, onde, nas proximidades de 
Curaçá, atinge largura em torno de 6 km, área esta utilizada para 
plantações de hortaliças e outros gêneros alimentícios. 

Litologicamente, essas aluviões são representadas por areias 
finas a grosseiras, de cores variadas, incluindo cascalheiras, 
argilas e matéria orgânica em decomposição. 

Nas zonas influenciadas pelas invasões marinhas, nos deltas 
dos rios, esses depósitos estão representados por vasas e~curas, 
fluviomarinhas, abundantes em matéria orgânica, que represen
tam os manguezais e as planícies aluviais 

1 1 2.2 56 - Rochas de posicionamento duvidoso 

Sob esta denominação, foram englobados alguns tipos litológi
cos sem caracteres conclusivos para o seu perfeito posiciona
mento estratigráfico, em que pesem suas relações de contato 
com as unidades litoestratigráficas que lhe estão associadas, ou 
então eventuais dados radiométricos disponíveis, aliado à falta 
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de estudos de campo mais completos. Consistem de granitóides, 
anortositos associados a rochas anfibolíticas e tipos ultrabá
sicos. 

1.1.2.2.56 1 -Rochas granitóides 

As massas granitóides individualizadas neste tópico foram 
classificadas no campo como pertencentes a dois conjuntos: o 
primeiro está representado principalmente por biotita-granitói
des ( "Y ), enquanto que o segundo envolve as seguintes varieda
des litológicas ("Y1): biotita e/ou hornblenda granitóide, horn
blenda granitóide, granitos cataclásticos e biotita muscovita 
granitos. 

Ocorrem de maneira dispersa em várias unidades litoestrati
gráficas, não tendo sido verificadas suas relações de contato, 
forma de corpo, etc., sendo descritos aqui, de uma maneira 
generalizada, abordando-se também dados referentes aos traba
lhos já efetuados anteriormente. 

Os biotita granitóides aparecem a sudeste de Floresta (PE), 
ocorrendo na forma de boulders, provavelmente associados a ro
chas migmatíticas Somente um corpo foi estudado, sendo sua 
interpretação extrapolada para os demais. 

Na serra da Furninha da Onça afiara um expressivo corpo de 
granitóide, de formato alongado segundo NO-SE, cataclasado, 
foliado, às vezes isotrópico, granulação média, localmente por
tiróide, com coloração cinza a rósea, sendo comum a presença de 
fenômenos de pegmatização filoniana e de vênulas quartzosas. 
Corresponde essencialmente a biotita granitos e adamelitos 
róseos e, menos comumente, cinza Encraves submicáceos são 
comuns Petrograficamente, a rocha revela uma textura granular, 
com lineações esboçadas por palhetas de biotita, mais ou menos 
orientadas, sendo constituída por microclina, oligoclásio e quart
zo, com fracões de biotita e acessórios tais como muscovita, 
opaco e z(rconita. Incipientes formas mirmequíticas estão 
presentes 

O segundo grupo de granitóides está limitado à Folha SC.24-
Z-C, ocorrendo na fazenda São Bento, em Teotônio e em corpos 
isolados a sudoeste de Crisópolis, e ao norte de ltabaianinha 
Estão inseridos em tratos de terrenos da fácies anfibolítica, cor
respondente ao Complexo Caraíba-Paramirim. Guardam íntimo 
relacionamento com rochas migmatíticas, como observado em 
Teotônio e na fazenda São Bento Ao norte de ltabaianinha, a 
rocha é um biotita-hornblenda-granito, cortado pelos diques rela
cionados ao Vulcanismo de Arauá Em afloramentos, são rochas 
maciças, homogêneas, ocorrendo na forma de blocos de tama
nhos variados. Comumente são encontrados pseudotaquilitos e 
concentrações máficas de biotita A rocha possui coloração 
cinza-claro, granulação média, foliação acentuada, sendo me
gascopicamente constituída por quartzo, feldspatos, biotita e 
hornblenda Variedades porfiróides são observadas na fazenda 
São Bento, ocorrendo variedades de hornblenda granito e biotita
adamelito, encerrando fenocristais de feldspatos de formato 
alongado e ovóides que atingem até 3 em em média. Na ocor
rência de Teotônio e nos corpos localizados a sudeste de Crisó
polis, as rochas tendem a tipos granodioríticos, normalmente 
muito cataclasados Localmente, a sudoeste de Gandu, ocorrem 
tipos a duas micas, muito falhados. Petrograficamente, essas ro
chas incluem plagioclásio, biotita, microclina, quartzo e espora
dicamente muscovita. A microclina, em parte pertítica, é lenti
cular, apresentando-se com inclusões de plagioclásio. A biotita 
ocorre em palhetas retorcidas, fortemente alterada para clorita e 
epídoto Os acessórios mais comuns são opacos, zircão e titanita 
O tipo a duas micas é uma rocha de coloração clara, granulação 
fina a média, localmente cataclasada. Mesoscopicamente, apre
senta-se com quartzo, feldspato, muscovita e biotita. A muscovita 
ocorre em placas decimétricas, mais conspicuamente na zona de 
maior esforço tectônico. Os granitóides que afloram a sudeste de 
Crisópolis, na fazenda São Bento e Teotônio, estão parciaimente 
encobertos pelo Grupo Barreiras 

1 1 2.2.56.2- Rochas ultrabásicas 

Pequenos corpos representativos de rochas ultrabásicas foram 
cartografados. sendo dois na Folha SC.24-V-C e dois na Folha 
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SC.24-X-D. Possuem formatos variáveis, desde alongados até 
ovais. Além desses corpos, outros de menores expressões não 
puderam ser representados na escala deste trabalho Salienta-se 
também que a representação sob a denominação de rochas ultra
básicas é devida à predominância litológica, podendo encerrar 
também metabasitos. 

As duas ocorrências cartografadas na Folha SC 24-V-C foram 
classificadas no campo como piroxenitos e hornblenditos, e com 
área de ocorrência em terrenos migmatíticos do Complexo 
Caraíba-Paramirim. O piroxenito aparece a sudpeste de Campo 
dos Cavalos, aflorando de maneira descontínua, com pequenas 
dimensões. Apresenta-se alterado e suas relações com as encai
xantes não foram observadas, mostrando-se ser uma rocha 
fanerítica, isotrópica, compacta, densa, quando não alterada, 
granulação média a grosseira e cor esverdeada, com tonalida
des escuras 

Os hornblenditos aparecem na BR-235, aparentemente cor
tando as rochas migmatíticas, e possuem formato alongado 
segundo N-S, estando na parte meridiana encobertos por 
material arenoso, pertencente às coberturas detríticas São ro
chas de coloração negra a verde-escura, de granulação média a 
grosseira, maciças a levemente foliadas Associados a este tipo, 
aparecem tremolititos, tremolita-actinolita-xistos e actinolititos, 
mostrando c.oloração verde-clara a escura, de granulação fina a 
média. Na BR-235, em corte da estrada próximo à vila de Caraí
bas, ocorrem hornblenditos de pequena possança na forma de 
diques, cortando rochas migmatíticas, estando muito alterados e 
com cataclase evidenciada. 

Souza et a/11 ( 1979) agruparam este conjunto litológico no 
Complexo Metamórfico-Migmatítico, revelando serem produtos 
metamórficos de rochas ígneas básico-ultra básicas. Alguns tipos 
de metabasitos estão representados por talco-xisto, ocorrentes 
no sítio Planta e na fazenda Cacimbinha, e mostrando-se geral
mente xistosos, cataclasados e com colorações verde-escura e 
verde-clara Esse tipo litológico ocorre com mais freqüência nas 
áreas de mineracão de talco, no município de Casa Nova (BA) 
Rochas ultrabási~as, com anfibolitos associados, foram cartogra
fadas na Folha SC 24-X-D, ocorrendo na região de Batalha e 
Jaramataia. 

Farina (1966) estudou com certo detalhe as mineralizações da 
região de Campestre e identificou vários tipos litológicos asso
ciados ao asbesto, agrupando-os em duas seqüências: uma car
bonatada, contendo metacalcários a diopsídio e flogopita, e 
metadolomitos a magnetita, forsterita e a grafita; e uma silica
tada, composta por diopsiditos, websteritos, hornblenda-anfibo
litos, cianita-anfibolitos, antofilititos, tremolita-actinolita e ser
pentinitos 

O primeiro grupo foi incorporado neste relatório na Formação 
Tra ipu-Jara mata ia. 

Santos & Silva Filho (1975) relacionaram esses depósitos a 
uma atividade magmática inicial (ofiolitos) 

Os hornblenditos de Batalha são rochas de coloração verde
escura a negra, compactas, com fraca orientação, sendo que em 
lâmina delgada, segundo Leite (1977), apresentam uma textura 
granuloblástica orientada, granulação média, compostas de 
hornblenda, plagioclásio, quartzo e, como acessórios, titanita, 
opacos e hematita 

Na região ao sul da cidade de Batalha, e ocupando pequena 
sinclinal, ocorrem morrotes de pequenas dimensões, de di o rito e 
gabro, não individualizados em mapa 

A ultra básica mostrada em mapa possui forma ovalada, sendo 
constituída por serpentinito, associado a anfibolito, na periferia. 

Na área da mina Campestre ocorre uma associação de rochas 
ultrabásicas, onde se identificam serpentinitos e metaperidotitos 
com formas irregulares em bolsões no interior de antofilititos, 
encaixados em rochas xistosas. Para as rochas ultrabásicas, que 
afloram nesta parte da área, entre Jaramataia e Campestre, Farina 
(1966) sugeriu uma origem a partir da transformação de rochas 
carbonáticas ou margosas, através de processos de descarbona
tacão. Silva Filho et alii (1979a), baseados em estudos petrográfi
co"s, aliados a dados geoquímicos, concluíram que os an~ibolitos 
e serpentinitos de Jaramataia tiveram uma ongem a part1r de ro
chas ígneas básicas e ultrabásicas. Segundo estes autores, os 



metaperidotitos tiveram composrçao original lherzolítica, en
quanto os serpentinitos se originaram de dunitos. 

1.1.2.2 56.3- Anortositos com antibolitos associados 

A distribuição dos anortositos, em todo o mundo, é limitada ao 
Pré-Cambriano, dominantemente no Proterozóico, ocorrendo ra
ramente no Arqueano (Windley, 1977; Berrangé, 1966) 

No contexto de colisão de placas continentais, Mitchell & Gar
son (1976) afirmaram que a origem dos corpos anortosíticos, e 
talvez algumas intrusões acamadas, estaria relacionada com a 
fusão parcial de rochas calcoalcalinas na base da crosta, produ
zmdo magma ácido e resíduo anortosítico Comentaram ainda 
que esta fusão ocorreria mais provavelmente acompanhando 
uma colisão de continentes, resultando anortositos acamados 
cálcicos, sotopostos por aqueles com plagioclásio sádico, e 
depósitos de Fe-Ti associados na parte mais interior da crosta 
continental, dentro do cinturão de colisão 

Diversos trabalhos têm abordado aspectos regionais e locais 
da região compreendida entre Limoeiro (fora da área deste tra
balho) e Gravatá, mas nenhum deles registrou até 1980 a pre
sença de rochas anortosíticas 

Si ai & Menor (1973 apud Gomes et ali!, 1 981 ), trabalhando na 
área ao norte, Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal, descreveram a 
ocorrência de um eulisito associado a mineralizacões de ferro
titânio de Passira (PE), que estaria representado por uma rocha 
plutônica parcialmente metamorfizada 

Silva Filho & Guimarães (1979) efetuaram um mapa muito 
simplificado da região de Avencas e Bengalas, onde distinguiram 
rochas anfibolíticas, metassedimentos, granitos, quartzo-diorito 
e rochas migmatíticas 

Farina et al11 ( 1981) foram os primeiros autores a tecerem 
comentários gerais sobre os principais aspectos do anortosito de 
Passira, onde mencionaram um corpo mais ou menos arre
dondado, com um núcleo constituído por anortosito, bordejado 
por rochas básicas e metabásicas Essa forma arredondada cor
responde aos quartzitos que Costa et ali1 (1980) referiram-se 
como presentes entre Bengalas e Avencas, com formato grossei
ramente dômico. 

Nos trabalhos de campo realizados pelo Projeto RADAM
BRASIL, foram localizados alguns corpos dispersos de rocha 
anortosítica, próximo ao povoado de Avencas e Bengalas, ocor
rendo na forma de blocos restritos, algo intemperizados, com 
coloração clara e granulação grosseira 

Petrograficamente, a amostra coletada, próximo a Avencas, 
foi classificada como um anortosito com textura xenomórfica, não 
exibindo orientação, sendo constituído principalmente por 
feldspato bem geminado, epídoto, titanita, hornblenda e apatita. 
Por vezes ocorrem nos bordos dos plagioclásios bem desenvolvi
dos, plagioclásios menores, antipertíticos 

A forma dômica mostrada em mapa por Farina et a/11 (op c1t) 
(estes autores não tiveram controle de campo) é de difícil obser
vação, em vista da falta de afloramentos e do forte intemperismo 
atuante, além dos talhamentos presentes, que mascararam a 
forma do corpo Por outro lado, sabe-se que os macicos anortosí
ticos de formato dômico possuem características pr.óprias, entre 
elas uma completa transição de anortosito a gabronorito, asso
ciados a granitos charnockíticos, sienitos e monzonitos, caracte
rísticas estas que não foram constatadas até então na área de 
Avencas-Bengalas. Apesar do pouco controle de campo, foram 
efetuadas interpretações radargeológicas, nas quais foi delinea
do o corpo anortosítico, com rochas associadas (anfibolitos e 
quartzo-dioritos), balizado por zonas de talha, que configuram 
para o referido corpo um formato triangular Estudos de campo 
mais detalhados devem ser efetuados para melhor definir tanto 
sua forma como seu posicionamento especial 

As rochas encaixantes são gnaisses, sendo que associados 
ocorrem depósitos de Fe-Ti, presentes nas rochas anfibolíticas, 
que podem ser produtos da transformação de gabros e dioritos. 
Na fazenda Cacimbinha, a leste de Avencas, encontra-se uma das 
mais expressivas ocorrências de ferro-titânio, aparecendo encai
xada em anfibolito de cor verde-escura, alterado e constituído por 
anfibólio, plagioclásio, biotita, granada, titanita e opacos Os anfi
bolitos estão predominantemente associados aos gnaisses 

quartzo-feldspáticos e mais raramente aos quartzo-dioritos 
Entre Avencas e Bengalas, os antibolitos afloram de forma lenti
cular, tamanhos métricos, parecendo diques. Os quartzo-dioritos 
estão presentes mais ao sul da vila de Bengalas, possuindo, 
grosseiramente, forma alongada segundo a direção norte-sul, 
ocupando áreas arrasadas, identificadas em imagem de radar por 
uma textura lisa. Petrograficamente mostram textura equi
granular, granulação fina a média e com oligoclásio-andesina, às 
vezes zonado, quartzo e acessórios como biotita, fluorita, epí
doto, allanita, granada, apatita, opacos, titanita e microclina. A 
mineralizacão de ferro-titânio acha-se em bolsões no interior dos 
anfibolitos: distribuídos na vila de Bengalas, 6 km ao sul do en
troncamento para Bengalas, na estrada Limoeiro-Gravatá, e na 
fazenda Recreio, a 1,2 km a leste de Candiais Outras exposições 
aparecem mais ao norte, já em domínios das Folhas SB.24/25 
Jaguaribe/Natal 

O minério ocorre na forma de bolsões irregulares nos anfiboli
tos (fazenda Cacimbinha), variando a espessura de local para 
local, podendo chegar até 1 O m, como constatado na fazenda 
Recreio 

Silva Filho &Guimarães (1979) efetuaram análises calcográfi
cas no minério, tendo constatado textura de emulsão da ilmenita 
na hematita, esta pouco deformada A goetita mostra-se como 
alteracão dos minérios de Fe-Ti, mais notadamente nas bordas e 
fratur~s da hematita Material quartzoso, impregnado de óxido de 
ferro, apresenta-se preenchendo as fraturas do minério, indi
cando fenômeno epigenético de caráter móvel Concluíram, com 
dados obtidos por fluorescência de raios X e análises químicas, 
que a paragênese Fe-Ti-V, com pouca ou nenhuma participação 
de Si e P, características das jazidas mundialmente conhecidas 
de Fe-Ti, é originária a partir da segregação de rochas básicas 
e ultrabásicas 

Uma datação efetuada por Brito Neves, segundo Farina et al11 
(1981 ), pelo método K-Ar, da região de Passira (fora dos 
domínios das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife), acusou 852±28 
MA, refletindo apenas a última fase tectonotermal 

1 1 3- GEOLOGIA ESTRUTURAL 

1 1 3 1 - Introdução 

No âmbito das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, foram possíveis 
de identificação, com base em interpretações de imagem de 
radar e respaldado em trabalhos de campo, feições de caráter 
regional e local 

Para um melhor desenvolvimento e entendimento descritivo 
das principais características e feições estruturais, procurou-se 
subdividir a área deste trabalho em domínios estruturais, termo 
este aqui empregado com um significado semelhante àquele 
utilizado por Turner & Weiss (1963) e Hobbs, Means e Willians 
(1976), os quais foram individualizados em subdomínios, devido 
às suas relações próprias em determinadas áreas 

As estruturas regionais, pela sua grande amplitude, cortando 
vários domínios estruturais, aliadas a um desenvolvimento no 
arcabouço geológico-geotectônico da área serão descritas à 
parte 

Os domínios estruturais e os subdomínios estão localizados 
na Figura 1 81, sendo identificados através de algarismos roma
nos e/ou arábicos Estão representadas, também, as estruturas 
de caráter regional, enquanto as estruturas locais estão descritas 
em cada domínio, visando assim a estabelecer relações espaciais 
entre as mesmas. 

1 1 3 2- Domínios estruturais 

Estes domínios estão aqui representados por: Domínio I- Com
preende a região da Chapada Diamantina e do Grupo Bambuí, 
incluindo-se também exposições da Formação Caatinga, achan
do-se subdividida em dois subdomínios. O Subdomínio 1.1 
envolve a parte ocidental da Chapada Diamantina, enquanto que 
o Subdomínio 1.2 compreende as porções meridional e seten
trional, estendendo-se ao norte até próximo ao lago de Sobra
dinho; o Domínio li engloba as áreas de Riachão do Dantas, Arauá 
e Boquim; o Domínio 111 envolve ampla área, referente ao Craton 
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do São Francisco, sendo subdividida em três subdomínios. O 
Subdomínio 111 1 acha-se presente nas localidades de Serrinha, 
Araci, Ambrósio e Monte Santo, envolvendo tratos de rochas do 
Complexo Caraíba-Paramirim e do Complexo Serrinha, além de 
dom os granitóides da Suíte Cansanção-Tanquinho, achando-se 
limitado a oeste pelo cordão sienítico da serra de ltiúba e a leste 
por coberturas fanerozóicas; o Subdomínio 111.2 localiza-se na 
região de Mundo Novo, Tanquinho, envolvendo uma faixa NO
NE, bordejando a parte leste da serra de Jacobina e o Sienito 
ltiúba Ocorre também, muito subordinadamente, entre os 
domínios estruturais da Chapada Diamantina e da serra de Jaco
bina; o Subdomínio 111 3 está presente nas áreas de Uauá e Cal
deirão Grande, balizado a oeste pela zona cataclástica da Falha 
de ltiúba, estendendo-se na direção N-S e NO-SO, desde 
Patamuté, até ao sul de Quijingue. O Domínio IV encerra as estru
turas do vale do rio Curaçá, possuindo limites bem definidos; a 
oeste está encoberto pelos calcários da Formação Caatinga, ao 
norte ultrapassa os limites do rio São Francisco, mantendo conta
tos tectônicos com o Complexo Presidente Juscelino e normais 
com o Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, enquanto que a leste é 
balizado pela Falha de ltiúba e, ao sul, limita-se na área de Var
zinha com o Subdomínio 111.2. O Domínio V está presente em 
quase toda a Folha SC.24-V-C e pequeno fragmento na Folha 
SC 24-V-A, dividido em dois subdomínios estruturais: o Subdo
mínio V 1 compreende as regiões do vale do rio Salitre, do lago de 
Sobradinho e da serra dos Colomis, enquanto que o Subdomínio 
V 2 engloba a parte referente à estruturação do Anticlinório Ponta 
da Serra, objeto de uma descrição mais pormenorizada no item 
referente às estruturas regionais, compreendendo as regiões de 
Lagoa do Alegre, Ouricuri e Ladeira O Domínio VI refere-se ao 
Sistema Jacobina O Domínio VIl engloba a parte norte do Linea
mento Pernambuco, o qual foi dividido em dois subdomínios. O 
primeiro, Subdomínio VIl 1, está presente nas áreas localizadas 
nas regiões de Sertânia, Zabelê, Betânia e a oeste de Parnamirim 
O Subdomínio VIl 2 foi individualizado na porção norte-nordeste 
de Arcoverde e norte de Caruaru, compreendendo ainda áreas de 
Brejo da Madre de Deus, Riacho das Almas e Apoteri. 

O Domínio VIII compreende uma grande região localizada 
desde as cidades de Bonito e Palmares até a Faixa de Dobramen
tos Sergipana, a qual foi dividida em três subdomínios: o Subdo
mínio VIII 1 corresponde às áreas de União dos Palmares, 
Xexéus, Bom Conselho e Palmeira dos Índios O Subdomínio 
VIII 2 envolve as regiões de São Bento do Una, Caetés e ltaíba, 
enquanto o Subdomínio VIII 3 compreende áreas de Pão de Acú-
car, Paulo Afonso e Águas Belas · 

O Domínio IX está presente nas áreas situadas a oeste da bacia 
Tucano-Jatobá, estendendo-se numa faixa de direcão NO-SE, 
delimitado ao sul pela Falha de Macururé e ao norte 'pelo Linea
mento Pernambuco, sendo que a oeste está em contato com a 
Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal, por nítida discordância 
angular, encontrando-se neste segmento as localidades de 
Cabrobó, lbó, Santa Maria da Boa Vista, Riacho Seco e Urimamã, 
como as mais importantes. O Domínio X foi caracterizado na 
Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal enquanto o Domínio XI 
refere-se à Faixa de Dobramentos Sergipana, a qual foi dividida 
em dois subdomínios. O Subdomínio XI 1 foi individualizado nas 
áreas de Traipu-Jaramataia, Feira Nova, Frei Paulo e numa faixa 
NNO-SEE, situada a oeste da bacia do Tucano O Subdomínio 
Xl.2 refere-se às áreas de Palmares, Lagarto etc 

O Domínio XII compreende a faixa costeira e bacia do 
Recôncavo-Tucano-Jatobá, enquanto que o Domínio Estrutural 
XIII refere-se à bacia do Parnaíba. 

Desde quando houve disponibilidade de dados estruturais, 
procurou-se em cada domínio descrever as fácies de deformacão, 
seguindo-se os conceitos de Hansen (1971 ), usados em um éon
junto de estruturas classificáveis, resultantes da aplicàção de 
uma determinada fase de esforço deformacional. Para a sua 
classificacão tomaram-se dobras, com dimensões ao nível de 
aflorame~to e de amostras de mão, que denunciam a estruturacão 
regional sobre os conjuntos litológicos nos quais ocorrem·. A 
superposição de estruturas é uma feição comum em áreas pré
cambrianas orogênicas, e um caso particular é a superposição de 
dobras resultantes de sucessivas fases deformacionais. A super-

posição de dobramentos origina estruturas complexas, as quais 
estão condicionadas pelos elementos geométricos das diversas 
séries de dobras superpostas, com o padrão de afloramento bidi
mensional dessas estruturas, conhecidas e relatadas na literatura 
geológica como figuras de interferência. 

O reconhecimento dessas figuras possibilita a reconstituição 
de alguns elementos geométricos de suas séries envolvidas. 
Esses padrões de interferência podem ser reconhecidos em 
escala de mão, de afloramento e, quiçá, regional A análise e 
classificação dessas figuras são devidas a Ramsay (1962 e 
1967) 

Neste trabalho são utilizadas como nomenclatura, Turney & 
Weiss (1963), Hobbs, Means e Williams (1976), para caracterizar 
os elementos estruturais, segundo ordem temporal de formação, 
as seguintes anotações: 

-Elementos planares: 
S0 =para acamamento; 
S1 = xistosidade, foliação (incluindo milonítica) ou bandeamento 

metamórfico; 
S2 = xistosidade, clivagem de crenulação; 
S3 = xistosidade, clivagem de crenulação e foliação; 
S4 =xistos idade incipiente, clivagem de crenulação e de fratura; e 
s5 = kmk band. 

-Elementos lineares: 
L1 =representa as lineações de interseção dos planos S0 e S1; li

neacão mineral e eixos de minidobras; 
L2 = refe~e-se a eixos de minidobras; interseção S2 e S0 , clivagem 

de fratura ou crenulação. Lineação mineral (orientações de 
cristais estirados de feldspato, quartzo etc.); e 

L3 = Lineações formadas a partir de microdobras; interseção S3 
com S1 ou S0 e eixo b. 

A) Domínio 

Refere-se às áreas da Chapada Diamantina, aqui representada 
pelo grupo homônimo com as Formações Tombador, Caboclo e 
Morro do Chapéu, além do Grupo Bambuí, envolvendo também as 
Formações Bebedouro, Caatinga e as coberturas terciário
quaternárias 

Os maiores tracos estruturais observados neste domínio 
referem-se a uma tectônica simples, caracterizada por dobras 
normais, amplas e abertas, geradas por mecanismos de flexo
deslizamentos, a qual deforma os estratos incompetentes, falhe
lhos e siltitos principalmente, confinados em unidades mais 
competentes, metarenitos e quartzitos 

O contato das unidades que congregam a Chapada Diaman
tina, na área em questão, é feito por discordância tectonoe
rosional na sua porção leste com rochas de alto grau metamórfico 
pertencentes ao Complexo Caraíba-Paramirim, enquanto que a 
sua parte oeste acha-se encoberta, também, em discordância 
com o Grupo Bambuí. 

Sua estruturação é simples, com apenas alguns falhamentos, 
em sua maior parte reflexos do embasamento, e um conjunto de 
estruturas dobradas de dimensões variadas. Foi dividido em dois 
subdomínios, a seguir resumidamente descritos. 

I. Subdomínio I 1 

Envolve a parte ocidental da Folha SC.24-Y -C, representada pelo 
Grupo Bambuí e por pequena fração do Grupo Chapada Diaman
tina, que formam um& estrutura fechada em sinclinal. que se 
prolonga para a Folha contígua SC 23 Rio São Francisco. As ro
chas do Grupo Bambuí. neste subdomínio, apresentam uma dire
ção leste-oeste, a qual é truncada pelos sedimentos do Grupo 
Chapada Diamantina de direção norte-sul, mostrando uma 
grande discordância estrutural entre as duas unidades. Um con
junto de sinclinais e anticlinais, com eixos de direção leste-oeste, 
são os representantes da fase do dobramento. Na região de lrecê, 
as rochas do referido grupo encontram-se intensamente dobra
das. A Sinclinal de Canarana ocorre com maior expressão na 
Folha SD.24 Salvador, cujo traÇo axial passa por Souto Soares, 
até adentrar na Folha em estudo, com caimento de sentido norte, 
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a qual contém em seu núcleo rochas relacionadas à fácies bb2 do 
Grupo Bambu(, representada ali pelos calcários dolomíticos 
com sflex. 

11. Subdomfnio 1.2 

Este subdomfnio corresponde principalmente às unidades repre
sentativas do Grupo Chapada Diamanti na. com as Formações 
Tombador. Caboclo e Morro do Chapéu. Coberturas terciário
quaternárias estão presentes em várias partes deste subdomfnio. 
As camadas possuem direção NE-50. com mergulhos fracos para 
noroeste. em direção ao centro da bacia. enquanto ao norte, na 
borda da bacia. possuem mergulhos suaves para sul. 

Os principais falhamentos que afetam as litologias deste 
grupo possuem direção NO-SE. sendo. contudo. raros no interior 
da bacia e mais constantes na borda leste. como também ao 
norte. onde estão presentes fa lhamentos reflexos do embasa
mento. 

Neste grupo. as estruturas dobradas são mais abundantes. 
sendo bastante amplas, constituindo dobras normais, em geral 
simétricas a assimétricas. A tendência geral dos dobramentos é 
norte-sul. com caimento dos eixos para norte, à exceção da área 
de Mimoso. que apresenta uma anticlinal (Fig. 1 .82) com duplo 
caimento de eixo ENE-OSO, que aparece próximo à borda norte 
da Chapada Diamantina. As dobras mais representativas estão 
localizadas na área de Morro do Chapéu, onde os mergulhos são 
mais fortes no flanco ocidental, originando um plano axial com 
inclinação para leste. Segundo Pedreira et alii (1975), esta estru
tura é semelhante à do Pai Inácio (Fig. 1.83). Em afloramentos, as 
camadas do Grupo Chapada Diamantina são tabulares, possuin-

Fig. 1.82 - Antochnais e sínclinais na Formaçlo Morro do Chapéu 1 oeste da Mon1 
do M imoso. Folha SC.24-Y·A. 
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do mergulho fraco, ou descrevendo ondulações e dobras rasas e 
amplas. sem a presença de follações axiais. 

As rochas do Grupo Bambu(, neste subdomínio, apresentam· 
se parcialmente recoberta.s pelos calcários quaternários da For
mação Caatinga. As litologias do referido grupo estão bastante 
deformadas, mais do que os estratos mais competentes do Grupo 
Chapada Diamantina. As camadas de calcário apresentam mer
gulhos geralmen1e fracos. com dobras localizadas. de tamanhos 
métricos a centimétricos. com eixos de direções variadas. Dobra
mentos isoclinais localizados aparecem neste grupo e na Forma· 
ção Bebedouro. 

B) Domfnio 11 

Abrange rochas pertencentes aos Complexos Carafba-Paramirim 
e Jequié, correspondendo a uma faixa estreita de direção NNE. 
orlada a oeste e sul pela Bacia do Recôncavo-Tucano e a leste por 
sedimentos do Grupo Barreiras. Ao norte está limitado pelos 
sedimentos tipo molassóides da Formação Palmares e em alguns 
locais pelos sedimentos da Formação Lagarto, do Grupo Estân
cia. Caracteriza-se por abrigar extensas falhas de direção NE·SO. 
desenvolvendo fa-ixas cataclasadas nos litótipos que são atra
vessados. 

Na imagem de radar, a falha representada em mapa. e que 
passa em ltamira e Aporá, desenvolve cristas alongadas de rocha 
quartzítica e zonas de intensa silicif icação. É importante assinalar 
a presença do vulcanismo fissura! de Arauá. de direção NO-SE. 
que seciona gnaisses. granitóides e granulitos. O estilo de dobra
mento não pode ser definido, tendo em vista as coberturas fane
rozóicas, bem como afloramentos erráticos. não possibil itando 

Fig. 1.83 - Antoclonaos e sonclíneoe de Morro do Chapéu. Folha SC.24·Y-t. 



uma maior visualização do conjunto. No entanto, em alguns 
locais, foi possível identificar algumas feições mesoscópicas. As 
estruturas peculiares da área pertencente a este domínio são as 
dos migmatitos homogêneos, com estruturas schilieren e nebulí
tica, as quais contêm foliações superimpostas. Assim, as estrutu
ras migmatíticas mencionadas são superpostas por uma foliação 
que chega a afetar até mesmo as rochas granitóides. Deste modo, 
a estrutura F1 está representada pelo bandeamento gnáissico, 
transposto de uma estrutura pretérita, apresentando localmente 
dobras isoclinais de pequeno porte, com ápices espessados 
(classe 3), estruturas estas comparáveis com as que ocorrem no 
Domínio IV 

Na área de Riachão do Dantas, os afloramentos mostram-se 
com estruturas fechadas, padrões de figuras de interferência tipo 
dom os e bacias, configurando para as rochas deste domínio duas 
fases de deformação conclusivas 

C) Domínio 111 

Engloba uma vasta área pertencente ao Craton do São Francisco, 
onde se aloja uma série de unidades litoestratigráficas que, por 
constituírem uma complexidade estrutural, foi subdividida em 
três subdomínios, que estão intimamente associados no arca
bouço tectonoestrutural da área. 

I. Subdomínio 111 1 

Ocupa uma das áreas estruturalmente mais complexas das Folhas 
SC.24/25 Aracaju/Recife, envolvendo seqüências vulcanossedi
mentares, aqui denominadas de Complexo Serrinha, e um emba
samento siálico, cunhado neste relatório sob a denominacão de 
Complexo Caraíba-Paramirim. A superposição de fases de.defor
mação, bem como o reconhecimento e a descrição das principais 
rupturas desta área, foi detectada por Inda etalti(1976), e Inda & 
Barbosa ( 1978), que anotaram estruturas N-S, julgadas como 
transamazônicas, que afetaram uma fase mais antiga E-0, 
arqueana. 

Jardim de Sá (1982) emitiu uma nota preliminar sobre o estilo 
estrutural da seqüência supracrustal do Complexo Serrinha, nas 
áreas a sudoeste de Araci e desta localidade para Salgadália, 
além de áreas localizadas em Ambrósio, reconhecendo neste 
conjunto cinco fases de deformação. 

A tectônica ruptura! é dada por falhas predominantemente 
verticais levando, em conseqüência, a uma grande deformação 
milonítico-cataclástica das rochas envolvidas As falhas pos
suem, neste contexto estrutural, direções NNO-SSE (a maioria), e 
NE-SO, estas representando os falhamentos transversais. Gran
des zonas cisalhadas aparecem na área de Monte Santo e na 
borda leste da serra de ltiúba, onde se observam no mapa geoló
gico, apresentado neste trabalho, falhamentos normais, longitu
dinais e transversais, falhamentos de origem crustal e falhamen
tos de deslocamento horizontal Este conjunto é acompanhado 
de uma grande quantidade de fraturamento, notadamente nas 
rochas graníticas 

Os trends estruturais (traço da foliação) estão dirigidos para 
norte-sul, ocorrendo variações locais. 

Os dobramentos reconhecidos são efetuados nas supra
crustais do Complexo Serrinha, as quais envolvem também ro
chas do embasamento; sua reconstituição foi efetuada graças às 
camadas-guia de anfibolitos, rochas calcossilicáticas e quart
zitos 

Sinformais e antiformais, reviradas ou não, são abundantes na 
faixa dominantemente N-S, a qual está posicionada entre o 
Sienito ltiúba e a cidade de Monte Santo, em áreas concernentes 
ao Complexo Caraíba-Paramirim, e desenvolvidas em rochas 
metabásicas da seqüência vulcanossedimentar. 

Inda etalli(1976) reconheceram estas estruturas como sincli
nório, reconhecendo as estruturas do rio Jacurici, Cariacá, Qui
jingue, Nordestina e serra do Atanásio. 

A estrutura localizada próximo ao rio Jacurici, com seu fecha
mento situado a nordeste de Camaroba, constitui um sinclinório 
posicionado com um desenvolvimento axial rigorosamente 
norte-sul. onde, de Horizonte Novo para norte, perde a sua 

regularidade, aparecendo uma série de antiformes e sinformes. A 
parte sul desta estrutura está acompanhada por desenvolvimento 
de estruturas planares verticalizadas. Mais ao norte encontram
se padrões de interferência em "bumerangues". 

No mapa geológico deste trabalho, apesar das restrições 
impostas pela escala adotada, é possível interpretar figuras de 
interferência nos padrões em domas e bumerangues, como 
observado na Figura 1 .84. 

Segundo o esquema apresentado por Jardim de Sá (op cit.), a 
fase F1 corresponde às dobras isoclinais, fechadas, com freqüen
tes transposições, resultando em dobras intrafoliais disruptas 
(classes 1 c, 2 e 3), no plano S1• A superfície S afetada (acama
mento S0 ) está representada nas rochas metassedimentares 
(metapelitos e metagrauvacas), incluindo feições gradacionais. A 
foliação S1 acha-se representada por uma xistosidade nos 
metassedimentos ou fino bandeamento nos metabasaltos As 
dobras desta fase possuem planos axiais, predominantemente 
suborizontais, com mergulho fraco a forte. L1 é o eixo das minido
bras, comumente direcionadas para E-0, estando representadas 
também por interseções S0 /S1 e minerais orientados de anfibólio 
e sillimanita. 

As dobras da fase F2 são fechadas até isoclinais, podendo ser 
invertidas a quase recumbentes (classes 1 c a 2). A lineação L2 é 
de interseção entre as superfícies S2 e So. enquanto que S2 está 
representada por uma clivagem de crenulação ou xistosidade, 
esta última melhor desenvolvida nas rochas que atingem grau 
mais elevado. 

As dobras F3 são normais, com trend NO e suave caimento, 
aparecendo nas supracrustais localizadas a sudoeste de Araci. 
Seu estilo é fechado a apertado, com ápices espessados (classes 
1 c a 2), aparecendo tipos em chevron. A lineação L3 inclui eixos B 
e interseções S3 com S1 ou S0 A foliação (S3 ) é uma xistosidade 
incipiente, podendo até estar representada por uma clivagem de 
crenulacão com recristalizacão das micas, melhor observada no 
plano a~ial das charneiras das dobras 

Dobras normais, abertas a fechadas, com caimento fraco, são 
as representantes da fase F4 , situadas nas classes 1 b a 1 c. O 
desenvolvimento de uma estrutura de plano axial S4 é pouco 
destacado, podendo esta ser representada por clivagem de fra
tura ou uma xistosidade incipiente Os eixos das minidobras são 
os representantes da lineação L4 , desta fase. 

A estrutura F5 consiste em kmk bands e dobras em caixa ou che
vron, com eixos de forte caimento, porte rem sido superpostas em 
superfícies S0 /S 1 com mergulhos fortes, causados pelos efeitos 
das dobras F3 e F4 , variando de escalas milimétricas a decimé
tricas. 

Os gnaisses bandeados, tão abundantes em redor do green
stone belt de Serrinha, podem representar rochas supracrustais 
por aumento do grau metamórfico (ver Jardim de Sá et alit, op cit., 
Inda et a/11, op cit e Inda & Barbosa, op ctt.), mas encontram um 
sério obstáculo de reconhecimento dos seus limites em relacão 
às demais rochas do Complexo Caraíba-Paramirim. As rochas 
graníticas e tonalíticas, abundantes neste subdomín:o estrutural. 
apresentam-se geralmente gnaissificadas, às vezes conservando 
xenólitos de gnaisses bandeados e faixas de anfibolitos, com 
uma fábrica planar mais antiga que a encaixante 

Veios de granito, por outro lado, cortam os biotita-xisto do 
Complexo de Serrinha. Granitos pouco foliados estão presentes 
em vários pontos desta área, sendo observados em alguns aflora
mentos que os mesmos provêm da anatexia dos gnaisses 
bandeados. Nos centros e nas partes marginais do cinturão vulca
nossedimentar (vide mapa geológico) ocorrem intrusões diapíri
cas de granitos gnaissificados (representadas por diatexitos), na 
forma de estrutura dômica (Pedra Vermelha), os quais podem re
presentar macropadrões de interferência (Snowden & Bickle, 
1976; Bickle et alii, 1980) 

Os padrões de interferência, encontrados na seqüência do 
Complexo Serrinha e no seu embasamento, representado por 
gnaisses bandeados e rochas granitóides (diatexitos), são variá
veis de local para local, refletindo o conjunto das fases deforma
cionais acima descritas. 

Deste modo, a interferência F3 /F1 é do tipo 3, coaxial, refletida 
também pelos dobramentos de veios boudinados em F1 . 
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Fog. 1.84 - Foguras de onterferAncoa t ipo domos e bumerangues no subdomínoo IV. I na,, .. noroeste de Cansanção. Folha SC.24-Y-8. 

O padrão de interferência dado pela superposição F3/F1 
resulta em domos e cogumelos. tanto a nível de afloramento 
como em escala regional. As estruturas tipo bumerangues. tão 
abundantes a nível de mapeamento regional. devem estar asso
ciadas a esta superposição. 

11. Subdomínio 111.2 

A distribuição regional deste subdomínio, bastante ampla. acha
se orientada predominantemente para NO-SE, na altura de Ria
chão do Jacuipe, dali sofrendo uma inflexão norte-sul, a qual 
bordeja a serra de Jacobina do lado oeste e o Sienito ltiúba a 
leste. 
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Duas grandes unidades litoestratigráficas, de característ icas 
arqueanas, são predominantes nesta área. destacando-se o 
Complexo de Jequié e o Complexo Caraiba-Paramirim, além de 
massas de rochas granitóides da Suíte Cansanção-Tanquinho. A 
configuração estrutural nestas áreas está representada por falha
mantos, que tendem a acompanhar a direção geral da estrutura ou 
então, em poucos casos. são oblíquas à mesma. Coberturas 
terciário-quaternárias estão presentes em toda a área de Capim 
Grosso, encobrindo prolongamentos estruturais marcantes, tais 
como a distribuição NNO-SSE do Complexo deJequié. Uma série 
de dobramentos antiformais e sinformais estão distribuídos mais 
notadamente na porção meridional deste subdomínio. destacan
do-se as sinformes e antiformes que estruturam o Grupo lpirá, e 



Ftg. 1 84 - Conclusão . 

aquelas que ocorrem em Mundo Novo e dali para noroeste (Fig. 
1.85). As foliações traçadas em mapa possuem uma linearidade 
marcante, seguindo o trend geral que configura esta área. Na 
altura de Tanquinho, a foliação regional NO sofre uma pequena 
inflexão para leste-oeste. bordejando o maciço gran ítico daquela 
localidade. enquanto que a partir de Santa Bárbara as foliações 
presentes no Complexo de Jequié tomam novamente a direção 
NO-SE. Nota-se. portanto, um ~moldamento das folíações pró
ximo às massas granitóides. E interessante assinalar que as 
foliações presentes no referido complexo na área ao sul, Folha 
SD.24 Salvador (vide mapa geológico), possuem nas redondezas 
de Anguera uma fol iação E-0. enquanto que na área a noroeste de 
Tanquinho- Riachão do Jacuípe as rochas estão orientadas para 

NO-SE. O que se constata é a presença de duas foliações supe
rimpostas. sendo que a primeira. leste-oeste, é ma is antiga, pro
vavelmente refle tindo ao Ciclo de Jequié. enquanto que a 
segunda estaria relacionada ao Transamazônico. Arqueamentos 
das foliações estão. em grande parte, condicionados localmente 
pela intrusão das massas graníticas como aquelas de Tanquinho. 
Por outro lado. as fol iações presentes no Complexo Caraíba
Paramirim estão. em maior parte, confi nadas â ma ior elasticidade 
do material. podendo se apresentar onduladas e deformadas. 

Os falhamentos possuem boa representatividade neste sub
domlnio. sendo mais proeminentes na área de Ma1n. onde se 
desenvolve a falha homônima. de características regionais. Os 
fa lhamentos que cingem a área ao norte de Baixa Grande 
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Fog . 1.85 - Antolormaos e ~·~formaos no Grupo I por.!. que atongem a onlra-es trutura. 
Folha SC.24-Y-D. 

possuem direção geral ENE e parecem acompanhar a estrutura
ção da serra de Jacobina. Próximo aos contatos entre os Comple
xos de Jequié e Caraíba-Paramirim aparecem grandes manchas 
de diatexitos. Na região a noroeste de Serrinha nota-se também 
uma grande diversidade de falhamentos. cuja direção predomi
nante NNO seciona a estruturação regional. A noroeste de Santa 
Luz ocorrem pequenos falhamentos de direção norte-sul. Inten
sas zonas de sllicificação estão representadas em mapa na área a 
norte-nordeste de Senhor do Bonfim, onde sobressaem-se cris
tas estreitas e alongadas de quartzo le1toso na direção N E e NNO. 
Outras, de menor possança. ocorrem ao longo da Falha de Mairi. 

Os dobramentos estão distribufdos em grande parte da área 
deste subdomínio. sendo bastante diversificados. Algumas des· 
sas estruturas estão condicionadas aos plutões graníticos. princi
palmente aquelas que ocorrem próximo a Baixa Grande. cujos 
e1xos das dobras caem para NNE. 

Nas partes norte e leste de Conceição do Coité ocorre uma 
antiforme com duplo caimento. contendo em seu núcleo uma 
rocha granítica que possui uma forma ellpso1dal. Mais para 
noroeste ocorre uma sinformal com eixo quase perpendicular à 
anterior. Próxi mo aos contatos com o Complexo Serrinha, os 
gnaisses mlgmatitos e dlatexitos do Complexo Carafba-Parami
rim apresentam forte estiramento mineral. caracterizando regio
nalmente uma lineação L1 • re lacionada com a fase F1, em geral 
coincidente com a direção das ·foliações do Complexo Serrinha. 
Na área de Mairi. os dobramentos são representados por antifor
mes e s informes de pequena amplitude. as quais devem estar 
relacionadas com a Falha de Mairi. Leitos de pequena espessura 
de rocha anfibolitica, com leitos mais espessos de rocha quartzo
feldspática. desenham as dobras menores. 
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O estilo de dobramento é definido por dobras que variam 
desde isoclinais reviradas a dobras normais. simétricas. ocor
rendo ainda tipos Intermediários. representados por ísoclinaís 
verticais, além de dobras abertas. fechadas e apertadas. A estru
turação ao sul de serra de ltiúba mostra , em mapa, um conjunto de 
antiformes; apresenta-se bastante complexa quando analisada 
em escala de afloramento. Nesta área, a foliação apresenta mer
gulhos entre 50°·60° para leste. no flanco esquerdo da estrutura, 
e mergulhos para sul na parte central. A fácies de deformação 
caracteriza-se por dobramentos com extensões muito variáveis 
ao longo de seus eixos e traços axiais, desde centimétricas até 
quilométricas. 

Na análise mesoscópica. obtida em vários afloramentos. 
constatou-se que a estruturação deste subdomínio é o padrão 
regional do Craton do São Francisco. 

Deste modo, ocorreu na região uma generalizada transposi
ção, que afetou inclusive as rochas do Complexo de Jequié, 
desenvolvendo geralmente uma clivagem de transposição (Tur
ner & Weiss, 1 963), que leva ao desenvolvimento de lei1os ou 
bandas claras e escuras. contendo restos interfoliares de ápices 
de dobras (fragmentos de dobras disruptas, quase sempre 
cisalhadas) até dobras isoclinais concordantes corn a gnaisslfica
ção. definindo a estruturação da F1• 

F2 apresenta dobras isoclinais, apertadas e fechadas. anisopa
cas (classes 1 c e 3), desenvolvendo uma foliação 5 2 com planos 
axiais verticalizados (Fig. 1.86). que cortam a follação S1 de trans
posição. Sistemas de juntas desenvolvem-se associados a esta 
fas-e, o mesmo ocorrendo com as estruturas representadas em 
mapa, quer sinformais ou antiformais, e algumas zonas falhadas 
também estão associadas com o desenvolvimento de F2. O meta
morfismo nesta fase é o anfibolito alto. enquanto que na fase F1 
predomina a fácies granulito. Figuras de interferência tipo 1 e 2 de 
Ramsay (1967) são reconhecíveis tanto em escala de aflora
mento quanto de amostra de mão, como em escala regional 
(domos graníticos ao norte de Ba1xa Grande e na região de 
Salgadálla). 

111. Subdomínio 111.3 

Beurlen ( 1 970) efetuou um estudo no embasamento m lgmatítlco 
da região de Uauá (Complexo Cara[ba-Paramirim neste trabalho), 
identi ficando três fases de deformação com eixos E-O. N-S e NO
SE. da mais antiga para a mais nova. 

W inge (1981 ). no estudo efetuado no Grupo Capim, d istinguiu 
duas fases de deformação para aquela unidade. 

A região abrangida neste subdomínio engloba as áreas de 
Uauá. Bendengó e Calde~rão Grande,achando-se limitada a oeste 
pela Falha da Serra de ltiúba. a leste e ao norte com a cobertura 
plataforma I representada pelos calcários da Formação Acauã e ao 
sul persegue uma fa ixa N-S. mUlto comprimida, até próximo ao rro 
l tapicuru. 

Na porção leste deste domínio são comuns. nas rochas 
gnáissicas, mergulhos fracos e subonzontals. que apresentam. 
comumente, efeitos cataclásticos com faixas centimétricas de 
rochas milonitiza_das. Vários falhamentos transcorrentes que afe
taram o embasamento e a seqüênCia vulcanossedimentar estão 
representados na área em sistemas que. se detalhados. mostram 
um verdadeiro mosaico de b locos falhados. Nas faixas miloníti
cas. que aparecem bordejando o Grupo Cap1m, é comum a pre
senca de slikensides. Os sistemas de falhas NE-SO foram 
retomados durante os eventos posteriores. Brasilianos(?). apare
cendo nas porções marginais do Sistema de Dobramento Sergi
pano. Os diques do Vulcanismo Cara tacá. em sua grande maioria, 
instalaram-se neste sistema (vide Fig. 1 .34). 

As deformações plásticas presentes no Grupo Capim e no 
Complexo Carafba- Paramlrim foram de Intensidade muito variá
vel. de local para local. desde muito fracas. que permitiram a pre
servação de estruturas pnmárias no Grupo Capim, até muito 
intensas. com estiramento e transposição nas rochas do embasa
mento, gerando dobramentos intrafoliais. 

Na seqüência vulcanossedimentar do referido grupo, o ele
mento planar mais penetrativo é o desenvolvimento de uma fo l la
ção inic1al (S 1) de plano axial segundo as direções NNO-SSE. As 



s, 

\\~M\~~ ~ 

\\\I ~;/;: 
~~\J\ \ ~ \\l~l\\~ 

~ 
20 em @ ~ s, 

>--------< 

---------==-~= _s, 
-:__.a::>-

s2 

Fig 1 86- Estruturas mesoscópicas em gnaisses do embasamento (Complexo Caraíba-Paramirim) Dobras e padrões de interferência deformando fábrica gnáissica a) Estilos 
de dobras da primeira fase com intrafoliais b) Padrão de interferência tipo domo da segunda fase c) Padrão de interferência do tipo 3 

rochas do embasamento também exibem este tipo de foliação, o 
que demonstra, em uma primeira análise, que antigas xistosida
des E-0, como assinalado por Beurlen (1970), foram destruídas 
ou reorganizadas Este pensamento é coerente com os dados 
apresentados nos diagramas de pólos, apresentados por Winge 
(1981) Em vários pontos foram anotados afloramentos onde 
aparecem feições dobradas em um padrão tipo 3 de Ramsay 
(1967), o qual identifica duas fases de deformações coaxiais, 
sendo que a estrutura F1 gerou isoclinais e uma foliação (S,) de 
plano axial (Fig 1 87). A segunda estrutura F2 propiciou o apare· 
cimento de dobras isoclinais até assimétricas, com planos axiais 
subverticais, desenvolvendo uma foliação S2 . Em alguns locais, 
no entanto, obseNou-se que 5 1 está melhor desenvolvida, 
mostrando-se dobrada pela fase superimposta Por outro lado, 
também obseNou-se que nas dobras fechadas a estrutura F1 é 
obliterada por F2 nas zonas de charneiras das dobras, por re
cristalização das micas 

As dobras desta fase, presentes no Complexo Caraíba
Paramirim, obtidas em gnaisses bandeados, são caracterizadas 
por serem abertas, ou fechadas, a primeira menos comum, ao 
lado de algumas dobras desarmônicas do tipo flexural A cliva
gem de plano axial neste tipo é pouco desenvolvida. As dobras, 
ao nível de afloramento, são de dimensões variáveis, notando-se 
uma persistente continuidade e uma constância na espessura de 
horizonte-guia, à exceção de falhamentos ou de boudinagem que 
interrompem a continuidade das camadas 

Uma terceira geração de estruturas F3 foi identificada no 
Grupo Capim, correspondendo a kmk bands, produtos evoluídos 
da segunda fase de geração. Nas dobras desta fase (F3 ). as mes· 
mas são mais abertas, com clivagem de crenulação nas charnei· 
ras e se superpõem a todas as estruturas relatadas. 

Padrões de interferência, frutos de dobramentos não coaxiais, 
tipo domos e bumerangues, foram constatados em vários locais, 
tanto no embasamento quanto na seqüência vulcanossedimen· 
tar No mapa da Missão Geológica Alemã no Brasil. nesta área, é 
possível visualizar-se estruturas dômicas na serra do Caldeirão, 
relacionadas com a fase F2 Esta fase originou também uma linea· 
ção L2 constante e bem representada nos eixos das dobras que 
caem para N e NO Por outro lado, pró><imo ao contato com a For· 
macão Acauã, na altura de Euclides da Cunha, os eixos das dobras 
cae'm em sentido oposto, para sul. Esta deformação dos eixos das 
dobras, de caráter regional. possibilita interpretá-la como resulta· 
do do arqueamento do Craton do São !=rancisco na região de 
Uauá. 

D) Domínio IV 

Este domínio caracteriza as estruturas presentes no vale do rio 
Curaçá, abrangendo também o corpo sienítico da serra de ltiúba, 
sendo que seus limites já foram posicionados na introdução 
deste capítulo A análise estrutural. neste domínio, é complexa, 
com desenvolvimento de várias fases deformativas, causadas 

Fig 1 87- Deformações coaxiais no Grupo Capim observadas em estruturas mesoscópicas em rocha calcossilicática (pontilhado) a) lsoclinais com xistosidade de plano axial 
forte b) Segunda fase (F2), preservada nas estruturas abertas Sigmóides e barras de quartzo são comuns 
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pela superimposição de esforços com pressionais, resultando em 
extensas falhas, antiformais e sinformais e dobramento da 
xistos idade. 

A primeira fase (F1 ) identificada neste domínio estrutural é 
indicada pelo dobramento do bandeamento gnáissico, observa
do no sangradouro do açude Pinhões e na estrada que liga esta 
localidade a Juazeiro, constituindo um padrão de dobras aniso
pacas de ápices espessados (classes 1 c e 3 de Ramsay, 1967), 
sendo frequente o tipo intrafolial de eixos variáveis, norte-sul e 
norte-nordeste As dimensões destas dobras são localizadas, 
variando desde decimétricas a algumas centenas de metros, 
sendo caracterizadas por uma foliação de plano axial penetrativa, 
dada pela biotita e/ou pelo anfibólio. A fase F2 corresponde às 
dobras abertas a isoclinais, muito facilmente identificáveis no 
sangradouro do açude homônimo, sendo anisopacas, ápices 
espessados e superfícies axiais com forte mergulho. A superposi
ção das fases F2/F1 origina padrões de interferência em laço (tipo 
3 de Ramsay, op c1t) De dimensões centimétricas a quilométri
cas, as dobras desta fase representam a maioria das antiformes e 
sinformes representadas em mapa A dispersão das charneiras 
sugere ainda uma nova fase (F3 ), que origina um padrão em 
domas e bacias observados nos gnaisses tonalíticos e rochas 
migmatíticas com paleossoma anfibolítico, na estrada Pinhão
Juazeiro, possuindo formatos elípticos, os quais devem ser pro
dutos da grande incidência da segunda fase. Associados a esta 
fase, ocorrem mobilizados grosseiros a pegmatóides, coloração 
cinza-claro, apresentando-se também dobrados e cortando as 
estruturas planares de F2. Os granitóides da Suíte Cansanção
Tanquinho são de composição tonalítica e quartzo-monzonítica 
(as observações de campo sugerem que a intrusão deu-se 
durante a primeira fase de deformação), os quais cortam um 
bandeamento pretérito das encaixantes. 

Jardim de Sá, Archanjo e Legrand (1982) efetuaram um reco
nhecimento estrutural no vale do Curaçá, onde distinguiram nada 
menos que cinco fases de deformação. As três primeiras estão de 
acordo com as descrições gerais formuladas acima. As dobras 
referentes às fases F4 e F5, segundo estes autores, compreendem 
dobras abertas com clivagem de fratura (em F4 ), falhas ou juntas, 
cujos trends dessas estruturas são N-S e E-0. 

Nos migmatitos estão impressos os elementos planares e 
lineares, que caracterizam as fases acima resumidas. Cortam 
ainda a área deste domínio diversos grupos de falhas e fraturas, 
representantes do estágio da tectônica quebrável. que sucedeu 
as deformações dúcteis que ocorreram neste domínio estrutural 
A maioria dos falhamentos presentes são representativos de zo
nas cataclasadas, com silicificação e falhas de deslocamento hori
zontal, melhor expostos na parte oeste da serra da Borracha As 
falhas são curvas e/ou retilíneas, algumas possuindo até 25 km 
de extensão. As fraturas acham-se inseridas nos granitóides 
localizados a leste de Juazeiro e no Sienito ltiúba, as quais 
possuem um rumo de 1 O~NO 

O Anticlinório do Rio Curaçá (Delgado & Souza, 1975) 
constitui-se de uma estrutura complexa na qual co-participam um 
conjunto de dobras normais, reviradas e assimétricas, geral
mente apertadas ou alongadas. A porção axial da estrutura maior 
possui uma direção meridiana, estendendo-se desde a região 
noroeste de Rosa de Lima até ao norte, em Quixaba. O plunge das 
dobras aparece mergulhando para norte, na porção setentrional. 
e para sul na porção meridional. Os antiformes e sinformes secun
dários são normalmente dobras bastante suaves com seus flan
cos exibindo mergulhos inferiores a 45°, chegando em alguns 
locais até a 20°. No flanco oriental as rochas exibem, de um modo 
bastante generalizado, foliação com direção meridiana e mergu
lhos fortes, com tendência à vertical idade. A intrusão do Sienito 
ltiúba obliterou, na região do Poço de Fora, as feições estruturais 
do anticlinório neste flanco, prejudicando uma melhor visualiza· 
ção do conjunto. Nesta área, as dobras são mais apertadas, 
secundárias, geralmente invertidas. No flanco oeste do anticlinó
rio aparecem feições estruturais semelhantes, com dobras revira
das e apertadas. Na zona periclinal norte da estrutura aparecem a 
nível de afloramento dobras isoclinais alongadas de direção meri
diana com flancos invertidos 
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E) Domínio V 
A área referente a este domínio estrutural é ampla, ocupando 
quase toda a Folha SC 24-V-C, onde estão expostas seqüências 
vulcanossedimentares tidas como estruturas tipo greenstone 
belts, cognominadas neste relatório Complexo Barreiro (inclui 
também a seqüência do Complexo Salitre, de Souza et a/li, 1979), 
além da bacia intracratônica do Grupo Colomi, e exposições errá
ticas do embasamento, Complexo Caraíba-Paramirim, além de 
restos da seqüência supracrustal do Grupo Salgueiro-Cachoei
rinha 

Pelas suas peculiaridades estruturais, o referido domínio foi 
dividido em dois subdomínios, a seguir descritos. 

I. Subdomínio V 1 

Abrange as Unidades Barreiro, Colomi e Complexo Caraíba
Paramirim, com restos da seqüência supracrustal, Grupo Salguei
ro-Cachoeirinha, expostos em zonas sinclinais. Foram assim 
agrupadas, por possuírem conotações estruturais similares, 
principalmente entre as duas primeiras seqüências, que pos
suem, em análise mesoscópica, um comportamento estrutural 
análogo 

Sua distribuição é irregular em toda a Folha, prejudicando, em 
parte, as observações estruturais, devido à intensa cobertura 
terciário-quaternária. O referido subdomínio limita-se a leste, na 
área de Juazeiro, com o domínio estrutural do vale do Curaçá, ao 
norte com a Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal. ao sul com a 
Chapada Diamantina e a noroeste foi limitado, na área das cober
turas de dunas, com um outro conjunto de estruturas pertencen
tes ao Anticlinório Ponta da Serra, separado em um outro 
subdomínio 

É necessário fazer-se uma separação em cada seqüência vul· 
canossedimentar envolvida e nas rochas do embasamento para 
melhor descrição e compreensão estrutural de todo esse con
junto petrotectônico. 

a) Grupo Colomi 

As serras, onde se encontra instalada esta unidade, são proemi
nentes na paisagem geomorfológica da área, estando repre
sentada pelas serras dos Colomis, do Choro, da Castela e da 
Capivara, em cujas litologias foram efetuadas as observações 
mesoscópicas com relação ao acamamento primário, estilos de 
dobras e foliações superimpostas. 

Essas serras configuram estruturas em anticlinais e sinclinais 
abertas, de baixa amplitude, mapeáveis na escala regional 
1 :250 000. Esta estruturação está afetada, em alguns locais, por 
zonas cisalhadas com diversas orientações, notadamente na 
direcão NE-SO. 

E-struturalmente, o Grupo Colomi apresenta-se com dois do
bramentos de caráter regional. sendo que o primeiro é um dobra
mento suave de direção E-0 e que, segundo Souza et a/11 (1979), 
seria o responsável pela inversão dos mergulhos da estrutura do 
referido grupo, observado na parte meridional da serra dos Colo
mis e na região ao sul na serra da Castela; o segundo macrodobra
mento corresponde a uma dobra aberta, transversal à anterior e 
que estaria relacionada a uma fase de deformação plástica, com 
eixos orientados para NNE-SSO, paralelos às zonas de cisalha
mento dominantes na unidade. Os morros, serrotes e serras estão 
dispostos num trend NNE-SSO, e estão alinhados pelos falha
mentos que controlam quase toda a distribuição do Grupo 
Colomi. 

A análise mesoscópica, efetuada nas rochas do referido grupo, 
permitiu identificar três fases deformacionais atuantes. A estru
tura F1 compreende dobras isoclinais a intrafoliais, variando até 
fechadas com foliacões de trend NNO. Essas dobras possuem 
baixo comprimento de onda e ápices espessados (classes 2 e 3). 
S1 compreende uma clivagem ardosiana, xistosidade ou fábrica 
orientada dos metacarbonatos. A lineação L1 corresponde aos 
eixos das minidobras, barras de quartzo e em algumas ocasiões 
foram verificadas interseções S,/So. 

Na rodovia BA-21 O, entre a serra da Capivara, Quixaba e Piçar
rão, aparece L1, ali representada por uma lineação mineral com 
mergulhos fortes. 



A estrutura F2 é dada por uma dobra fechada, com eixo 
orientado para NNE-SSO, associada às zonas de falhas, consti
tuindo um estilo de dobra desarmônica. S2 é uma clivagem de fra
tura com recristalização do quartzo e crenulação nas zonas de 
charneiras. L2 também é o eixo das minidobras. 

A estrutura F3 reúne dobras abertas localizadas, não penetrati
vas na unidade 

b) Complexo Barreiro 

A reconstituição estrutural desta unidade é, em parte, dificultada 
pelas coberturas terciário-quaternárias, juntamente com as distri
buições erráticas do conjunto vulcanossedimentar A estrutura
ção geral da unidade é semelhante à do Grupo Colomi, apre
sentando uma orientação NE-SO a NNE-SSO na região de Campo 
dos Cavalos Essas orientações refletem, em macroescala, as 
deformações desenvolvidas nesta área. 

As rochas do Complexo Barreiro ocorrem na forma de serras e 
serrotes alongados, geralmente isolados por áreas de coberturas 
detríticas terciário-quaternárias. Os falhamentos possuem dire
ção geral da área, isto é, NE-SO, compreendendo as zonas de 
cisalhamento relacionadas em sua grande parte ao Ciclo Transa
mazônico, posteriormente reativadas com falhas normais, que 
chegam a atingir o Grupo Chapada Diamantina em uma fase pro
vavelmente relacionada ao Ciclo Brasiliano. Falhamentos sub
verticais de direções N-S e NO-SE também estão presentes. Em 
escala mesoscópica, as estruturas identificadas no Complexo 
Barreiro são análogas às do Grupo Colomi Deste modo, no 
pacote de metapelitos da unidade, foi identificado um acama
mento primário S0 , com direção NO e mergulho de 60°SO, o qual 
é caracterizado pela alternância de leitos milimétricos a centimé
tricos, de cores diferenciáveis, cortado por uma nova foliaçâo 
(S 1 ), que tem direção N40°0, estando sobreposta por uma folia
ção cataclástica vertical a subvertical, sendo constatada uma 
dobra isoclinal fechada a apertada. 

Ortognaisses aparecem intrudindo as rochas do Complexo 
Barreiro, a sudoeste de Campo dos Cavalos, os quais contêm 
xenólitos de metabasitos. 

A dispersão das charneiras demonstra a existência de uma 
terceira fase, esta com dobras recumbentes de plano axial NE
SO, paralela à direção de maior esforço no conjunto estrutural. L3 
é uma clivagem de fratura ou ainda barras de quartzo Esta defor
mação, mais recente, aparece modificando um dobramento mais 
antigo (F,) de direção E-0, relacionado com a fase de transposi
ção dos gnaisses. Deve ser ressaltado que estruturas mais anti
gas deveriam estar presentes no referido complexo, as quais 
foram afetadas por fases deformacionais mais antigas, cujos efei
tos foram mascarados por processo de transposição. 

Uma quarta fase de deformação F4 pode ser estendida para as 
rochas do referido complexo, sendo localizada, não penetrativa, e 
que mostra padrões de interferência em laço, não observados nas 
seqüências vulcanossedimentares As dobras são bem abertas, 
chegando a corresponder a isoclinais invertidas. 

Deslocamentos sinistrais são bastante conspícuos nos aflora
mentos, os quais estão relacionados com alguns falhamentos 
transcorrentes, principalmente pela falha que passa na barragem 
de Sobradinho. 

A sudoeste de Juazeiro e a oeste de Casa Nova ocorrem or
tognaisses que introduzem a fábrica gnáissica, bem como apare
cem granitos pouco foliados, como em Brejo da Matinha, que 
possuem íntima filiação com as rochas migmatíticas e devem, 
também, corresponder aos estágios deformacionais posteriores 
à transposição. 

c) Complexo Caraíba-Paramirim 

As estruturas mais desenvolvidas, em escala mesoscópica, se 
referem à unidade litoestratigráfica considerada neste trabalho 
como embasamento das seqüências vulcanossedimentares, 
cujas exposições mais destacáveis podem ser observadas na BR-
235 e na estrada Lajedo-Lagoa do Alegre, na fazenda Tigre. Ou
tras áreas situam-se nas localidades de Pau de Colher e 
fazenda Traíras. 

A característica principal desta unidade é a presença de uma 
linearidade submeridiana, que pode ser destacada em toda a área 
de exposição das rochas contidas neste complexo de caracte
rísticas plurimetamórficas, as quais são localmente cortadas por 
uma foliacão E-0 mais antiga. Na pedreira situada próximo à 
cidade de 'Petrolina, na BR-122,1ogo após o entroncamento para 
Remanso, ocorre um migmatito estromático que apresenta do
bras assimétricas e reviradas, com plano axial direcionado para 
NO. O estilo de dobras não foi totalmente desvendado, mas 
observacões levadas a efeito em algumas seções verticais nos 
afloraméntos permitem supor que predominam dobras reviradas, 
assimétricas e isoclinais com planos axiais de direção NNE. 
Assim, a superposição de três fases de dobramento pode ser 
estendida para as rochas deste complexo, estruturas análogas às 
do Domínio V. sendo evidenciada pelas direções dos planos 
axiais dos pequenos dobramentos, nos quais as estruturas men
cionadas, E-0, apresentam-se flexuradas pela deformação NNE
SSO, de modo que os dobramentos maiores, mapeados nesta 
escala, estão orientados segundo esta última direção. 

Na análise mesoscópica de afloramentos na fazenda Lajedo e 
na fazenda Tigre, que pode ser estendida para o conjunto litoló
gico do Complexo Caraíba-Paramirim, evidencia-se uma intensa 
transposição dos gnaisses com dobras intrafoliais A estrutura F1 , 

neste caso, é dada pela fábrica gnáissica, onde 5 1 é a foliação 
gnáissica com isoclinais e intrafoliais. L1 é uma lineação mineral. 
Esta fase encontra-se redobrada por uma nova foliação de plano 
axial, que gera as estruturas F2 As dobras desta fase são mais 
abertas, isoclinais e assimétricas, com espessamento apical pro
nunciado (classes 2 e 3), sendo que L2 é uma clivagem de crenula
ção e de fratura em alguns locais. 

As estruturas de interferência, à semelhança das estruturas de 
uma fácies de deformacão, são de dimensões de afloramentos e 
em escala regional (Fig. 1 .88). 

A superposição dessas fases F2 /F 1 proporciona o apareci
mento de padrões de interferência tipo 1, em domas e bacias de 
dimensões razoáveis. 

11. Subdomínio V.2 

Abrange toda a área de exposição do Anticlinório Ponta da Serra, 
denominado também de Dorsal Ponta da Serra por Santos & Cal
dasso (1978). Neste subdomínio procurar-se-á descrever as 
feições estruturais gerais, já que o mesmo constitui-se em uma 
estrutura regional ampla, que será descrita no item subseqüente. 

A geologia estrutural desta estrutura já foi abordada por Cal
dasso et alii (1973), Santos & Caldasso (op cJt.), Mascarenhas 
(1979) e Jardim de Sá & Hackspacher (1980). 

Caracteriza-se por constituir, em macroescala, um anticlinório 
alongado segundo a direção meridiana, com superposição de 
dobramentos e presença de foliações cataclásticas. 

Fig 1 88- Relações mesoscópicas obtidas em afloramento do Complexo Caraíba
Paramirim na fazenda Lajedo Folha SC 24-V-C Veio de granito, pós F2, cor clara 
com megacristais de feldspato cortando migmatitos com estrutura agmática, com· 
preendendo blocos de anfibólio fracamente foliado numa matriz granodiorítica 

Representação esquemática das relações entre as dobras F1 e F2 
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Anticlinais e sinclinais, invertidas ou não, estão presentes 
mais conspicuamente na aba esquerda da estrutura. Nas anticli
nais estão expostas rochas do embasamento, enquanto que na 
maioria das sinclinais estão preservados, em calhas estruturais, 
restos da seqüência supracrustal. Os autores acima mencionados 
consideraram o centro do anticlinório como constituído por ro
chas do embasamento. Esta idéia é descartada, não podendo ser 
aceita, tendo em vista que rochas metassedimentares da Se
qüência Salgueiro-Cachoeirinha estão aflorando em vários pon
tos da estrutura Na imagem de radar, nota-se o padrão textura! 
que ressalta as diferencas estruturais entre essas duas unidades. 
No povoado denominádo Ladeira, a oeste de Ouricuri, ocorrem 
biotita-xistos com material quartzítico, dobrados em isoclinal. 
Nas áreas ao norte e a leste de Lagoa do Alegre, este fato se 
repete, observando-se que a sedimentação da supracrustal é 
mais ampla do que admitida por vários autores que trabalharam 
na região. Na análise mesoscópica, efetuada em ambas as unida
des, constatou-se que as supracrustais que estão no anticlinório 
apresentam as mesmas fases deformativas e os mesmos estilos 
de dobramentos que ocorrem no domínio referente ao Sistema 
de Dobramento Riacho do Pontal A mesma equivalência é feita 
para o embasamento, em relação às rochas da área de Juazeiro, 
contidas no Subdomínio V 1. 

Algumas falhas de rejeito direcional estão presentes neste 
subdomínio e devem corresponder a eventos tectônicos mais 
recentes Figuras de interferência em domas e bacias são 
frequentes, tanto em escala de afloramento quanto em escala 
regional. Domas graníticos da Suíte Granitóide Cansancão
Tanquinho intrudem ambas as seqüências ao norte de Lago·a do 
Alegre (não representados em mapa) Em alguns locais torna-se 
difícil precisar se as litologias aflorantes pertencem a uma ou a 
outra unidade. A análise mesoscópica dos elementos planares e 
lineares, juntamente com o tipo litológico, são ferramentas que 
podem ajudar a resolver o problema nas regiões migmatizadas 
Duas direções de dobramentos podem ser identificadas no mapa 
geológico deste subdomínio Uma, com direção NNE-SSO, deve 
corresponder à geração de dobras mais antigas, sendo as mais 
representativas, enquanto que a segunda compreende dobras 
sinclinais e anticlinais normais, fechadas ou apertadas, que estão 
relacionadas com a estruturação da fase F2 . 

F) Domínio VI 

Este domínio é limitado pelo conjunto de rochas quartzíticas com 
intercalações de xistos e de camadas de conglomerados, além de 
rochas básicas e ultrabásicas intrusivas pertencentes às unida
des litoestratigráficas do Complexo ltapicuru e do Grupo Jaco
bina Estas rochas se dispõem de forma linear com direcão 
regional da estrutura de sul para norte. Pertence também a e"ste 
domínio toda a seqüência de gnaisses, leptitos, metaconglo
merados e xistos que bordejam a faixa leste da serra pertencentes 
ao Complexo Saúde. 

A estruturação geral da serra é considerada de difícil interpre
tação, apresentando-se de forma complexa e com fortes evi
dências de áreas polideformadas, conforme as observacões 
efetuadas por Mascarenhas (1969), Mascarenhas et aln (19J5) e 
recentemente por Couto et al11 (1978). 

Diante deste fato é que os autores acima mencionados advo
garam a possibilidade da existência de dois estilos estruturais 
para explicá-la O primeiro seria composto por uma estrutura do 
tipo isoclinal, com escamas tectônicas e/ou dobra-falhas A 
segunda seria uma estrutura do tipo homoclinal, com falhamen
tos longitudinais, sendo que os autores acima mencionados não 
mostraram preferência por nenhum dos dois tipos. 

A falta de análise estrutural disponível em um grau de maior 
detalhe nos trabalhos anteriores não permite que os elementos 
ora apresentados sejam suficientes para uma discussão mais 
ampla e explícita de cada fase de deformação em termos indivi
duais Portanto este é um campo ainda em aberto sendo necessá
ria a realização de trabalhos adicionais em escala de maior 
detalhe para elucidação do problema 

Apesar destas restrições, procurou-se tentativa mente dentro 
do possível dar uma ordem cronológica em termos relativos para 
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as fases de deformação presente neste domínio. Esta proposição 
baseia-se a partir das informações contidas nos trabalhos 
mencionados. 

Sendo assim, conforme as observacões de Mascarenhas 
(1969), próximo da localidade de Sítio do.Meio ocorre uma folia
ção paralela à estratificação, e de ampla distribuição regional. 
aqui atribuída com grandes possibilidades de pertencer à fase de 
deformação inicial que originou a estruturação principal da serra. 
Esta é composta por dobramentos de caráter isoclinal, associado 
a um intenso sistema de falhas longitudinais Ocorrem ainda 
localmente, na fazenda Oliveira, dobras simétricas cuja direção 
do plano axial concorda com a orientação geral da serra. 

Uma outra xistosidade oblíqua à primeira foi observada 
podendo ser admitida como representante de uma segunda fase 
de deformação Esta é o resultado do desenvolvimento de dobra· 
mentos posicionados transversalmente aos primeiros. Apresen· 
ta-se de forma simétrica, localmente com variações para o tipo 
assimétrico com direção de plano axial 40° a 50° noroeste Con· 
comitante a essa fase de deformação se desenvolveu também um 
sistema de falhas em posição transversal ao sistema longitu
dinal 

Segue-se uma fase mais tardia, com o aparecimento de dobras 
menores e microdobramentos, estes últimos do tipo chevron, 
apresentando-se com os planos axiais paralelos à direção das fa
lhas transversais 

Couto et ali1 (1978) advogam a hipótese de que após essa 
época de compressão caracterizada por mudanças na direção do 
campo de tensão principal, alternando estágios sucessivos de 
compressão e alívio de tensão, surge a fase final de deformação 
do Grupo Jacobina, que resultou na reativação dos sistemas de 
falhamentos, principalmente das falhas transversais que serviram 
de condutos para a colocação de diques de rochas básicas 

Dentro do contexto geológico da serra de Jacobina, os falha
mantos longitudinais desempenham uma função muito impor
tante Segundo Couto et al11 (op Clt ). nas proximidades destas 
falhas são constatadas ocorrências de ouro, como por exemplo a 
que compõe a mina de Maravilha. Muito embora não se possa 
estabelecer um estreito relacionamento genético com os falha
mentos, não se descarta a possibilidade de que o ouro de Maravi
lha esteja associado à presença da falha homônima Além de 
servirem como guia na prospecção de ouro, estas falhas funcio· 
nam como um elemento-chave na separação das unidades litoes
tratigráficas A Falha de Pindobaçu limita o contato entre os 
Complexos Saúde e ltapicuru e mais ao norte entre este último e o 
Complexo Caraíba-Paramirim A Falha de Maravilha separa o 
Complexo ltapicuru do Grupo Jacobina e finalmente a Falha de 
Jacobina, que limita o grupo homônimo do Complexo Caraíba
Paramirim 

As principais características em comum dos falhamentos lon
gitudinais são a continuidade física ao longo de sua distribuição 
espacial, com exceção da Falha de Jacobina. Em outros casos 
eles chegam a atingir mais de 100 km de extensão, tomando 
como exemplo a Falha de Pindobaçu 

De um modo geral são falhas do tipo inversa. com alto ângulo 
de mergulho, podendo apresentar mudanças para baixo ângulo 
de mergulho. Apresenta-se ainda em determinadas áreas com 
características de movimento relativo dos blocos, o que levou 
Couto et al11 (op c1t.) a chamá-la de empurrão, apresentando-se 
também com alto e baixo ângulo de mergulho 

A Falha de Pindobaçu apresenta-se na parte norte da área com 
movimento claramente inverso de alto ângulo de mergulho para 
leste Já a Falha de Jacobina, de acordo com Couto et a/ii (1978), 
não demonstra elementos de prova em toda a extensão definida 
por Leo, Cox e Carvalho (1964). Entretanto apresenta-se com 
características de falha de empurrão nos seguintes locais: na área 
do povoado de Santa Cruz, onde um falhamento de empurrão de 
alto ângulo corta a direção das camadas da Formação Serra do 
Córrego, e mais ao norte, onde os quartzitos se elevam em rela
cão ao embasamento com forte zona de cataclase; na região de 
Élrejão das Gratas, afetando o Complexo ltapicuru e a Formação 
Rio do Ouro, e mostrando intensa deformação por cataclase e 
milonitização numa superfície de baixo ângulo, que define um 
empurrão dos metassedimentos para oeste. 



Segundo Mascarenhas et a/11 (1975) os sistemas de falhamen
tos transversais possuem rejeito- direções dextrógiras e sinistró
giras e são também absolutamente conspícuos na serra, com 
deslocamentos que variam de dezenas de metros até alguns 
quilômetros Entre as falhas mais importantes, de norte para sul. 
está a da fazenda das Araras, cuja importância parece estar ligada 
a deformações rígidas com efeito rotacional gerado por um corpo 
com a tensão principal de direção norte-sul. Uma outra falha 
acha-se situada a sudoeste de Jaguarari, com um deslocamento 
conspícuo de mais de 3 km na direção N45°0 onde o bloco sul se 
deslocou para oeste e noroeste, e o norte, para sudeste e/ou 
leste. 

A Falha de Limoeiro, situada a sudoeste de Campo Formoso, 
não parece se restringir apenas à serra, mas estende-se para 
sudeste, com direção N45°0 até próximo à estrada BA- 130; na 
fazenda Limoeiro, o bloco sul deslocou-se para oeste, defor
mando intensamente as rochas ultrabásicas cromitíferas. 

Segue-se uma zona de falha na localidade de Nuguaçu, com 
direção N45°E, que não mostra deslocamentos sensíveis de blo
cos, apesar de apresentar uma intensa faixa com brechas de falha. 
Finalmente a Falha de Saúde, a sudoeste desta cidade, mostra um 
rejeito dextrógiro de mais de 2 km, com o bloco norte deslocan
do-se para nordeste com direção geral N45°E. 

Os dobramentos maiores, representados principalmente 
pelas estruturas de Almas, Gameleira, Carnaíba e Sapucaia, tam
bém se encontram descritos individualmente em Couto et a!it 
(1978) Estes autores mencionaram que, devido à ausência de 
elementos suficientes de definição de superfície de acamamento 
primário, preferiu-se definir estas estruturas como sinformais e 
antiformais, em lugar de sinclinais e anticlinais. 

Segundo ainda as informações dos autores acima referidos, 
estes dobramentos foram intensamente afetados pelos falha
mentes longitudinais e transversais a ponto de promover em 
algumas áreas a inversão dos planos das dobras Por esse motivo 
a sua relação com a possível fase de deformação que a originou 
fica bastante difícil de ser diagnosticada. 

G) Domínio Vil 

Caracteriza-se por apresentar grandes estruturas falhadas e pelos 
dobramentos regionais nas rochas metassedimentares. Não 
existem estudos estruturais prévios, devendo-se mencionar o tra
balho de Santos (1977), realizado na Folha Arcoverde, que 
abrange pequena fração deste domínio estrutural. Acha-se 
exposto em toda a porção norte do Lineamento Pernambuco, 
com exceção das litologias pertencentes ao Grupo Salgueiro
Cachoeirinha, que constituem um domínio à parte. Com base nos 
critérios estruturais utilizados neste trabalho, e por sua grande 
representatividade em mapa, este domínio foi dividido em três 
áreas, com características estruturais bem definidas 

I Subdomínio Vil 1 

Abrange quase toda a área de exposição da Folha SC 24-X-A, ao 
norte do Lineamento Pernambuco, com exceção de uma pequena 
área, exposta no canto noroeste da referida Folha adentrando na 
parte mediana da área, na Folha contígua, SC 24-V-B, espremida 
entre o Lineamento Pernambuco e o domínio representativo do 
Grupo Salgueiro-Cachoeirinha; aparece mais a noroeste sob o 
formato de um "V" aberto na área a oeste de Paramirim. Na Folha 
SC.24-X-B, este subdomínio limita-se com a zona cataclástica da 
Falha do Congo em todo o seu limite leste. 

Uma tectônica ruptura! marcante está presente no Complexo 
Monteiro, representada por extensas falhas transcorrentes, com 
trechos de rejeitas múltiplos, tendo quase sempre natureza dex
trógira de direção ENE-OSO e NEE a E-0, que podem constituir 
movimentos tardios, ligados a ajustamento de blocos, originários 
de ramificações lineares egressas do Lineamento Pernambuco, 
formando ângulos abertos e/ou fechados, de intensidade variá
vel, permitindo que todo o conjunto estrutural sofra, a partir do 
lineamento retromencionado, um vergamento estrutural NE-SO, 
com terminações periclinais abundantes. Uma faixa cataclástica 
importante do Lineamento Pernambuco situa-se entre o acude 
Poço da Cruz-Cruzeiro do Nordeste, que afeta indistintam.ente 

toda a região compreendida nesta zona, a qual é demarcada pelo 
encurvamento da Jineacão estrutural a leste de Sertânia, consti
tuindo uma grande estrutura de arrasto, sendo testemunhada 
pela antiforme de Zabelê e por pequenos empurrões localizados 
em Pinto Ribeiro, os quais podem ser observados nos cortes da 
ferrovia entre Arcoverde e Sertânia e Pinto Ribeiro-Araújo A pró
pria faixa de micaxistos, biotita-gnaisses, rochas calcossilicáti
cas e calcários cristalinos está disposta suborizontalmente, es
truturacão esta causada provavelmente pelos fenômenos de 
cavalg~mentos mencionados. Ainda no contexto tectônico do 
Complexo Monteiro, existem evidências de um desenvolvimento 
policíclico, visível na sua área de exposição, através das estrutu
ras superimpostas em Jitologias redobradas, associadas aos 
macicos graníticos concordantes e subconcordantes Como 
refle;o da movimentacão tectônica, existe, no âmbito das asso
ciacões petrotectônic~s deste complexo, o desenvolvimento de 
ext~nsos dobramentos em antiformais e sinformais apertados e/ 
ou abertos, exibindo freqüentemente termos periclinais com 
eixos de várias dimensões. Destas estruturas plicativas desta
cam-se as de Pocinhos e Exu. 

A estrutura de Pocinhos (Fig. 1 89) localiza-se na margem sul 
do Complexo Monteiro, próximo à borda da Bacia do Jatobá, 
constituindo antiformes e sinformes com p/ unge em N60°E, cujas 
abas são representadas por um espesso pacote de quartzito 
micáceo, onde intercalam-se gnaisses anfibolíticos e xistos de 
espessuras variáveis Nos flancos externos, os quartzitos mantêm 
contatos litológicos com os demais constituintes do Complexo 
Monteiro, enquanto que no flanco interno aparece uma estrutura 
elipsoidal seguindo o eixo da dobra, de rochas do embasamento 
(Complexo Presidente Juscelino). No flanco interno esquerdo 
aparecem também pequenos morrotes de xistos vulcanogênicos 
semelhantes aos que ocorrem na estrutura de Exu A estrutura 
identificável nos quartzitos é a foliação (xistosidade), a qual é 
definida pela orientação planar dos cristais de muscovita O quart
zito está dobrado em um padrão isoclinal. Constatou-se que a 
foliação S1 originou-se por dobramento isoclinal, a qual deu uma 
foliação de plano axial paralela ao antigo acamamento sedimen
tar. Regionalmente esta estrutura apresenta-se dobrada em 
isoclinal assimétrica, com eixos que se estendem para norte, o 
que leva a pensar que a estrutura de Pocinhos originou-se por 
dobramento flexural de uma foliação transposta. Sendo assim, a 
foliação transposta representaria materialmente a superfície axial 
de uma dobra mais antiga, resultando que a superfície axial des
sas dobras estaria então dobrada. A estrutura em tela é na reali
dade uma estrutura de redobramento 

A estrutura de Exu (Fig 1 90) é uma sinformal com duplo cai
mento, efetuada em biotita-gnaisses de granulação média, 
balizada por calcários cristalinos. Ao norte a virgação da foliação 
é denunciada por um quartzito turmalinífero, constituindo uma 
serra alongada na direção leste-oeste, enquanto que no fecha
mento ao sul ocorrem, circundando a estrutura, rochas máfico
ultramáficas metamorfizadas e migmatizadas. 

Esta estrutura tem cerca de 40 km de comprimento e 1 O km de 
largura. As rochas básicas estão predominantemente na zona 
periférica do nariz da estrutura. 

O elemento planar mais identificável é a foliação, a qual é 
definida pela orientação planar dos cristais de biotita. Trata-se de 
uma foliação antiga em gnaisses bandeados, que foram transpos
tos, notando-se um desenvolvimento de dobras intrafoliais no 
plano de foliação S1, que constitui uma feição planar guia para a 
identificação das fases de deformação. 

Os padrões de afloramentos, obtidos em gnaisses bandeados, 
localmente estão redobrados O traço axial da estrutural é para 
N-E, exibindo duplo sentido de caimento originando uma bra
quissinformal 

O bloco diagrama mostrado na Figura 1 91 permite verificar 
dobras isoclinais da fase F1 , redobradas por F2 , onde os flancos 
desta última apresentam, em afloramentos, leves ondulações 
definindo a fase de dobramentos F3 . A estrutura de Exu com
preende uma série de dobras F2 . 

As estruturas mesoscópicas, obtidas em afloramentos, permi
tem afirmar que o Complexo Monteiro sofreu, no mínimo, quatro 
fases de deformação, sendo que a quinta fase ainda é duvidosa, 
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necessitando-se de trabalhos mais apurados em análise estru
tural. Estas fases foram observadas em litologias da fác ies anfi· 
bolito e xisto verde, nas localidades de Betania. ao norte da 
estrutura de Pocinhos e em Zabelê. 

As estruturas F1 estão representadas por transposição nos 
gnaisses. acompanhados de dobras isoclinais e intrafolíais. F2 
está presente nos xistos. sendo caracterizada como dobras 
assimétricas de ápices espessados (tipos 1 e 3), com eixos 
orientados para noroeste. Nas charneiras das dobras desenvolve· 
se_crenulação acentuada. A oeste do lugarejo denominado Olho 
d'Agua do Padre ocorrem xenólitos de rocha calcossilicática •. na 
forma de boudins alongados, que devem estar associados a rress 
relacionados à fase F3 . A estrutura F3 desenvolve-se em rochas 
Kistosas localizadas nas áreas de Zabelê e ao norte de Pocinhos. 
Apresentam-se como dobras abertas. assimétricas, com eixo 
direcionado para noroeste. acompanhados de crenulação nos 
flancos. onde está presente a quarta fase de deformação (F4). L3 é 
representada por rodding, podendo ser também lineação mineral 
ou clivagem de fratura. No contexto geral a estrutura F4 não é 
penetrativa na unidade. sendo identificada como uma dobra 
recumbente, localizada próximo às zonas falhadas. onde também 
estão presentes pequenas zonas de kink band associadas às 
zonas de maior esforço desta fase. Ainda nesta estruturaçio da F4 
deu-se a introdução dos veios pegmatôides que cortam a fábrica 
gnáissica (S1 ). 

Com a fase de dobramento, ocorreram em seguida eventos 
tectônicos. seguindo-se a fase de falhamentos inversos, cujo re· 
presentante na área é o Falhamento de Harmonia. de Santos 
( 1977), fase esta que resulta em um evento mais jovem que as fa· 
lhas NE·SO. pois ela seciona as foliações gnáissicas (Sd. 
enquanto que as segundas acompanham esta foliação, à qual 
estão associadas. dispostas em posição suborizontal. como 
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constatado no corte da estrada de ferro Arcoverde-Sertânia. Os 
falhamentos de rejeito direcional presentes em alguns locais 
isolados. como a noroeste de Maravilha e entre Arcoverde e Ser· 
tânia. são posteriores às falhas inversas. As foliações dos gnaís· 
ses. neste caso. mergulham em direçl o aos granitóides. Entre 
Custódia e Sertãnia é possível observar fa iKas miloníticas e pseu
dotaquilitos. paralelos à fábrica gnáissica (S1 ). Extensas falhas 
profundas. pertencentes à zona cataclástica Poço da Cruz
Cruzeiro do Nordeste. constituem segmentos e ramificações do 
Lineamento Pernambuco. os quais fazem ascender megaboudins 
de rocha granltica cisalhada. denominado Granitóide Tipo 
Moderna por Santos (1977). 

Os falhamentos de gravidade são produtos de reativações de 
falhas regionais e são responsáveis pela estruturação das bacias 
isoladas tipo M irandiba. Na Folha SC.24·X·B. as estruturas plica· 
t ivas estão representadas pela Antiforme de Algodões e Sinfor· 
mes de Zabelê. Estes dobramentos são do tipo aberto. assimé· 
trico. com traço da superfície axial orientado leste-oeste e cai· 
mento para sul. No triângulo Rio da Barra-Sertânia-São Sebes· 
t ião do Umbuzeiro. as foliações sofrem um virgamento com a 
parte côncava voltada para nordeste, possivelmente relacionado 
a uma terminação periclinal. Ao que tudo indica. este virgamento 
estrutural estaria associado ao Falhamento de Harmonia. 

11. Subdomlnio Vll.2 

Este subdomínio foi individualizado nas áreas de Arcoverde. 
Brejo da Madre de Deus. Pesqueira e arredores de Fazenda Nova. 
Os litótipos predominantes são os granitóides. com faixas de ro· 
chas migmatíticas e janelas tectônicas expondo rochas matasse· 
dimentares (Fig. 1 .92). 



Fog . 1.89 - Conclusão. 

A feição estrutural destacável é dada pelas grandes falhas 
egressas do Lineamento Pernambuco. que possuem direção NE
SO. dentre as quais sobressaem os falhamentos de empurrão 
situados ao norte de Caruaru (Fig. 1.93). já estudados por Mello 
(1971 ). os quais indicam movimentos de massas alóctones, 
resultantes de esforços compressionais de direção meridional, 
responsáveis pela elaboração de falhas de empurrão com ver
gência para suL 

Importantes janelas estruturais ocorrem na vila de Mandaçaia 
(Fig. 1.92). com rochas metassedimentares do Complexo Suru
bim. abertas em um conjunto de granitóides cisalhados. O sis
tema de falhas mais importante neste subdomínio está repre
sentado por uma zona cisalhada, cuja análise dos seus elementos 
estruturais revela uma direção N40°E e. subordinadamente, 
N15°E. 

Ao norte de Caruaru. em direção a Toritama. aparece um ramo 
de falhas de direção NE-SO. diretamente ligado ao Lineamento 
Pernambuco. possuindo um padrão geométrico distinto. As fa· 
lhas encurvam-se propiciando o aparecimento de um núcleo na 
forma de " u", com a abertura voltada para nordeste, onde se 
desenvolvem rochas dioriticas, granodioríticas e sieníticas de 
fazenda Nova. 

A zona de união entre o lineamento e a Falha de Empurrão de 
Vertentes-Caruaru corresponde, grosso modo, ao contato do 
denominado Maciço de ltaíba com a seqüência Sertânia, de San
tos (1971 ), notando-se que o empurrão vem do noroeste. possi
bil itando extrapolar que todo o referido maciço seria "autóctone". 

Do ponto de vista estrutural, o sistema de falhas NE·SO de 
Arcoverde-São Sebastião do Umbuzeiro, que constitui a zona 
cataclástica da Falha do Congo, marca um co~tato litoestratigrá
fico bem definido, pois as rochas do lado noroeste do sistema 
possuem um rrend NO-SE. portanto em posição quase ortogonal 

com o referido sistema de falhas. enquanto que as foliações do 
lado sudeste possuem um rrend NE-SO. 

Na região de Conceição das Crioulas e da serra da Onça (Fig. 
1.53) desenvolvem-se pequenas falhas com extensões variáveis, 
chegando até 25 km. ao longo das quais aparecem corpos graníti
cos falhados. A própria bacia de M irandiba está condicionada a 
este sistema de falhas. 

Deve-se mencionar, ainda. as fraturas presentes nas rochas 
granitóides, muito abundantes na área a nordeste de Arcoverde e 
Brejo da Madre de Deus. As foliações por outro lado estão bem 
desenvolvidas nas rochas migmatlticas. enquanto que nos grani· 
tóides desaparecem. tomando lugar uma intensa tectônica de 
caráter ruptura!. 

Em dom1nios do Complexo Surubim estão desenvolvidas 
estruturas de dobras. em anti formes e sinformes. comprimidas, 
de pequena amplitude. com rochas metassedimentares expostas 
em pequenas faixas descontínuas. Esta unidade assemelha-se 
estruturalmente com o Complexo Monteiro. possuindo fases de 
deformações equivalentes e padrões de f iguras de interferência 
do tipo 1. de Ramsay (1962). 

H) Domínio VIII 

Este domínio caracteriza-se por extensas falhas de direção pre
dominantemente NE-SO. que grosseiramente tendem a acom
panhar a direção principal comandada pela feição lineagênica do 
Lineamento Pernambuco e podem const ituir movimentos tardios 
ligados a ajustamento de blocos associados ao mecanismo geral. 
Grande parcela desses falhamentos. tão abundantes neste domí
nio estrutural, se originaram como ramificações lineares egressas 
do lineamento retromencionado, formando ângulos abertos e/ou 
fechados, de intensidade muito variável. com trechos de rejeito 
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múltiplo. tendo quase sempre natureza dextrógira e. menos 
comumente, levógira. As foliações presentes neste contexto são 
bem desenvolvidas. acompanhando em geral a direção de maior 
esforço. sendo que próximo aos maciços granitóides ocorre um 
encurvamento adaptando-se à geometria dos mesmos. Um ali· 
nhamento bem representativo de estruturas falhadas está pre
sente na área de Palmares e Escada. ocorrendo em rochas 
gnáissico-migmatfticas. que sofrem na região de Xexéu uma 
inflado para União dos Palmares, e dali seguindo para Palmeiras 
dos fndios. onde entram em contato com os metassedimentos de 
direção N-S. As fases plicativas estão representadas por estrutu
ras antiformais e sinformais e por anticlinais e sinclinais revira
das. estas presentes nos metapelit os. As rochas granulares. 
representadas pelos granitóides. comumente mostram-se bas
tante homogêneas. aparecendo em alguns locais com uma folia
ção pouco desenyolvida nas rochas com filiação migmatítica. 
mostrando em alguns casos feições semicirculares (Fig. 1 .94). 

I. Subdomínio Vlll.1 

Estruturalmente caracteriza-se por abrigar quatro fases de defor· 
mação. constatadas regionalmente na área deste subdomfnio. 
Destaca-se o padrão de fa lhamentos NE-SO. com um alinha
mento estrutural marcante na área de Palmares. Xexéu e Palmei
ra dos fndios. Sinformes e antiformes estão presentes nas áreas 
de Ribeirão e Cortês. sendo dobras fechadas. distinguindo-se 
somente com a reconstrução geométrica, desde que nas imagens 
de radar não são passfveis de identificação, pois as foliações 
aparecem com uma orientação continua. mascarada por zonas 
cataclasadas. As foliações normalmente apresentam mergulhos 
da ordem de 5Q-60 ° para noroeste e/ou sudeste. Entre Bom 
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Conselho e Palmeira dos (ndios desenvolve-se uma anticlinal 
invertida nos metassedimentos da Formação Traipu-Jaramataia. 

As diversas rochas pertencentes a este subdomfnio estão 
metamorfizadas desde a fác les anfibolito até. localmente, as 
fácies granulito. estabelecendo uma estruturação complexa 
caracterizada pela superposiÇão de fases de deformação e figuras 
de interferência. correspondendo a uma faixa com um desenvol· 
vimento policíclico, que envolve rochas caracterizadas como per· 
tencentes ao Ciclo Transamaz6nico até Brasi liano. representado 
pelos maciços granfticos e ortognaisses, que intrudem as rochas 
gnáissicas bandeadas na região de Palmeira dos Índios. Nesta 
região. as sucessivas fases de deformação que afetaram o emba· 
sarnento e as supracrustais. aliadas aos processos de migmatiza
ção e anatexia. com a destruição das estruturas mais abertas. 
originárias do embasamento, fazem com que o bandeamento dos 
gnaisses de infra-estrutura seja aparentemente concordante com 
as supracrustais, principalmente próximo aos contatos. Os gnais· 
ses tonalfticos devem constituir as rochas mais antigas deste 
subdomfnio. que. juntamente com os granulitos e gnaisses 
bandeados. permitem formular uma composição das fases de 
dobramentos verificadas entre Arapiraca e Palmeira dos fndios e 
Quebrangulo. J ardim de Sá & Cavalheiros (1981 ) já emitiram uma 
opinião a respeito da análise estrutural desta área. onde identifi
caram cinco fases deformaclonals. Neste trabalho. também 
foram constatadas essas fases. principalmente nas rochas 
localizadas em Arapiraca e na serra do Muro, na estrada Palmeira 
dos fndios-Quebrangulo. A evolução tectonometamórtica obser· 
vada está contida na análise da superposição de estruturas. as 
quais estão condicionadas aos elementos geométricos das diver
sas fases de dobramentos superpostos. com o padriio de aflora· 
mento bidimensional. os quais, após sua identificação, possibí-
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litam a reconstituição de alguns padrões geométricos das dobras 
envolvidas. Deste modo, nos arredores da cidade de Arapiraca, 
observam-se gnaisses cinzentos e rochas granulíticas com trans
posição acentuada e migmatização restrita, atestada pela pre
sença de estruturas scht!ieren. A fase F1 foi anotada num conjunto 
de gnaisses cinzentos e anatexitos, expostos a oeste de Ara
piraca, sendo caracterizados pela presença de dobras intrafoliais 
e uma suave foliação de transposição, desenvolvida em posição 
plano-axial de dobras com ápices espessados (classe 1 c), os 
quais caracterizam-se por grande adelgaçamento nos flancos até 
a sua ruptura Neste conjunto as intrafoliais são desenhadas pelo 
leucossoma e pelo melanossoma. A fase F2 apresenta um 
bandeamento metamórfico direcionado para N50°0 e mergulho 
em torno de 20° noroeste. As dobras F2 variam em perfil desde 
isoclinais até dobramentos mais abertos, com dimensões desde 
centimétricas até em escala horizontal, sendo facilmente identifi
cáveis, pois dobram a foliação de transposição da fase F1• Assim, 
F2 reúne dobras isoclinais ou apertadas com um trend normal-

mente direcionado para ONO a E-0, e eixos com caimento 
intermediário 

A superposição F2/F1 origina padrões de interferência de 
domas e bacias, como observado em afloramentos localizados 
entre Bom Conselho e Santa Terezinha, nos migmatitos estromá
ticos. A fase F3 foi observada em gnaisses, agmatitos e estromati
tos, sendo caracterizada por dobras abertas com planos axiais 
subverticais. Esta fase é refletida na ondulação dos flancos das 
dobras F2 , sendo identificada mais facilmente em escala regional. 
Ressalte-se que a fase F2 constatada no embasamento é correla
cionável com a F1 das supracrustais. A sudoeste de Ouebrangulo 
e a oeste de Arapiraca ocorrem figuras de interferência tipo 
cogumelo, relacionadas com a superposição de F3/F2. 

É importante assinalar a presença de granitos pouco folia dos e 
ortognaisses, relacionados às fases de deformação. Assim, na 
serra do Muro, esses tipos ocorrem como sin, pré e pós F3 , sendo 
que a profusão desses corpos na referida serra transforma as ro
chas gnáissicas bandeadas em estruturas agmatíticas, através do 
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Fog. 1.92 - J anelas es1ru1Uraos expondo rochas merassedlmentares do Complexo Surubom. Folha SC24·X·B. 

quebramento em blocos. Suas composições variam desde tona li
tos até granodioritos. Uma xistosidade penetratíva desenvolve
se no plano axial acompanhada de uma lineaçãorodding, paralela 
ao eixo, constituindo a fase F3, com trendNNE e NE. As estruturas 
relacionadas às fases quatro e cinco (duvidosa) estão presentes 
localmente em pontos esparsos do subdomínio. Assim, F4 reúne 
um conjunto de dobras normais às vezes tendendo a inclinadas, 
abertas e fechadas, cujo trendé NNO e eixos com caimento suave. 
Crenulação pode estar desenvolvida no plano axial, acom
panhada de lineação de interseção. A estruturação de F5 é muito 
duvidosa e foi constatada em dois locais distintos. sendo caracte
rizada por zona de cisalhamento NO dextrógira e localmente com 
clivagem de fratura. 

11. Subdomínio Vlll.2 

Caracteriza-se também por abrigar grandes zonas cataclásticas e 
em alguns locais os litótipos aflorantes estão estruturados em 
antiformes e sinformes. Nas áreas de distribuição deste subdomí
nio. as follações presentes nos gnaisses e rochas migmatlticas 
conferem terminações periclinais ou ainda pequenas estruturas 
circulares (domas), preservadas como aquela localizada próximo 
a Venturosa. não estando representada em mapa. As atitudes das 
foliações F2 são fracas. com direções N20°E e mergulhos da 
ordem de 15-30° para noroesle. As falhas de mai,or amplitude 
estão localizadas no quadrado Venturosa-ltafba-Aguas Belas
Paulo Afonso. sendo contínuas, às vezes retilrneas ou contorci
das, e propiciam também contato entre litologias. ou até mesmo 
com unidades litoestratigráficas. 

As foliações. no entanto, desaparecem nas rochas granulares 
homogêneas que constituem grandes maciços. ou então estão 
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presentes, muito tenuamente, nos granitóides de filiação migma
tltica. As fases de dobramento nestas regiões estão representa
das principalmente pela Antiforme de- Venturosa. a qual li parte 
integrante de um sistema de dobras alternadas, com antiformes e 
sinformes bem abertas. assimétricas. com traço da superfície 
axial orientado para nordeste-sudoeste e caimento para sudoes
te. Este sistema de dobramentos contém, em seu núcleo, rochas 
granitóides porfiróides da Suíte Granitóide Pedra-Mata Grande. 

As foliações, de um modo generalizado. apresentam uma ten
dência leste-oeste na região entre as localidades de ltafba e lati. 
Com a análise do mapa geológico. constata-se neste subdomínio 
que as rochas granitóides obedecem à direção geral das encai
xantes, sendo consideradas como corpos concordantes. É notó
rio o paralelismo existente entre os falhamentos das rochas 
pré-cambrianas e as falhas que ocorrem no Graben do Jatobá. 
possibilitando extrapolar que estas falhas sejam frutos de reati
vações das primeiras sob um novo estilo tectônico. As falhas mais 
importantes neste subdomlnio são aquelas presentes na região 
de ltalba, São Caetano. São Bento do Una e do rio Capiá, que obe
decem à direção N40°-50°E, com movimentos levógiros, cujos 
dados podem ser extrapolados para o restante das falhas que 
ocorrem neste subdomínio. As fraturas estão presentes em todos 
os maciços de rochas granulares e estão alinhadas dominante
mente segundo os rumos de 10° NE-70° NO. indicando uma atua
ção compressiva atuante no rumo N40°0. 

111. Subdomínio Vlll.3 

A característica principal neste subdomínio é a presença dos fa
lhamentos que cruzam o rio São Francisco na direção NE-SO. 
Nesta região. concentra-se uma variedade litológíca complexa-



F1g. 1.93 - Falha de empurrão colocando em contato o Complexo Su~t~blm com 
glllnitos porfiró•des de Ca~t~aru. Folha SC.25·V·A. 

mente arranjada sob o ponto de vista litoestrutural, sendo 
observados dobramentos localizados. Uma síntese a respeito foi 
emitida por Silva Filho et ali! (1979b), na área de Pão de Açúcar
Canindé do São Francisco. Na maioria dos afloramentos, e nas 
lâminas estudadas. os fenômenos de cataclasamento e míloniti
zaçio são bem marcantes. Essas zonas de intenso esforço propi
ciam a formação de um sistema conjugado de falhas que se 
encontram direcionadas nordeste-sudoeste. com rejeito& da 
ordem de 3 km. observada nos corpos sienhicos filonares, falha
mantos estes que, possivelmente, foram gerados tardiamente em 
relação à tectogênese principal neste subdomínio, a Falha de 
Belo Monte. que. pela sua lmportBncia no arcabouço geral da 
área, será aqui descrita no item de estruturas regionais. Em alguns 
locais estão presentes drags de pequeno porte, próximo aos cor· 
pos sienfticos. que podem ter provocado modificações do eixo 
das estruturas maiores. Falhamentos longitudinais e transversais 
sofreram reativações no Paleozóico, pois preservam sedimentos 
devonianos, carboníferos e permianos. 

O estilo de dobramento é o de dobras apertadas, a isoclinais, e 
dobras em chevron. Estes esti los de dobras são bem desenvolvi
dos na seqüência vulcanossedlmentar do Complexo Entremon
tes. com planos axiais de mergulhos fortes, inclinados para 
nordeste. Uma lineação (L2 ) paralela ao plano axial das dobras F2 
apresenta também mergulhos fortes que se inclinam para 
noroeste e para sudeste. Nos metapelitos e metapsamitos do 
referido complexo observaram-se transposição do acamamento 
(S0 ) e o desenvolvimento de uma foliaçio paralela segundo o 
plano axial da dobra. Estilos de dobra (classe 1 c) estão pre·sentes 
em litologias competentes tais como anfibolitos etc. Deve ser 
salientada a presença de granitos amebóides e em escamas, bas
tante deformados, que lntrudem os metapelitos, originando 

Flg t .94 - Estrutulll sem•c~rculn de lagoa dos Gatos. 

estruturas migmatíticas de injeção. Esses veios graníticos devem 
corresponder a uma fase contemporâ nea do embutimento da 
Suíte Intrusiva Águas Belas. 

I) Domínio IX 

Corresponde às rochas aflorantes a oeste da bacia Tucano
Jatobá, abrangendo as regiões de Belém do São Francisco, lbó, 
Cabrobó, Santa Maria da Boa Vista e Veneza. As litologias afio
rentes pertencem ao Complexo Presidente Juscelino e ao Grupo 
lbó, litologias que atingem até o grau anfibolito alto, granitos 
pouco foliados e pequenas exposições de ortognaisses. A estru
turação geral deste domínio é NO-SE, com antiforrnes e sinfor
mes distribuídos principalmente na área do Grupo lbó (vide 
Figura 1 .33). 

Os falhamentos se destacam no sentido NO-SE. compondo 
cristas de cataclasitos e zonas de intensa silicificação repre
sentadas por morrotes de snica de coloração clara e de quartzito 
recristalizado. As estruturas NOO de Riacho Seco às vezes 
apresentam-se deslocadas por falhamentos NE·SO, sendo mais 
monótona a presença dos aspectos estruturais nas áreas de 
Abaré e Chorrochó. 

Nas rochas pertencentes à seqüência vulcanossedimentar 
relacionadas ao Grupo lbó. é possível, de acordo com os elemen
tos estruturais obtidos em vários afloramentos situados a 
noroeste de Santa Maria da Boa Vista e a leste de Riacho Seco, 
identificar-se até três fases de deformação. Assim, F1 é identifi
cada pela transposição dos gnaisses, dando um bandeamento 
metamórfico, o qual representa a foliação S, cartografada em 
mapa, com direções NO-SE e NNO·SSE. F2 está representada por 
dobramentos isoclinais com ápices espessados (classes 1 c e 3) 
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além de pequenas dobras recumbentes expostas na BR-428. sob 
a ponte do rio Formoso. às quais imprimiu uma foliação de plano 
axial ~. subparalela ao bandeamento metamórfico S1 • A terceira 
fase (F3 ) corresponde a dobras abertas. desenhadas por leucos
somas subparalelos, acompanhados de biotita. São de porte cen
t imétrico a métrico. com planos axiais algo empinados. Seus 
ápices possuem pouco espessamento apical (classe 1 c). A estru· 
tura F4 está ligada a zonas de cisalha.mentos nas rochas 
gnáissicas. 

As fases de deformações influenciam as mineralizações de 
Riacho Seco, as quais devem estar ligadas à geração da segunda 
fase. que concentrou mineralizações de cobre nas zonas de 
charneiras. 

Ortognaisses intrudem a seqüência de micaxi stos e gnaisses 
micáceos que afloram na estrada Santa Maria da Boa Vista
Urimamã, os quais contêm xenólitos das rochas metassedimen
tares. bem como pequenos boudins de rochas máficas biotitizadas. 
Sua.s composições variam desde tonalíticas até granodiorfticas. 

E importante assinalar ainda a presença de corpos alongados. 
espécie de megaboudins, que c.ompõem as serras do Bendó, 
Falcão. Ouricuri e Santa Ana estruturadas por rochas granfticas 
cisalhadas geradas ao longo do Lineamento Perna·mbuco. 

Registra-se também a presença de dobras ovaladas. de caracte· 
rfsti cas regionais. presentes nos gnaisses quartzo-feldspáticos 
de Belém do São Francisco. as quais representam ondulações 
dos flancos de F2• 

Estruturalmente. não se distinguem padrões diferentes entre a 
seqüência vulcanossedimentar e as rochas do Complexo Presi· 
dente Juscelino. Para sua separação na litoestratigrafia. distin· 
guiram-se os aspectos litológicos de cada unidade. 

Deste modo. observa-se que o Grupo lbó possui característi· 
cas estruturais similares às das rochas da infra-estrutura. envol· 
vendo dois ciclos termotectônícos. O inferior, Complexo Presi· 
dente Juscelino, mostra uma geração de dobras recumbentes 
com eixo NE e outra com eixos leste-oeste. e planos axiais subori· 
zontalizados. que se superpõem segundo o modelo em laço, 
observado no leito do rio Formosa. Este tipo de superposição nlio 
tem correspondente na unidade litoestratigráfica superior. Grupo 
lbó. 

J) Domínio X 

Este domínio c.ompreende a faixa de dobramentos Riacho do 
Pontal (Brito Neves. 1975) e seus estilos estruturais já foram. em 

Fig. 1.95 - Grupo Salguelro-Caohoelrlnha. Área ao nordeste de Afrânio. intensamente fãlhada. 
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parte, analisados por Santos & Caldasso (1978) e mais pormeno
rizadamente por Jardim de Sá & Hackspacher (1980), que efetua
ram um reconhecimento estrutural nos principais perfis da faixa, 
reconhecendo uma seqOência de quatro fases deformativas. 

A feição tectônica marcante neste domfnio é a presença de 
várias falhas inversas e de empurrão. com direção E-0 na porção 
oriental e SO-NE na porção ocidental, que truncam, a partir da 
cidade de Afrânio, para norte, as foliações e eixos de dobramen· 
tos submeridianos (Fig. 1.95). A zona de cavalgamento de Afrânio 
separa dois compartimentos bem distintos. já individualizados 
por Santos & Caldasso (op. cit. ) e denominados respectivamente 
de compartimentos norte e sul a partir da cidade de Afrânio. 

O compartimento norte caracteriza-se estruturalmente por ser 
uma regiilo com fenômenos de intensa cataclase, observando-se 
ao norte de Betânia e Santa Filomena um estilo de falhas muito 
peculiares, de origem secundária, oriundas e comandadas pelo 
Lineamento Pernambuco. Além da Influência do referido linea
mento, que propicia o aparecimento de serrotes alongados de 
cataclasitos. as áreas localizadas ao sul de Paulistana apresen
tam-se com falhamentos de empurrão com vergência estrutural 
para sul, em direçlo ao Craron do São Francisco. O referido com
partimento é ainda discordante estruturalmente das direções do 

compartimento sul. já que este é comandado pelas feições estru
turais do Craton do Slo Francisco, revelando-se para esta faixa 
uma evoluçllo policfclica. 

Por outro lado, o compartimento sul da faixa apresenta-se 
pouco falhado, destacando-se somente as falhas que cortam as 
rochas granfticas da Surte Intrusiva Serra da Aldeia, de direção 
NO-SE. além das falhas que ocorrem na área de Rajada, interpre· 
tadas por alguns autores como de empurrão. aqui tratada como 
inversa, possuindo direção NNO/SSE. Oeste modo, o padrão 
estrutural das falhas do compartimento em estudo é monótono. 
sendo mais pronunciadas pequenas fraturas que controlam os 
riachos. como constatado nas áreas de Piripiri, Tiririca, Arizona 
etc. 

As estruturas plicativas são melhor desenvolvidas em toda a 
faixa Riacho do Pontal. A descrição em seguida está de acordo 
com os dados apresentados por Jardim de Sá & Hackspacher (op. 
cit.). O acamamanto primário está raramente preservado e é 
caracterizado onde a xistosidade é incipiente, ou seja, de acordo 
com a competência do material analisado. 

Seu reconhecimento é feito através da alternância. nos filitos, 
de material claro e escuro, não se observando entretanto uma 
alternância gradual condnua. achando-se expostos próximo às 

Fig. 1.95 - Conclualo. 

GEOLOGIA/231 



vilas de Antonópolis e Vidéo, na Folha SC.24-V-B. As estruturas 
F1 estão representadas por dobras isoclinais, evoluindo até intra
foliais, observadas nos gnaisses de Rajada, sendo notada uma 
foliação S1 , representada pelo bandeamento gnáissico, podendo 
esta ser também a xistos idade, clivagem ardosiana e crenulacão 
nos xistos e filitos. Associados a esta fase estão presentes, ain.da, 
microfilmes de pseudotaquilito e zonas cataclásticas, paralelas à 
foliação 5 1 e deformados em fábricas subseqúentes A lineação L1 

é facilmente identificada, podendo ser uma lineação mineral, rod
dmg e eixos de minidobras. 

A estrutura F2 se constitui de dobras apertadas isoclinais, com 
crenulação associada; foram con!ltatadas, localmente, próximo à 
borda da bacia entre Santa Cruz e Dormentes. Os calcários 
cristalinos do Riacho do Cal mostram padrões de interferência F2 / 

F, Em outros locais ocorrem padrões tipo 3, como constatado na 
BR-407, entre Afrânio e Acauã, além de estruturas tipo bume
rangue (Fig. 1 96-d) 

F3 reúne dobras abertas e fechadas e é responsável pelos do
bramentos representados em mapa, com eixos, para norte e 
plano axial caindo forte para oeste S3 por sua vez é representada 
por uma clivagem de fratura e L3 compõe os eixos das mini
dobras. 

As estruturas F4 ocorrem mais propriamente na região de 
Paulistana e na BR-407, aproximadamente 16,3 km ao norte de 
Afrânio São dobras concêntricas, abertas, ou mais fechadas, 
com crenulação nos ápices, que se apresentam espessados 
(classe 3) e plano axial complunge para 20°NO. Este tipo de estru
tura aparece próximo à Falha de Empurrão de Afrânio e em peque
nos falhamentos localizados próximo a Dormentes, em litologias 
da fácies anfibolito Novamente 4 constitui eixos das mini
dobras 

Rochas graníticas são abundantes na faixa, principalmente 
próximo a Afrânio e desta localidade para norte Veios graníticos 
a muscovita e biotita estão associados à fase F1 , enquanto que 
corpos maiores estão relacionados a fases posteriores Torna-se 
necessária a realização de estudos estruturais mais detalhados, 
visando ao posicionamento das rochas graníticas Essas caracte
rísticas estruturais podem ser estendidas para a região de 
Salgueiro e Cachoeirinha em Pernambuco (Fig 1 96) 

Uma seqúência de estruturas semelhantes pode ser estendida 
ao Grupo Brejo Seco Entretanto, não foi observado acamamento 
primário em seus litótipos, mas transposições nos xistos As 
estruturas F, e F2 podem ser observadas nos xistos, quartzitos e 

filitos situados próximos ao maciço de Brejo Seco e à vila de 
Carnaíba As estruturas F, estão representadas por isoclinais 
até intrafoliais. 

As foliações S1 têm caimento, na região de Carnaíba, para 
norte e em direção ao maciço granítico têm caimento para sul, 
configurando um estilo de dobra anticlinal para o referido grupo, 
com eixo leste-oeste. 

F3 desenvolve dobras mais abertas, sendo constatada no leito 
do rio Carnaíba e no serpentinito do maciço básico-ultrabásico, 
enquanto que L3 é o eixo das minidobras, acompanhados de 
crenulação Este estilo de dobramento foi observado sempre 
associado a zonas de falhamento. Os metabasitos da unidade 
apresentam-se com uma xistosidade incipiente e dobras intra
foliais Por outro lado, o corpo intrusivo gabróico-anortosítico é 
maciço, sendo constatadas, no segundo, dobras recumbentes 
associadas à F3 A mineralização de crisotila está controlada por 
fraturas no referido corpo 

Deste modo, F3 do Grupo Brejo Seco corresponderia às estru
turas F2 da supracrustal. 

A bacia de Barra Bonita, de Brito Neves (1975), não reconhe
cida neste trabalho, apresenta as mesmas características estru
turais dos metassedimentos do trecho Pau Ferro-Afrânio. Estão 
relacionadas com F3 , sendo, portanto, interpretadas como 
ondulações de F2 

Por outro lado, a Estrutura Dômica de Lagoinha, de Santos & 
Caldasso (1978), tida como mantled gne1ss dome, na concepção 
de Eskola ( 1949). não foi reconhecida neste trabalho 

Assinala-se que a seqúência vulcanoplutonossedimentar, 
Grupo Brejo Seco, acha-se estruturada na direção E-0, com 
ligeiro envergamento para NNE, no seu limite leste, enquanto que 
as litologias da supracrustal, Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, 
alinham-se preferencialmente segundo NE, sendo constatada 
portanto uma discordância estrutural marcante 

L) Domínio XI 

Este domínio incorpora toda uma sequenc1a de rochas meta
mórficas de origem sedimentar, que se desenvolveram a partir de 
ambientes geotectônicos distintos, com características geológi
cas bastante similares àquelas encontradas em um ambiente 
miogeossinclinal, eugeossinclinal e de plataforma estável 

Os conjuntos de rochas envolvidas nestes ambientes são re
presentados pelas unidades litoestratigráficas pertencentes aos 

@ 

Fig 1 96 _-Estruturas mesoscópicas em Atravessada (PE).nas supracrustais (Grupo Salgueiro-Cachoeirinha) a e b) Diferentes estilos de dobras de F1 • acompanhado~ de 
crenulaçao c) Dobras Fz e elementos acompanhantes com kmk band d) Padrões de interferência tipo bumerangue em gnaisses micáceos da supracrustal Norte de A tramo 

(PE). BR·407 
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Grupos Miaba, Vaza-Barris, Macururé e Estância Com exceção 
deste último, e das Formacões Palmares e Juá, toda a seqüência 
apresenta evidências fortés de ter sido submetida a esforços de 
compressão lateral durante a Orogênese Brasiliana Estes esfor
ços atuaram em vários estágios sucessivos, comprovados pelas 
três fases de deformacão reconhecidas por Jardim de Sá, Le
grand e Hackspacher (1981) Estas fases de deformação impõem 
uma configuração estrutural atual, caracterizada por dobramen
tos holomórficos associados a um sistema de falhas de empurrão, 
assunto bastante comentado e enfatizado também por Brito 
Neves (1975) 

Toda essa seqüência metassedimentar alinha-se segundo 
uma direção regional N70°0, havendo entretanto desvios com 
inflexões para o quadrante nordeste, principalmente no chamado 
segmento norte alagoano, nas áreas situadas entre a cidade de 
Major lsidoro e a de Arapiraca Apresenta ainda um elemento 
estrutural marcante e de grande significado geotectônico, dentro 
da evolução da Faixa de Dobramentos Sergipana, caracterizado 
por uma vergência centrífuga detectada entre os segmentos Ser
gipano e Alagoano, divergindo a partir de uma faixa central, com 
intrusões graníticas localizadas ao sul do rio São Francisco 

A partir desta faixa conhecida na literatura geológica como 
Zona Geanticlinal de Propriá (Brito Neves, 1975), observa-se, em 
direção ao norte, uma predominância de maior freqüência dos 
mergulhos dos planos axiais das dobras para o sul, projetando 
assim uma vergência estrutural dirigida para o alto estrutural 
denominado de Maciço Mediano Pernambuco-Alagoas, Brito 
Neves (1975) O caso inverso ocorre quando se observam as 
características das dobras a partir desta faixa em direção ao sul, 
com os mergulhos das superfícies dirigidos para o norte, esta
belecendo uma vergência de sentido oposto, com esta agora 
sendo dirigida para o Craton do São Francisco 

I Subdomínio XI 1 

A estrutura no âmbito dos Grupos Miaba e Vaza-Barris pode ser 
descrita resumidamente segundo os estudos de análise estru
tural desenvolvidos por Jardim de Sá, Legrand e Hackspacher 
(1981) Estes autores identificaram três fases de deformação, 
com a primeira delas caracterizada por macro e microdobras com 
plano axial mergulhando forte para o norte e eixo com caimento 
suave predominantemente para oeste Afetam a estratificação 
primária em estilo variável, de isoclinais e fechadas, configurando 
tipos invertidos e inclinados (classes 1 c a 3) Esta primeira fase 
produz uma clivagem ardosiana em metapelitos e calcários filito
sos e clivagem de fratura nos meta calcários maciços Com o pro
gressivo afinamento de seus flancos invertidos, as dobras desta 
fase podem evoluir até falhas inversas de empurrão, subparalelas 
à foliação, desenvolvidas internamente, no contato entre unida
des litológicas (metapelitos com metacarbonatos). Estas falhas 
são acompanhadas por intensa crenulação de quartzo e provo
cam repetição e espessamento das camadas. 

Uma segunda fase de deformação está presente, identificada 
a partir de estruturas tardias, dobras em kmk nos metapelitos e 
crenulações nestas e nos metacarbonatos. Sua freqüência é 
maior ao norte do rio Vaza-Barris O mergulho de clivagem é sub
vertical ou forte para o sul, essencialmente subparalelo ou em 
pequeno ângulo em relação à foliação de primeira fase de defor
mação. Variações nas atitudes da foliação da primeira fase, acom
panhando modificações no mergulho original das camadas, 
sugerem a atuação tardia de ondulações suaves, como parte 
desse conjunto de estruturas Clivagem de fratura tardia é tam
bém desenvolvida nos metapelitos 

Finalmente, uma terceira fase de deformacão é caracterizada 
por dobramentos com eixos de caimento médio a forte para NOO, 
acima de 45°, e plano axial de mergulho forte para NNE, acima de 
80°. São dobras fechadas a abertas, classe 1 c, de Ramsay (1967), 
com charneira angular e mesmo estilo kmk Estão associadas a 
zonas de cisalhamento aproximadamente este-oeste, com movi
mento transcorrente dextrodominante, algumas podendo repre
sentar reativações de falhas inversas. 

No âmbito do Grupo Macururé a estrutura já é complexa, 
caracterizada pela superposição de fases de deformação e 
padrões de interferência 

A primeira fase de deformação é identificada por dobras 
isoclinais e apertadas, inclusive intrafoliais (classes 1 c a 3, de 
Ramsay, 1967), afetando o acamamento. Em áreas menos 
deformadas nos eventos posteriores, a atitude suave da foliação 
de plano axial indica um estilo próximo ao recumbente, com ver
gência sul São comuns os veios de quartzo, paralelos à xistosi
dade, ou afetados pela deformação, representando segregações 
precoces ou contemporâneas ao dobramento 

Uma segunda fase é representada por dobras fechadas, 
isoclinais a invertidas (classe 1 c). O plano axial tem direção nor
deste e mergulhos suaves a médios para noroeste, variando de 
1 5° a 65°, sendo os valores mais fracos presentes na região a la
goa na da faixa Os eixos têm caimento suave, com média entre 
20° e 30° para o norte e nordeste Esta fase afeta o acamamento e 
a xistosidade desenvolvida na primeira fase de deformação do
brando estruturas prévias Em escala mesa a macro são conheci
dos padrões de interferência tipo 2 (meio cogumelo, damos), 
com as dobras da fase anterior 

Ainda no Grupo Macururé ocorre uma terceira fase de defor
mação, caracterizada por dobras abertas e fechadas, inclinadas e 
invertidas, classes 1 c a 1 b, de Ramsay ( 1967) O plano axial tem 
mergulho médio e forte entre 50° e 70° para sudoeste, e o eixo cai 
suave, com 10° a 15°, para ONO 

A interferência da terceira com a primeira fase de deformação 
produziu padrões tipo 3 de Ramsay (1967) (Fig 1 97), coaxiais, 
mais facilmente percebidos na escala de afloramento Com a 
segunda fase é obtido um padrão intermediário (domo assimétri
co/cogumelo) Neste último caso, um exemplo macroscópico é a 
bacia-cogumelo de Nossa Senhora de Lourdes, a nordeste da 
cidade de ltabi, em Sergipe 

As dobras desta terceira fase evoluem a empurrões, secio
nando o flanco invertido das estruturas 

Por último, aparece uma quarta fase, representada por cliva
gem de crenulação com mergulho forte para o norte e por kmk 
bands com eixo e foliacão subvertical, os últimos associados a 
zonas transcorrentes. E'stas fases podem ser extrapoladas para a 
porção oeste da bacia do Tucano, identificadas na BR-116 
(Fig 1 96). 

Jardim de Sá, Legrand e Hackspacher (1981) advogam duas 
possibilidades de correlação estrutural entre as fases de deforma
cão analisadas nos Grupos Miaba-Vaza-Barris com aquelas 
~bservadas no Grupo Macururé 

A primeira das duas hipóteses seria comparar a primeira fase 
de deformacão se desenvolvendo simultaneamente nos Grupos 
Miaba-Vaz~-Barris e Macururé, o que implica que a deformação 
dos Grupos M iaba-Vaza-Barris fosse contemporânea à do Grupo 
Macururé e as estruturas mais novas deste último não foram 
desenvolvidas a sul, nos Grupos Miaba-Vaza-Barris 

A hipótese alternativa seria equiparar as estruturas desenvol
vidas na primeira fase de deformação, nos Grupos Miaba-Vaza
Barris, com as desenvolvidas na terceira fase no Grupo Macururé, 
o que é apoiado pela flagrante correlação das atitudes e do estilo 
de dobramento, que afetaria o acamamento primário dos Grupos 
Miaba-Vaza-Barris e a primeira xistosidade desenvolvida no 
Grupo Macururé Neste caso, a deformação deste último seria 
mais antiga que a de Miaba-Vaza-Barris, evidências estas que 
são favoráveis à aceitação desta segunda hipótese. 

11 Subdomínio XI 2 

Este subdomínio apresenta-se com características estruturais 
simples e homogêneas, de acordo com a sua posição marginal, 
ocupando a borda de uma plataforma estabilizada, dentro da 
compartimentação e evolução da Geossinclinal Sergipana, sen
do separado do cinturão dobrado propriamente dito por falha 
de empurrão. 

Dentro deste quadro, observam-se apenas dobramentos fle
xurais suaves, com ondulações na forma de anticlinais e sin
clinais rasas, com grande comprimento de onda Segue-se um 
sistema de falhas de fraturas sem direção preferencial, muito 
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Fig 1 97- Estruturas mesoscópicas em metapelitos da Formação Traipu-Jaramataia expostas na BR-116 Folha se 24-V-D a) Alguns tipos de dobras F1 com crenulação. b) 
Dobras kink e foliação F2 c) F3 desenvolvida no plano axial das dobras abertas 

embora note-se uma ligeira tendência para os quadrantes no
roeste e nordeste. 

Essa estruturação, causada pelo comportamento da cobertura 
plataforma! flexuralmente dobrada em estilo descontínuo e idio
mórfico, e as falhas normais vistas na instalacão da Antifossa de 
Tobias Barreto são relacionadas a uma tectônica dita germa
notípica. 

Conforme já foi dito anteriormente é devido a sua posição geo
tectônica, ocorrendo em uma área cratônica estável, que os sedi
mentos pertencentes ao Grupo Estância, bem como aqueles que 
se lhes sobrepõem, do tipo molassóide, pertencentes à Forma
ção Palmares, não apresentam evidências de que foram atingidos 
pelas fases de deformação identificadas para os Grupos Miaba
Vaza-Barris, bem como para o Grupo Macururé. Entretanto, ob
servaram-se nas áreas de interface entre os sedimentos da For
mação Palmares e os metassedimentos da Formação Frei Paulo
Ribeirópolis dobramentos associados a falhas de empurrão colo
cando a última formação sobreposta à primeira. Este fato com
prova a presença de movimentos compressivos tardios e signifi
cantes, que afetaram as rochas do Grupo Estância e da Formacão 
Palmares, podendo, neste caso, estar relacionadas, no mínimÓ, à 
segunda fase de deformação que atuou nos Grupos M i aba e Vaza
Barris, ou mais provavelmente, à terceira fase com reativações 
das falhas inversas geradas na primeira. 

M) Domínio XII 

Refere-se aos conjuntos sedimentares das Bacias Sergipe-Ala
goas, Recôncavo-Tucano-Jatobá, bem como engloba a seqüên
cia vulcanossedimentar do Grupo Pernambuco. A tectônica geral 
ao nível regional é, aparentemente, simples, representada por 
zonas rupturais as quais definem uma estruturação germanotí
pica. Os falhamentos em geral gradativos herdaram muitas vezes 
as direções do embasamento e das faixas dobradas (Sergipana). 
Horst e grabens são as estruturas mais significativas neste con
junto. 

A bacia do Jatobá possui um formato estrutural de um graben 
assimétrico, com mergulhos suaves em sua borda da ordem de 4° 
a 5• NO, constituindo um prolongamento da bacia Tucano Norte. 
Ao norte acha-se delimitada pelo Lineamento Pernambuco. 
enquanto que a sudoeste é, segundo Carreira (1965, apudCosta, 
Pedrosa e Mendes 1977), feita pelo arco de São Francisco, que a 
separa da bacia Tucano Norte. 

Existe um certo paralelismo entre os falhamentos que estão 
presentes no embasamento e aqueles do mesozóico presentes 

234/GEOLOGIA 

no graben, supondo que estas falhas são conseqüências de reati
vações originárias sob um novo regime tectônico. Os falhamen
tos existentes neste graben permitem estabelecer um certo esca
lonamento de blocos que se aprofundam de sudeste para no
roeste. 

Próximo ao rio São Francisco ocorre um sistema de falhas que 
separa as duas bacias, estando a bacia do norte (Jatobá) no 
bloco soerguido. 

Na bacia de Tucano destaca-se nos seus flancos um sistema 
de falhamentos transversais de gravidade. Existe, por exemplo, 
próximo a Jeremoabo, a serra do Minuim, a qual é constituída de 
um espesso pacote de arenitos devonianos, que se erige sobre 
um outro bloco soerguido de uma falha que se localiza nas ime
diacões de Marrancó. Este sistema de falhas faz parte do Arco de 
Vaz'a-Barris, com direção leste ·oeste. A presença de grabens e 
horst são originados por estas falhas. 

Nas Bacias Tucano-Recôncavo repetem-se os sistemas de 
falhamentos de gravidade. Na região do rio ltapicuru é onde se 
destacam esses falhamentos que são originários do Arco de ltapi
curu. Alguns desses falhamentos deslocam as massas arení
ticas. 

A Bacia Sergipe-Alagoas é considerada como um graben 
assimétrico, alongado na direção sudoeste-nordeste e caimento 
para sudeste. Apresenta um conjunto de falhas de gravidade e 
localmente mostra deformações de origem atectônica. 

Segundo Asmus & Carvalho (1978), o assentamento estru
tural desta bacia segue o mesmo padrão observado nas bacias do 
sul. sendo que o arcabouço estrutural teve início no Eocretáceo. O 
sistema de falhas que rege este graben, segundo estes autores, 
não foi totalmente condicionado pelas lineações estruturais do 
embasamento. Segundo Ojeda & Fugita (1974), a porção ao sul 
da seção alagoana da bacia é controlada pelas estruturas pré
cambrianas da área. A referida bacia caracteriza-se por um bascu
lamento para oeste e noroeste em tempos pré-aptiano e aptia
no, na qual resulta a formação de meios grabens em sua por
ção nordeste. 

Os estudos geofísicos efetuados por Rand {1967) sugerem 
que o Lineamento Pernambuco separa faixas sedimentares dis
tintas; ao norte, estaria representada pela Bacia Pernambuco
Paraíba, que na área deste trabalho se localizaria de Recife para 
norte; a situada ao sul, representada pelas Formações Cabo e 
Estivas, na Folha SC.25-V-A, as quais possuem características 
litológicas e paleontológicas semelhantes às Formações Rio 
Pitanga e Riachuelo da Bacia Sergipe-Alagoas. 



O Vulcanismo lpojuca acha-se contido na Bacia Sergipe
Alagoas e seus aspectos estruturais são simples. Algumas falhas 
recentes cortam esse magmatismo. 

A Bacia Pernambuco-Paraíba, de um modo geral, também 
constitui-se em um meio graben assimétrico de direção aproxima
damente meridiana e caimento para leste. Suas estruturas de 
direção leste-oeste são abruptamente cortadas pela linha da 
costa. 

Rand (op. c1t ) advogou a existência de blocos falhados mer
gulhando em direção ao oceano, numa disposição similar à Bacia 
Sergipe-Alagoas. A referida bacia não é mapeável na escala 
deste trabalho. 

N) Domínio XIII 

O Domínio XIII está representado pela bacia do Parnaíba, a qual 
localiza-se no extremo noroeste das Folhas SC.24/25 Aracaju/ 
Recife, achando-se delimitada pelo Domínio X, representante da 
Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal. Na área deste trabalho 
este domínio mostra-se estruturalmente simples, sem maiores 
perturbações tectônicas, com as camadas, em geral, mergu
lhando suavemente para o centro da bacia no sentido NO, ressal
tando-se que esses mergulhos, em alguns locais, são mais 
acentuados. 

Um conjunto de fraturas está representado nas Formações 
Serra Grande e Pimenteiras, o qual possui duas direções prefe
renciais. A maioria dessas fraturas alinha-se segundo NO-SE, 
enquanto que outras estão orientadas para NE-SO. Por outro lado, 
todas essas fraturas foram interpretadas a partir da imagem de 
radar, sendo que algumas delas estão controlando pequenos 
riachos. 

A estruturação geral das camadas sedimentares é para NE, 
notando-se uma cunha da Formacão Cabecas com contatos 
distoantes das demais. · · 

Em termos regionais, a bacia do Parnaíba corresponde a uma 
grande sinéclise. 

1.1.3 3 - Estruturas regionais 

Com base em interpretações de imagens de radar, foram possí
veis ser individualizadas estruturas de caráter regional, incluindo
se falhas que constituem um alinhamento estrutural, lineamento, 
anticlinório, domos e janelas estruturais. Deste modo, foram 
definidos os seguintes acidentes tectônicos: Lineamento Per
nambuco, Falhas de Sobradinho, ltiúba, Mairi, São Caetano, 
Santa Maria, do Congo, Afrânio, Macururé, Bendengó, de São 
Miguel do AI eixo, Belo Monte e Jacaré dos Homens; as Estruturas 
Dômicas de Itabaiana e Jirau do Ponciano; a Janela do Simão 
Dias e o Anticlinório Ponta da Serra. 

Nessas feições estruturais encontram-se zonas de intenso fra
turamento, que imprimiram às rochas ativo efeito de cisalha
mento, originando ultramilonitos, milonitos, cataclasitos, drag 
fo!ds, além de uma foliação de transposição de ordem genera
lizada. 

A) Lineamento Pernambuco 

O Lineamento Pernambuco (Ebert, 1964) corresponde à feição 
lineagênica (no sentido de Hills, 1972) de maior destaque nas 
Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, apresentando uma extensão de 
aproximadamente 750 km, secionando toda a área segundo a 
direção geral E-0, algumas vezes infletindo para SO, indo de Vitó
ria do Santo Antão, a leste, até além de Paulistana, a oeste, desa
parecendo sob a Bacia Sedimentar do Parnaíba. 

Kegel (1965), estudando parte deste lineamento, ao qual 
denominou de Paulistana-Floresta, considerou-o como do tipo 
cardinal, atribuindo-lhe grande importância tectonoestrutural, 
considerando-o responsável, então, pela divisibilidade geológi
co-tectônica da área. Considerou ainda que o referido linea
mento, nas imediações de Floresta, desvia-se para sudeste, 
acompanhando o baixo curso do rio São Francisco. 

Beurlen ( 1 967) considerou todos os lineamentos do Nordeste 
como geneticamente relacionados à separação dos atuais conti
nentes sul-americano e africano. 

Santos (1971) dividiu o lineamento em apreço em dois feixes 
de falhas. A mais oriental, de São Caetano, desvia-se na altura de 
~rcoverde para sudoeste, em direção à bacia do Jatobá, e o outro 
ramo, ocidental, se prolonga desde as imediações de Floresta até 
a bacia do Parnaíba. Considerou ainda que o Lineamento 
Paulistana-Floresta, de Kegel (op. cit.), não se desvia para a dire
ção sudeste ao longo de curso do baixo São Francisco, determi
nando sua continuidade para leste, caracterizada pela Faixa 
Cataclástica Poço da Cruz-Cruzeiro do Nordeste. A associação de 
granitóides (tipo Moderna) com a zona de cisalhamento foi 
reportada por Santos & Vasconcelos (1973), na região de Arco
verde, a qual tem sido interpretada como uma falha transcorrente 
(strike-slipe-fau/t) por Cobra (1966), Santos (1971 e 1977) e Mello 
et alii (1977). 

Siqueira & Mello (1971) propuseram que na região com
preendida entre Moreno e Caruaru o Lineamento Pernambuco 
representaria o traço de uma falha de cavalgamento "cujo rejeito 
é muito grande e inestimável". 

Costa, Pedrosa e Mendes (1977) acharam que tal lineamento 
propiciou a separação na Folha SC.24-X-B de duas áreas distin
tas. A porção situada ao sul mostra características de uma zona 
estável, cratogênica, enquanto que ao norte do referido linea
mento as rochas apresentam características de uma zona 
móvel. 

Agrawal (1981) efetuou um estudo deformacional ría zona 
milonítica da serra das Russas, onde reconheceu quatro fases de 
deformação no segmento Vitória do Santo Antão-Gravatá A fase 
F, originou o desenvolvimento da estrutura milonítica principal 
(mylonite fabric), constituída por uma foliação milonítica e uma 
lineação definida por minerais çlentro dessa foliação. Na segunda 
fase, F2 , ocorreram dobras apertadas a isoclinais, com planos 
axiais de direção NE/E-NE, que deformaram a foliação milonítica. 
Essas dobras possuem comprimento de onda variando entre 
alguns centímetros até dois metros F3 desenvolveu dobras com 
planos axiais mergulhando 50° para SE. Possuem comprimentos 
de onda variáveis de direção NO-SE, sendo mais raras, e apare
cem deformando as charneiras de dobras e lineações anteriores. 

A serra das Russas, na Folha SC.25-V-A, é o local proeminente 
da zona cataclástica desta feição tectônica, onde estão presen
tes, de acordo com a nomenclatura de Higgins (1971 ), blas
tomilonitos, ultramilonitos, milonitos e cataclasitos, notando-se 
a presença de uma foliação cataclástica marcante, estruturas de 
fluxo tectônico e uma recristalização generalizada nos litótipos 
afetados. As litologias encontradas nesta faixa variam de área 
para área, mas na serra das Russas encontram-se variedades 
migmatíticas, granodioríticas, tonalíticas, dioríticas e anfibolíti
cas. Boudins e lentes intensamente estiradas de rochas básicas 
cataclásticas são freqüentes. A intensa recristalização verificada 
nas rochas envolvidas produziu uma massa poligonalizada onde 
se destacam porfiroblastos e/ou porfiroclastos. 

As interpretações efetuadas neste trabalho levam a uma 
análise de que o Lineamento Pernambuco corresponde a um fa
lhamento de primeira ordem, cujas sucessivas reativações propi
ciaram falhamentos associados, principalmente os de direções 
nordeste-sudeste, originando uma série de pares conjugados de 
falhamentos que podem ser notados na região de Chã Grande, 
bem como foram responsáveis pela estruturação de antiformais e 
sinformais localizadas predominantemente na chamada zona 
transversal. 

O Lineamento Pernambuco é uma falha transcorrente que 
condicionou a formação de graben no Cretáceo (bacia do Jatobá), 
além de ensejar a colocação do vulcanoplutonismo do Cabo (Vul
canismo lpojuca), o qual pode ser correlato com a linha vulcânica 
do Cameron, pois, segundo Almeida (1967) e Gorini & Bryan 
(1976), o Lineamento N'yaurandere é também transcorrente, rea
tivado no Cretáceo, condicionou graben e está associado a um 
vulcanismo fissura! jovem. 
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Em Arcoverde, forma extensos cordões alongados no sentido 
leste-oeste, exibindo perfeitas escarpas de falha. Na área de Flo
resta, a zona cataclástica está representada por milonitos e 
cataclasitos, com exposições em cerca de 1 km. 

Esta faixa cataclástica é notadamente retilínea, subvertical, 
porém com nítido indício de mergulho forte para norte, sugerindo 
que as rochas situadas ao sul da zona cataclástica poderiam 
constituir o foot-wa/1. 

De lbimirim para oeste, até a porção nordeste de Veneza, 
encontra-se no Lineamento Pernambuco uma maior simplicidade 
e homogeneidade no seu traço, apresentando uma faixa cata
elástica de dimensões variadas, que atinge ao sul de Salgueiro, 
co;no por exemplo em Riacho Pequeno, uma largura de no 
maxtmo 12 km, observando-se que nestas áreas encontram-se 
sinais de movimentação tectônica ao longo do lineamento, onde 
aparecem, na sua margem sul, pequenos corpos graníticos 
alongados, podendo corresponder a corpos de megaboudins, 
formando uma estrutura em rampan, de atitude subvertical, na 
qual cada nível cataclástico está deslocado em relacão ao que lhe 
é subjacente. · 

B) Falha de Sobradinho 

A Falha de Sobradinho traduz-se na mais importante feição de 
uma intensa zona de cisalhamento, que ocorre na região próxima 
à barragem homônima, onde aparecem inúmeros veios de 
quartzo nas partes mais elevadas dos serrotes alongados. Inicia
se na borda norte do Grupo Chapada Diamantina, prolongando
se na direção NE-SO até a Folha SC 24-V-B, possuindo um total 
de 230 km de extensão, correspondendo à segunda maior estru
tura falhada da área Separa em várias partes o Grupo Salgueiro
Cachoeirinha e o Complexo Barreiro do Complexo Caraíba-Pa
ramirim Nas áreas ao sul de Veneza e a leste do acude Saco 11 
esta zona cataclasada seciona as foliações NNO-SSÉ do Comple~ 
xo Presidente Juscelino. Nas imagens de radar, esta zona de falha 
possui uma marcante linearidade, que pode ser seguida por deze
nas de quilômetros, através de pequenas cristas alongadas, ou 
então quando forma sulcos nas rochas envolvidas Ao longo do 
seu traçado, ocorrem milonitos e, mais abundantemente, ca
taclasitos, mostrando uma intensa zona de silicificação. 

C) Falha de ltiúba 

Constitui-se de uma falha de âmbito regional, que ocorre nas Fo
lhas SC.24-Y-B e SC.24-V-D, possuindo direção notie-sul infle
tindo na área de Poço de Fora para NE-SO, onde seciona o sienito 
homônimo em dois blocos, deslocados segundo um rejeito hori
zontal que atinge cerca de 15 km de extensão. Na área a leste do 
açude Pinhões, aparece uma intensa faixa de cisalhamento com 
milonitos e cataclasitos, a qual Delgado &Souza (1975) denomi
naram Falha do Serrote do Souza. Ao norte de Barro Vermelho, 
aparece um outro conjunto de falhamentos associados à Falha de 
ltiúba Acha-se representado por repetitivos falhamentos de 
deslocamento horizontal, segundo as direções ONO-ESE. A 
estes falhamentos relacionam-se com freqüência zonas de 
intensa silicificação, denunciadas pelos veios de quartzo e/ou 
calcedônia Falhas inversas, de ângulos variados (geralmente 
altos ângulos), foram mapeadas na região de Santa Rosa, que 
bordeja o augen gne1ss daquela localidade e o coloca em contato 
com o Sienito ltiúba por toda a sua extensão. Esta zona 
cataclasada afetou o augen gne1ss, pois cristais de !<-feldspato 
estão intensamente estirados. 

As estruturas internas observadas no sienito, próximo à borda 
oeste, compõem a presença de um alinhamento de máficos, re
presentado por a nfibólio, além de estruturas de caráter rotacional 
desenvolvidas em todo o bordo do corpo, onde se formaram 
mu/!10ns e protomullions de dimensões reduzidas. Pequenos 
deslocamentos de caráter horizontal foram anotados na parte sul 
da referida falha, enquanto que ao norte-nordeste de Poco de 
Fora a referida zona cataclástica coloca em contato metassedi-

236/G EOLOG IA 

mentos da Geossinclinal Sergipana com o Complexo Caraíba
Paramirim. 

O) Falha de Mairi 

Acha-se exposta na região centro-sul da área, possuindo uma 
extensão de 90 km, com direcão NO-SE, secionando as rochas 
do embasamento com alto gra'u de cataclasamento. Na sua parte 
sul, acha-se associada a um alinhamento de falhas de direcões 
diversas, sendo grosseiramente paralela à Falha de PindobaÇu. A 
referida estrutura deve constituir-se de um prolongamento de um 
outro sistema de falhas que ocorre mais ao norte, faltando no 
entanto maiores estudos estruturais para se efetuar tal interpreta
ção Ao longo do traço do plano da falha, encontram-se serrotes 
alongados de uma intensa zona de silicificação. Sistemas de fa
lhamentos transversais são conspícuos na zona de Falha de 
Mairi. Do lado ocidental desta estrutura, aparecem pequenas 
massas graníticas que marcam o limite de ocorrência de algumas 
litologias. É interessante assinalar ainda que a referida falha deve 
ter propiciado, juntamente com os demais falhamentos a que está 
associada, intrusão de material básico-ultrabásico 

E) Falha de São Caetano 

Aparece na porção média do Lineamento Pernambuco, nas ime
diações orientais da cidade de Floresta, com direção NE-SE. pas
sando pelo lugarejo de São Caetano do Navio, onde toma a 
denominação, seguindo daí para norte, nas Folhas SB 24/25 
Jaguaribe/Natal. Na porção sul de sua ocorrência, esta zona 
cataclástica, ao chegar próximo ao referido lineamento, sofre 
uma inflexão NEE-SOO, que trunca as foliações das rochas 
gnáissicas do Complexo Monteiro Ao cortar a parte oeste da 
serra do Bonito, constituída de rocha granítica, aparecem neste 
tipo litológico faixas onde se observa um intenso cataclasamento 
dos minerais, o mesmo acontecendo com as rochas graníticas 
porfiróides de Sítio dos Nunes. 

F) Falha de Santa Maria 

A Zona Cataclástica de Santa Maria possui uma direção NE-NNE, 
com cerca de 60 km de extensão, a qual seciona as foliações das 
rochas metamórficas do Complexo Presidente Juscelino e os 
granitóides referentes à Suíte Granitóide Pedra-Mata Grande, 
onde são encontradas, ao longo do seu traçado, intensas zonas 
cataclasadas, observadas principalmente no petiil que se inicia 
na serra do Tabaqueiro, em direção NE-SO, até Santa Maria, 
localidade que se encontra no centro de um conjunto de falhas A 
estrada, grosseiramente, segue o traçado da zona cataclástica. 
Além da intensidade ruptura! provocada por esta zona de falhas é 
comum encontrarem-se afloramentos de metatexitos exibindo 
pequenas falhas sinistras. 

Este falhamento, juntamente com a Falha do Congo, constitui 
um alinhamento estrutural marcante nas imagens de radar. 

G) Falha do Congo 

Trata-se de um alinhamento estrutural de falhas que parte de lbi
mirim no sentido leste-oeste até Cruzeiro do Nordeste, com
pondo uma faixa cataclástica que propicia o embutimento de 
granitos com hastingsita muito cataclasada, denominado de 
Granito Tipo Moderna. Da última localidade, este feixe de falhas 
toma a direcão NNE, formando uma intensa zona cataclasada, 
que cinge, n'a área aqui enfocada, aproximadamente 135 krn de 
extensão, adentrando nas Folhas contíguas SB 24/25 Jaguaribe/ 
Natal. A importância dessa zona falhada é demarcada pelo encur
varnento da foliacão das estruturas situadas a leste de Sertânia, 
constituindo um; estrutura de arrasto, corno observado no corte 
da estrada de ferro Arcoverde-Sertânia, além da Antiforme de 
Zabelê. A própria faixa de metassedimentos, micaxistos e biotita
gnaisses, ao norte de Zabelê, está disposta suborizontalmente. 
Ao longo da Falha do Congo, aparecem zonas milonitizadas, 
esmagadas e dobradas. preservando em alguns locais pequenas 
dobras isoclinais Juntas de alívio e tensão são perpendiculares e 



paralelas à orientação desta cataclase. As serras do Juá e da 
Maniçoba dão uma orientação geral a esta falha, que a partir de 
Henrique Dias, para nordeste, aparece em uma zona de sulcos 
alongada segundo a direção geral de maior esforço. 

A interpretação dessa zona de cisalhamento,a partir da tec
tônica de falhas transcorrentes, segundo o modelo de Mody & 
Hill (1956). sugerido por alguns autores, relacionado ao Linea
mento Pernambuco e à Falha do Congo, encontra severas res
trições, pelo fato de que os rejeitos não são totalmente coerentes 
com a bissetriz aguda (N-S) dos planos de falha. 

As Falhas de Santa Maria e do Congo constituem zonas de 
cisalhamento, as quais truncam o Lineamento Pernambuco, 
demarcando o limite norte-ocidental da referida sutura. 

H) Falha de Afrânio 

No canto noroeste das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, apare
cem falhas inversas e de empurrão com vergência para sul em 
direção ao Craton do São Francisco, onde destaca-se neste pano
rama estrutural a Falha de Afrânio, que serviu de rampart às defor
mações efetuadas no comportamento norte em relacão ao sul 
Encontra-se suavemente encurvada, infletindo para NNO ao sul 
de Jacu e prosseguindo no rumo NEE na sua porção oriental, 
onde, na altura de Campo Santo, toma a forma de uma falha 
normal, possuindo um comprimento de cerca de 130 km, que 
seciona as diversas litologias do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha. 
A referida zona de falha separa os compartimentos tectônicos, 
norte e sul, sendo que neste último não estão constatados os 
efeitos tectônicos tão comuns no norte (intensa milonitizacão e 
cataclasamento, por ex.). · 

I) Falha de Macururé 

Apresenta-se distribuída no sentido noroeste, achando-se enco
berta a sudeste pela bacia do Tucano, estendendo-se por quase 
120 km, separando o Complexo Presidente Juscelino do Grupo 
Macururé (Formação Traipu-Jaramataia) 

Trata-se de uma falha com zonas sinistras de deslocamentos, 
que atingem até 1 km, caracterizando um sistema de falhas 
escalonadas. Ao sul de Macururé, na BR-116, aparecem nesta 
zona de falha gnaisses altamente cataclasados e veios de quartzo 
orientados para NE-SO, além de uma intensa zona de milonitiza
ção que corta a referida BR, com foliação milonítica em N60°0, e 
mergulhos da ordem de 80° para NE. Um pouco mais ao sul, já na 
borda norte da faixa de dobramentos, a zona de milonitizacão é 
muito intensa. onde aparecem, intercaladas, bandas de gnaisses 
e xistos Nesté local, os xistos e filitos apresentam vergência 
estrutural para sul. A delimitação dessas falhas de empurrão é 
feita com segurança na porção noroeste, próximo ao rio São Fran
cisco, enquanto que ao sul de lcozeira torna-se problemática a 
sua definição, voltando novamente a ser caracterizada no leito do 
riacho Tim-Tim, a leste de Macururé. 

J) Falha de Bendengó 

A referida falha possui cerca de 11 O km de comprimento, deslo
cada por pequenos falhamentos transversais, colocando em con
tatos rochas granulíticas do embasamento com a Faixa Sergipa
na, enquanto que mais ao sul da localidade homônima, encurva
se até desaparecer sob os sedimentos da bacia de Tucano. Um 
outro conjunto de falhas está associado com a Falha de Ben
dengó, sendo mais encurvadas e se prolongam ao norte delimi
tando serras alongadas para NO-SE, enquanto que na região de 
Euclides da Cunha o seu traçado foi inferido devido às coberturas 
terciário-quaternárias ali existentes. 

L) Falha de São Miguel do Aleixo 

A Falha de São Miguel do Aleixo desempenha um papel muito 
importante dentro da configuração estrutural da Faixa de Dobra
mentos Sergipana. Esta falha separa duas unidades litoestratigrá-

ficas distintas e de ambientes geotectônicos adversos, represen
tadas pelas Formações Traipu-Jaramataia, de ambiente similar à 
de uma eugeossinclinal, e Frei Paulo-Ribeirópolis, ditas de 
ambiente miogeossinclinal, segundo Silva Filho et ali! (1977). 

Com 175 km de extensão, cortando a região centro-norte do 
Estado de Sergipe, é uma falha inversa, apresentando-se com o 
plano axial dirigido para nordeste, passando também para norte e 
noroeste, de acordo com as suas inflexões. 

M) Falhas de Belo Monte e Jacaré dos Homens 

Estes falhamentos apresentam-se com as mesmas característi
cas, ou seja, são falhas do tipo inversa, de alto ângulo de mer
gulho, fazendo parte de um sistema de falhas paralelas com 
direção geral nordeste e que parecem apresentar, também, um 
forte componente horizontal aparente. 

A Falha de Jacaré dos Homens, com 105 km de extensão, é 
visualizada como tendo sido originada de uma bifurcação. nas 
imediações das margens do rio São Francisco, a partir da Falha de 
Belo Monte. A nordeste desta região, estas falhas se tornam 
paralelas, voltando a se tocar Este fato é observado para a Falha 
de Porto da Folha, que é comprovadamente o produto de uma 
bifurcação da Falha de Belo Monte. 

A Falha de Belo Monte, por sua vez, apresenta-se como que 
constituindo uma falha de caráter regional mais ampla, com 
200 km de extensão aproximadamente, indo desde a região de 
Jeremoabo até a de Major lsidoro, apresentando ao longo do tre
cho bifurcações, às vezes até com caráter descontínuo, secio
nando a Formação Traipu-Jaramataia. 

Silva Filho et al11 (1977) ressaltaram que estas falhas condicio
nam as estruturas, que, entre elas, são paralelas. Entre Belo 
Monte e Batalha provocam um forte amarrotamento das estrutu
ras, e seu sentido de empurrão, para sudeste, contrasta com a 
superfície axial da Anticlinal de Jirau do Ponciano, que mergulha 
para sul. 

A Falha de Jacaré dos Homens assume uma importância maior 
dentro do sistema de falhas desta região, pois é ela que separa os 
metassedimentos da supracrustal da Formação Traipu-Jarama
taia, da infra-estrutura do Complexo Presidente Juscelino e. 
ainda localmente, da Suíte Intrusiva Águas Belas. 

N) Domo de Itabaiana 

O Domo de Itabaiana, localizado em torno da cidade do mesmo 
nome, constitui uma estrutura do tipo braquianticlinal, por apre
sentar duplo caimento e uma forma ligeiramente alongada na 
direcão N50°E, com sua extensão maior medindo 45 km e uma 
larg~ra de 30 km na parte sul O seu núcleo é composto de rochas 
intensamente deformadas, representadas por gnaisses e migma
titos, englobados aqui como sendo do Complexo Caraíba
Paramirim. Estas rochas são orladas por metassedimentos. de 
modo que ao redor de toda a estrutura as litotogias de contato são 
praticamente as mesmas, representadas pelos quartzitos basais 
da Formação Itabaiana. que, por vezes, em áreas localizadas, 
apresenta-se descontínua 

Uma das principais feições estruturais que ocorrem em torno 
do domo são os falhamentos de empurrão. 

A Falha de Mocambo coloca em contato direto os metassedi
mentos da Formacão Frei Paulo-Ribeirópolis com os gnaisses e 
migmatitos do núéleo do domo. Este cavalgamento foi bastante 
expressivo, pois, nessa área norte, falta todo o pacote repre
sentado pelas Formaçõe~ Itabaiana, Jacarecica, Jacoca, Capi
tão-Palestina e Olhos d'Agua. 

Já a parte sul do Domo de Itabaiana caracteriza-se por intenso 
cisalhamento, provocado pela Falha de Vaza-Barris, que se 
estende desde as proximidades da cidade de ltaporanga d'Ajuda, 
na direção noroeste, passando ao lado da estrutura dômica, rece
bendo aí, de Humphrey & Allard (1969). a denominação de "zona 
de cisalhamento de São Domingos". 
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Segundo Silva Filho er alii (1 977), nesta regi Ao sul do Domo de 
Itabaiana. devem ter ocorrido movimentos transcorrentes, asso
ciados a movimentos verticais de caráter inverso. ao longo da 
Falha do Vaza-Barris. O fato é que cristas do embasamento 
(Complexo Caraíba-Paramirim), intensamente milonitizadas. são 
encontradas entre os metassedimentos dos Grupos Miaba e 
Vaza-Barris, podendo ser interpretadas como janelas estru· 
turais. 

A intensa deformação desta região parece deixar claro que o 
bloco nordeste da Fa lha de Vaza-Barris. o qual congrega o Domo 
de Itabaiana. migrou para sudeste, enquanto o bloco sudoeste 
desta falha permaneceu aparentemente imóvel. 

Do lado oeste do Domo de Itabaiana configura-se o desenvol· 
vimento de dobramento em anticlinais e sinclinais, com cai
mento de eixos para o quadrante noroeste. Esses dobramentos 
atingem concomitantemente as rochas dos Grupos Miaba e 
Vaza-Barris, havendo segundo Silva Filho et alii (1 977) uma 
perfeita concordância estrutural. Estes mesmos aspectos estru· 
turais podem ser identificados do lado leste do domo, ou seja, 
concordância estrutural entre as Formações Itabaiana, Jacare· 
cica, Jacoca e Capitão- Palestina, que são afetados por uma 
mesma fase de deformação. 

Silva Filho et ali! (op. cit.) analisaram e discutiram o Domo de 
Itabaiana como sendo semelhante aos mamled gne1ss domes des· 

Fig. 1 .98 - Janela Eawturel de S1mio Diaa. Ahnhamanto da falhes NO-SE. Foi h• SC.24·Z·A. 

238/ GEOLOGIA 



critos nos Caledonides e recpnhecidos também nos Apalaches, 
na Austrália, Groenlândia e Africa. 

O) Alto Estrutural de Simão Dias 

Este alto estrutural assemelha-se, em alguns aspectos, à estru
tura dOmíca de Itabaiana. porém se apresenta em proporções e 
dimensões bem menores do que esta última. 

Localiza-se ao redor da cidade de SimAo Dias, que lhe em
presta o nome, tendo sido reconhecido por Humphrey & Allard 
(1969) como constituindo uma janela tectônica do embasamento 
(Fig. 1 .98). 

Dentro do contexto geológico e estrutural da área, o seu 
núcleo é constituído pelos mesmos tipos de rochas que afloram 
no núcleo do Domo de Itabaiana. ou seja, gnaisses e migmatjtos, 
intensamente cataclasados. Estas rochas são limitadas porfalha
mentos com os metassedimentos da Formação Itabaiana. ao 
norte, e com os calcários da Formação Olhos d'Água, ao sul. 

P) Anticlina.l de Jirau do Ponciano 

A estrutura de maior amplitude desta região é sem dúvida a 
Anticlinal de Jirau do Ponciano, que na realidade faz parte de um 
sistema de dobramentos, cujos eixos orientam-se no sentido E· 
O. com fortes mergulhos dos planos axiais para sul (Fig. 1.99). 

Fig. 1.98 - Concluslo. 
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Fig . 1.99 - Domo Juau do Ponci•no com desenvolvimento nu bordas de sõnclõnais e •nllchneos. algumas revíradas. 

Trata-se de uma dobra revirada, apresentando-se com ver
gênc ia para norte, bem como ocorrendo de forma descondnua ao 
longo de sua distribuição espacial. 

O seu eixo maior mede em torno de 70 km, sendo que o menor 
é variável entre 20 e 5 km, a partir do leste no sentido oeste. 

Esta estrutura é orlada por quartzitos. na base, sobrepostos 
por biotita-xistos granatíferos. contornando um núcleo consti· 
tu fdo de migmatitos, gnaisses e granitóides pertencentes ao 
Complexo Presidente Juscelino. Apresenta ainda os seus flancos 
intensamente afetados por falhamentos e redobramentos. bem 
como uma terminação perícl inal com o plunge caindo suave· 
mente para oeste. 

Q) Anticlinório Ponta da Serra 

Na porção ocidental da Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal, 
destaca-se uma ampla estrutura em forma de "anticl inório". com 
direção geral NNE-SSO, c:onhecida como Anticlinório Ponta da 
Serra (Caldasso er alii, 1973). ou Dorsal Transversa de Ponta da 
Serra (Santos & Caldasso. 1978), a qual separa. e é ladeada por 
duas depressões igualmente transversas referidas como De· 
pressões de Barra do Bonito e de Luiz Viana (Fig. 1 .1 00). A estru
tura apresenta-se orlada por uma faixa quartzftica em toda a sua 
borda. mostrando, no entanto. em seu interior rochas tanto do 
grau do epfdoto·anfibolito da supracrustal como também de grau 
mais elevado, anfibolito alto. As litologias da supracrustal acham· 
se representadas nas zonas de depressões, menores, em calhas 
sincl inais, mantendo no entanto as mesmas direções estruturais 
do embasamento. A direção geral da estrutura corresponde à 
direçio do Complexo Carafba- Paramirim, comportando-se como 
fazendo parte de um alto estrutural. com restos de seqilências 
metassedimentares. Uma série de terminações periclinais é mar-
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cante. e oriunda de dobramentos paralelos complunge para norte. 
Eixos das dobras anticlinais e sincllnais reviradas aparecem na 
área de Ouricuri, expondo inversões da seqüência litoestratigrá
fica. o que dificulta em alguns casos o reconhecimento da supra
crustal e do embasamento, fato este já apontado por vários 
autores, Mascarenhas ( 1979), Souza et alii. (1979). Jardim de Sá 
& Hackspacher (1980). Mascarenhas (op. cit.) observou em uma 
seção desde Afrânio até Lagoa do Barro quartzito com dobra· 
manto maior, assimétrico, com flanco leste apresentando mer· 
gulhos de 75°SE e direção N1 OOE (Fig. 1.101 ). 

Uma sucessão de pequenos dobramentos sinclinais e anticli
nais apertados, com díreçilo do eixo para noroeste. está presente 
no flanco oeste da estrutura. desenhado por quartzito. Por outro 
lado. não foi identificado o redobramento deste pacote de quart· 
zitos, como propuseram Jardim de Sá & Hackspacher (op. cll.). 

1 .1.4 - HISTÓRIA GEOLÓGICA 

A complexidade litológica marcante que ocorre na área deste tra· 
balho permite tentativa mente identificar os eventos que tipifica· 
ram sua evolução geológica, quando comparada com outras 
áreas no mundo. O esquema evolutivo aqui apresentado baseia· 
se nos dados disponfveis, quer obtidos neste trabalho, quer co li· 
gidos de trabalhos anteriores e na comparação, sempre que 
possível, com a geologia internacional. A evolução histórica da 
área é complexa, envolvendo desde tratos arqueanos até o 
presente. 

O estágio atual dos conhecimentos da crosta arqueana foi 
adquirido através de intensos estudos em áreas arqueanas do 
Canadá, oeste da Austrália e África do Sul, as quais contêm impor
tantes estruturas de greenstone belts, associadas aos plutões 
granfticos (Windley & Bridgwater. 1971 ). 



Os principais elementos litoestruturais do Arqueano estão 
representados por terrenos gnássico-graníticos, greenstone belts, 
complexos básico-ultrabásicos e cinturões granulíticos. Estes 
tendem a envolver as áreas gnáissico-migmatíticas, onde estão 
embutidos os greenstone belts. O problema da origem da crosta 
terrestre tem criado muita polêmica dentre os geotectonistas. 
Assim, Glikson (1972) e Anhaeusser (1973) admitiram um 
assoalho oceânico, idéia esta que se contrapõe à teoria de Sutton 
(1971 ), Goodwin (1971 e 1981) e recentemente Krõner (1979 e 
1981 ), que afirmam a presença de gnaisses tonalíticos, ,como as 
rochas do embasamento mais antigo, já datados na Africa do 

Sul. " I f . A crosta arqueana e do Proteroz01co n enor do norte da Bahia 
acha-se constituída mormente por terrenos graníticos, migmatíti
cos e gnáissicos, os quais contêm estruturas de greenstonebelts, e 
por domínios envolventes tectonicamente configurados com 
mobile belts Os primeiros englobam domínios cratonizados no 
escudo, predominando rochas migmatíticas, gnáissicas e graníti
cas, além de rochas básicas intrusivas (Complexo Caraíba
Paramirim) associadas com produtos vulcanoquímicos no topo 
(Complexo Serrinha) Nos demais segmentos da área cratônica, 
frequentemente são observados metabasitos, anfibolitos, xistos, 
rochas calcossilicáticas e formacões ferríferas 

O Complexo Caraíba-Paramiri'm revela uma evolução comple
xa e policíclica, de duração delongada no tempo, conforme evi
denciam os estudos radiométricos Rb-Sr e K-Ar A evolução desta 
unidade remonta aos tempos arqueanos, podendo ser com
parada com os cratons granítico-greenstone de Glikson (1976), 
assemelhando-se ainda aos terrenos gnáissico-granulíticos do 
Arqueano, mundialmente descrito porWatson (1973) e Windley 
(1973, 1976 e 1977) Este complexo é o representante máximo 
do Craton do São Francisco, na área deste trabalho O conceito do 
Craton do São Francisco aqui utilizado é o de Almeida (1977), no 
qual se estende uma plataforma, cujo embasamento consolidou
se em tempos pré-brasilianos e que não sofreu uma deformação 
do tipo alpino, mas sim germânico. 

A faciologia metamórfica deste complexo varia desde a fácies 
anfibolito até o xisto verde, muito embora ocorram também áreas 
de alto grau de metamorfismo, representadas pelos granulitos do 
vale do Curaçá e da região de Uauá Utilizando-se os dados geo
cronológicos disponíveis, admite-se uma origem arqueana para 
esta unidade, conforme isócrona Rb-Sr, com cerca de 3,1 BA 

Eventos geodinâmicos sugestivos de acreção episódica 
(supereventos de acreção de Moorbath, 1976) de material crustal 
foram verificados através de isócrona Rb-Sr de 2,5 BA e 2 100-
2.000 MA O quadro geocronológico K-Ar mostra-se heterogê
neo, com idades distribuídas no Transamazônico e Brasiliano 
Uma forte impressão termal, veiculada ao Evento Brasiliano, no 
período de tempo 650-500 MA é regional O Complexo Caraíba
Paramirim corresponde aos núcleos cratônicos de Gavião, Ser
rinha e Lençóis Embora os processos de migmatização e 
gnaissificação, além da granitização, sejam extensivos a estes 
terrenos, nota-se uma diferença de sialização, de uma área para 
outra. Assim, por exemplo, é sugestivo afirmar-se que os gnais
ses bandeados, tão freqüentemente encontrados nas áreas de 
Uauá-Andorinha e Monte Santo, sejam gnaisses antigos, de 
características arqueanas, que representam uma crosta siálica 
primitiva, adotando-se os conceitos de Fyfe (1978). Uma evolu
ção formada a partir de metamorfismo e deformação de rocha 
ígnea, granítico-tonalítica, foi postulada em algumas regiões por 
Bridgwater & Collerson (1976) e Myers (1978) 

A presença de rochas metassedimentares, como calcossilicá
ticas, formações ferríferas, quartzitos e gnaisses quartzo-felds
páticos, presentes nesta unidade, poderia ser explicada por um 
modelo de intercalacões vulcanossedimentares. As'sim sendo, 
postula-se que o complexo em pauta seja uma seqtiência vul
canoplutonossedimentar migmatizada e gnaissificada no Ciclo 
Transamazônico. 

O Complexo de Jequié acha-se constituído por rochas granulí
ticas, que são o resultado de sucessivos eventos tectônicos que 
atuaram sob diversos materiais, tais como sedimentos diversos, 
rochas ígneas plutônicas e, provavelmente, também vulcânicas. 
Os dados geocronológicos disponíveis para este complexo mos
tram idades entre 3,1 BA (ver Lima et alii, 1981) até 1 ,8 BA, o que 

confirma a natureza policíclica de suas rochas. Os valores de 1,8-
2,0 BA encontrados na área deste trabalho, são interpretados 
como registros do último evento expressivo de retrabalhamento 
de suas rochas. Os efeitos desta reativação tectônica estão im
pressos na forte transposição regional. na injeção de numerosos 
corpos granitóides, às vezes migmatizando p.enetrativamen~e as 
rochas granulíticas preexistentes, e, tambem, no reeqUIIibno 
parcial das paragêneses minerais da fácies gra.nulito para con
dicões de metamorfismo menos severas (e g., fac1es anf1bol1to e 
xi~to verde). Segundo Cordani & lyer (1976), esta unidade seria o 
resultado da granulitização de um bloco crustal ma1s ant1go 

É interessante assinalar que em muitos cratons arqueanos as 
assembléias granulíticas formam o substrato, no período de 2,6 a 
2.7 BA. quando houve então a geração dos mobile belts (Young, 
1978 e Kroner 1981) 

O Complexo Presidente Juscelino corresponde a uma outra 
área do embasamento, aqui interpretada como de formação 
arqueana, muito remobilizada, pertencente ao Alto Pernambu
co-Alagoas, também denominado de Maciço Pernambuco
AiagoaE (Brito Neves, 1975). É caracterizada por uma área 
policíclica intensamente retrabalhada, culminando com a ativi
dade granítica brasiliana de grande porte Apesar dos dados geo
cronológicos apresentarem distribuição muito esparsa, confir
mam a assertiva de uma área cratogênica, envolvida em ciclos 
posteriores, guardando, no entanto, núcleos granulíticos e 
gnáissicos bastante antigos (áreas de Arapiraca, Jirau do Pon
ciano e nordeste de lbimirim), que são possivelmente arqueanos, 
regenerados e ampliados durante a Tectogênese Transama
zônica, com rejuvenescimento tectonotermal no Brasiliano 

O Complexo Presidente Juscelino é um megabloco cratônico 
que, aparentemente, ao longo de sua extensão, foi estabilizado 
ao redor de 630 MA e atingido ulteriormente por reativação tecto
nomagmática, com intrusões de granitos, monzonitos, sienitos, 
gabros e anortositos Ainda no Arqueano estão presentes na área 
cinturões de rochas verdes, representados, neste trabalho, pelos 
Complexos de Serrinha e Barreiro e pelos Grupos Capim e Brejo 
Seco Mascarenhas (1973) propôs a existência de outras seqliên
cias prováveis, como greenstone be/ts, destacando-se na área 
deste trabalho os Grupos Colomi e Jacobina Os modelos evoluti
vos sobre as características dos greenstone belts são encontrados 
nas obras de Anhaeusser et a/11 ( 1 969), Anhaeusser (1971 ), Win
dley & Bridgwater (1971 ), Condie (1981) e Windley (1977) 

Muito embora a maior parte dos cinturões de rochas verdes, 
conhecidos mundialmente, esteja confinada ao intervalo de 3,2-
2, 7 BA, exemplos mais antigos e mais novos também são conhe
cidos (Sutton, 1977) Poucos dados radiométricos são disponí
veis para osgreenstone belts da área aqui enfocada As seqLiências 
de cinturões de rochas verdes são predominantemente supra
crustais, constituídas por rochas vulcânicas e sedimentares, que, 
no conjunto, não apresentam seções completas da crosta oce
ânica, à semelhança dos afiolitos fanerozóicos Dentre as várias 
hipóteses de desenvolvimento dos greenstone belts, a mais acei
tável no momento para o desenvolvimento dessas estruturas no 
Arqueano requer um modelo geotectônico baseado nos parâme
tros de uma zona de nft intracontinental (Piatt, 1980). As melho
res discussões calcadas neste modelo estão em Glikson (1976) e 
Glikson & Lambert (1976) De um modo geral, esta hipótese 
baseia-se em que as seqLiências vulcânicas desses cinturões de 
rochas verdes poderiam representar: a) seqliência de cobertura, 
numa crosta siálica preexistente (Wilson, 1973); b) assoalho vul
cânico de zona de rift intracontinental (Windley, 1973; Glikson, 
1976, e Glikson & Lambert, 1976); c) remanescentes de uma 
crosta oceânica, anteriormente de grande extensão lateral (Giik
son, 1972); d) arco de ilha vulcânica (White, Jakes e Christie, 
1971; e) assoalho de bacias oceânicas marginais, desenvolvidas 
atrás de arcos de ilhas (Windley, 1976; Tarney, Dalziel e Wit, 
1976) 

A origem de um greenstone belt num ambiente de rift é consis
tente com a tectônica de gravidade, descrita em várias localida
des, com a predominância de estruturas sinclinais falhadas 
(Anhaeusser et a/ti, 1969), e com metamorfismo caracterizado 
como de baixa pressão. A aplicação deste modelo no Arqueano 
requer uma origem dos greenstone belts ao longo de segmentos 
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Fog. 1.100 - Anticlínóno Ponta da Serra. expondo núcleos do embasamento nas ~onas antoc lonaos. Folho SC.24- V-A. 

alongados, subsidentes, associados a esforços tensionais ao 
invés de compressionais. Neste sentido. o Grupo Capim já foi 
caracterizado por Winge (1981) como formado em zona de rift, 
enquanto que o Complexo Barreiro. segundo Souza et alü (1979). 
possui desenvolvimento similar ao modelo de back are basin. O 
Grupo Brejo Seco e o Complexo Serrinha possuem desenvolvi
mento similar ao Grupo Capim em zona de rifr. 

Na região do médio ltapicuru, o metamorfismo varia de xisto 
verde. no Complexo Serrinha. aumentando em direção oeste para 
o grau anfibolito alto até granulito. Young (1978) propôs um 
modelo para explicar este tipo de metamorfismo paralelo. admi
tindo uma crosta arqueana inferior. considerada como um terreno 
ocupado por gnaisses antigos. que teriam sofrido vigorosas 
ações do manto. 
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No final do Arqueano e início do Proterozóico. como con
seqüência da restrição de manifestações de mobilidade tec
tônica e de atividade ígnea, deu-se o aparecimento dos mobile 
belts (no sentido de Krõner. 1977) na área, principalmente refe
rente ao Complexo de Jequié, retrabalhando também as rochas 
da área cratõnica. Neste trabalho foram reconhecidos três cin
turões móveis conforme pode ser observado na Figura 1 .81. O de 
maior extensão ocorre numa faixa de direção NO na região de Ria
chão de Jaculpe, seguindo até Juazeiro, na direção N-S. O outro 
corresponde a uma faixa reconhecida porWinge (op. cit.), que se 
acha situada entre o Greensrone Capim e a Faixa Sergipana, 
enquanto que o terceiro corresponde ao cinturão granulltico 
atlântico (Mascarenhas. 1973). Os terrenos gnáissico-granullti
cos possuem vocação para se transformar em mobile belts, atra-



Flg. 1.100 - Conclusio. 

vés do retrabalhamento posterior, em processos semelhantes às 
áreas do Craron da América do Norte. relatadas por Bridgwater, 
Escher e Watterson (1973) e Watson (1973). 

Na parte oriental, o cinturão granulftico costeiro foi retomado, 
notando-se uma intensa transposição, granitização e gnaissifica
ção potássica que promoveram um rejuvenescimento por proces
sos tectotermais. Esta afirmação é semelhante à descrita por 
Windley & Bridgwater (1971) e Lambert (1976). 

Ainda neste setor ocorrem rochas migmatfticas, elevadas à 
fácies granulito (Silva Filho et a/ti", 1977), principalmente na 
região de Boquim, mostrando que os mobile belts retrabalham 
núcleos crustais antigos, o que evidencia um assoalho siálico 
para os mesmos. Este fato está discutido em Krõner (1977), 
quando desenvolveu sua teoria de destruição de placas siálicas 

por instabilidade do manto superior. gerando, conseqüente
mente. instabilidade crustal. responsável pela formação dos 
mobile belts. A presença de cinturões móveis policfclicos da área 
encontra apoio em Krõner (1977) no que se refere à existência de 
fragmentos cratônicos no interior dos mobJ/e belrs e pela exis· 
tência de amplas e coerentes massas siálicas arqueanas (Krõner, 
1977). São cinturões polimetamórficos, contendo rochas de alto 
grau de metamorfismo. fácies granulito a anfibolíto alto, com a na· 
texia esporádica e gnaissificação. 

A origem dos mobile belts é ainda um assunto em discussão, 
mas as causas mais aceitáveis estariam ligadas à distorção 
intema das massas continentais em movimento (Sutton & Wat
son, 1 974), movimentos intracrustais verticais, reflexos de 
repwelling do manto (Krõner, 1977). 
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Fog. 1.101 - Pedrôos ele dobremen1os assomélrocoa com plano ~xial NO-SE. relac'l · 
onados com a 3~ fase de deformeçio das suprecrustaos (Grupo Salguelro

Cachoelronhol. Folha SC.24.Y·A. 

No final do Arqueano e durante o Proterozóico. as Unidades 
Cara (ba-Paramirim. Serrinha. Capim. Barreiro e Brejo Seco foram 
metamorfizadas e estabilizadas. No final do Ciclo Jequié (e inicio 
do Transamazônico). ter-se-iam desenvolvido grandes fa lhas N·S 
concomitantes com a intrusão do Sienito ltiúba (no perfodo de 
2.1 20 MA), ocorrendo ao longo de uma delas. Figueiredo ( 1 981 ) 
propôs que a intrusão sienftica de grandes proporções constitui
ria evidência de que o bloco do sistema rfft teria sido levantado e 
atuado como área-fonte para os sedimentos do Grupo Jacobina. 
Tal hipótese carece ainda de confirmação, pois o cinturão meta
mórfico de Senhor do Bonfim. que bordeja a serra de Jacobina. foi 
interpretado e caracterizado como um mobile belr transama
zônico. 

O Proterozóico é caraeterizado por uma série de eventos oro
genéticos sucessivos. da qual resulta na formação, principal
mente, dos mobile befts. Este perfodo corresponde também à 
estabilização ou cratonização da crosta (Krõner, 1981 ). 

Nesta época ocorreu também a int rusão de uma suíte gabro
anortosftica nos xistos máficos do Grupo Brejo Seco. a qual foi 
introduzida em zonas de rifrs. acompanhados em fases tardias 
pelos granitos com textura rapakwi. A Sufte Magmática Serra da 
Aldeia foi gerada por fusão de blocos crustais introduzidos num 
ambiente anorogênico de zonas de aft intracontinentai (Garson & 
Mitchei , 1981). 

No Proterozójco Médio, teve infcio um grande sistema de rifr 
de direção none-sul. no qual depositou-se no bloco de Lençóis 
uma bacia linear que foi preenchida por sedimentos elásticos 
grosseiros a clastopelíticos associados a rochas vulcânicas d.o 
cinturão metamórfico de Jacobina e desenvolvidos sob con· 
dições paraplataforr;nais similares às sequências dos rift valleys do 
Witwatersrand. na Afrlca do Sul. Essas litologias foram deposita
das em antigas calhas da crosta. já preenchidas por derrames 
básico-ultrabásicos. aqui denominados Complexo de Campo For
moso. Além deste, as unidades que congregam o Sistema Jaco
bina são os Complexos Saúde e ltapicuru e o Grupo Jacobina. 
Couto er aln (1978) evocaram para o conjunto Jacobina um 
modelo de desenvolvimento segundo um back are basin, apoiado 
nos conceitos de Tamey. Dalziel e W it (1 976). A isócrona cons
trufda (Rb-Sr). nos metassedimentos do Complexo Saúde, indi
cou 2.400 MA. o que revela o caráter pré-transamazõnico desta 
cordilheira linear intracratônica. 

Concomitantemente, nesta época. foram depositadas as ro· 
chas do Grupo lplrá. que correspondem a um conjunto para meta
mórfico com o Complexo Saúde. 

A mtrusão de corpos plutônicos fo i de importância relevante 
no Ciclo Transamazónico, isócrona Rb-Sr de 2.1 00 MA. repre
sentando um dos mais importantes marcos da evolução geoló
gica do Craron do São FrancJsco. recebendo neste relatório a 
denominação de Sulte Granitóide Cansanção-Tanquinho. cons
tituindo plutões diapfricos (Stephanson, 1 975) e dômicos. De um 
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modo geral, possuem composições variáveis. sendo mais comuns 
a tonalltica e a granodiorltlca. As rochas plutônícas que ocorrem 
no greenstone befc de Serrinha aparecem nas suas panes centrais 
contendo xenólitos não deformados, enquanto que nas zonas 
marginais têm textura gnálssica e contêm xenólitos estirados e 
parcialmente assimilados (Kishida & Riccio, 1981 ). Quanto aos 
granitos e suas relações com osgreenstonebe/cs, sugere•se a lei
tura das obras de Anhaeusser et a!ii (1 969), Anhaeusser (1971 ), 
Glikson (1972), Glikson & Lambert (1 976). Sutton (1977) e 
Platt (1980). 

Após a Intrusão desta sufte e o dobramento e metamorfismo 
da seqüência dos domlnios cratônicos os mobile belts tornaram
se quiescentes e foram soldados aos blocos mais antigos, pano 
de 1,8 BA. os quais produziram uma plataforma mais extensa e 
mais estável, que predominou no Proterozóico Médio. 

Os megablocos cratõnicos, formados no final do Arqueano, 
foram invadidos. no final do Evento Transamazõnico (2.014±77 
MA). por magmas básico-intermediários, representados por 
diques e derrames de extensão regional, Vulcanismos Caratacá e 
Arauá, acompanhados por intrusões estratificadas (região de 
Uauá, na fazenda Lagoa da Vaca), como resultado desta atividade 
magmática, aparentemente relacionada à dis.tensão e ao fratura
menta dos blocos. 

O Proterozóico Médio é o sítio onde ocorreram registros de 
sedimentação em áreas de grande instabilidade, representados 
pelos Grupos Colomi, Salgueiro-Cachoeirinha, lbó e Complexo 
Entre montes. 

O Grupo Colomi está representado nesta fase pelos sedimen
tos carbonáticos e formações ferrfferas bandeadas. 

A Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal (Brito Neves. 1975) 
teve sua sedimentação chlstico-pel ft ica iniciada provavelmente 
no Pré-Cambriano, como sugerem as observações de campo 
realizadas no trecho Juazeiro-Sento Sé, onde a seqüência 
metassedimentar está em discordância angular sob os quartzitos 
da Formação Tombador, do Grupo Chapada Diamantina. Uma 
outra sedimentação, sobreposta à anterior, mais pelít ica e car
bonática. metamorfizada na fácies xisto verde e com corpos 
graníticos circunscritos. aparece nas zonas de depressão no 
interior da faixa dobrada. Metamorfismo. palingênese e migmati
zação atuaram vigorosamente no período de 630 MA. nos consti
tuintes da fa ixa dobrada. 

A deposição de uma seqüência pelítico·psamftica, com níveis 
subordinados carbonát icos e níveis de quartzitos, estes repetidos 
ao longo da seqüência, evidencia urna sedimentação em ambien
te de plataforma continental. 

Ao longo das aberturas, nesta plataforma. foram depositados 
sedimentos finos de águas profundas e que correspondem aos 
filitos e xistos da pane superior do grupo. A Figura 1.1 02 mostra 
esquematicamente um arcabouço geológico-tectônico da faixa. 

As zonas de falhamentos (inversos ou de empurrão) propicia
ram o conduto para a instalação de magmatismo básico presente 
na forma de diques ou sifls, concordantes com a foliação regional. 

Os Complexos Monteiro e Surubim são representantes de uma 
faixa de dobramentos de caráter vulcanossedimentar. onde estão 
eltpostos nas zonas arrasadas fragmentos da área cratogênica do 
Complexo Presidente Juscelino. Estas faixas de dobramentos 
consti tuem o Sistema Pajeú-Parafba, de Brito Neves (1975). e 
prescmdem de dados geocronológicos a nível de detalhe. As 
datações efetuadas revelam uma evolução complexa para suas 
rochas. que parecem ter sido depo.sltadas em tempos transama
zônicos. conforme indicam os dados geocronológicos obtidos 
por Gomes et afii ( 1981 ). nas Folhas SB.24/ 25 Jaguaribe/Natal. 
Datações K-Ar caracterizam a participação dessas faixas dobra
das nos processos tectonotermais do Ciclo Brasiliano. 

Depós1tos magmátícos de complexos máfico-ultramáficos 
estão presentes nas unidades acima referidas e incluem camadas 
vanadíferas e titanomagnetlticas em seqüências gabro-anonosí
t icas. e são condicionados aos sistemas de megafraturas (Win· 
dley, 1 977. Gerson & Mitchell , 1981 ), relacionados ao Pro
terozóico. 

Brito Neves (inf. verbal) efetuou uma datação no anonosito de 
Passira (PE). fora dos limites geográficos da área deste trabalho. 
obtendo idade do Ciclo Brasil iano. 
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Fig 1 102 - Mapa Tectonogeológico da Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal 

Uma pequena bacia linear, de direção NO-SE, teve sua forma
ção condicionada a processos de nfts e falhamentos em blocos, 
nas áreas de Entremontes e Canindé do São Francisco, onde se 
depositaram os metassedimentos e metavulcânicas do Comple
xo Entremontes Concomitantemente, alguns diques básicos 
foram introduzidos no embasamento adjacente, em Paulo Afon
so. A sequência foi metamorfizada por volta de 748±22 MA 
(idade obtida em um metabasito) e durante a granitização geral 
do bloco fragmentado, correspondente ao Alto Tectônico Per
nambuco-Alagoas, no período de 630±30 MA, as rochas do 
Complexo Entremontes foram invadidas por líquidos graníticos, 
representados por injeções em folhas Sua evolução geotec-

tônica é imbricada, e a suposição de constituir uma sequencia 
ofiolítica é problemática, faltando dados adicionais conclusivos. 
Na mesma época instalou-se na parte oeste da área a sequência 
vulcanossedimentar do Grupo lbó. 

No Proterozóico Superior não ocorriam mais acreções late
rais, mas sim verticais, representadas por plutonismo granitóide 
nas faixas dobradas (Condie, 1973, Fyfe, 1978) da área deste tra
balho, carecendo ainda de dete.rminações geocronológicas a 
nível de detalhe. 

A evolução da Faixa de Dobramentos Sergipana já foi ampla
mente escrutinada por Silva Filho et a!it (1977 e 1979a), Silva 
Filho (1982), Silva Filho, Bomfim e Santos (1978) e Santos & 
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Silva Filho (1975), entre outros, e sugere-se a leitura desses tra
balhos para uma melhor compreensão da evolução da Geos
sinclinal Sergipana. 

A seguir far-se-á um esboço evolutivo baseado nas concei
tuações desses autores, sem conotações geotectônicas, assunto 
este que será tratado no final deste item. Dois grandes domínios 
são reconhecidos nesta fai"a: o miogeossinclinal e o eugeos
sinclinal. 

O primeiro está constituído pelos Grupos Miaba e Vaza-Barris, 
apresentando dobramentos holomórficos predominando a fácies 
plataforma!. A sedimentação inicia-se com conglomerados na 
base, seguidos de quartzitos puros e feldspáticos (Formação Ita
baiana). Seu equivalente pericratônico é a Formação Juetê. 
Segue-se um conjunto representado pelas Formacões Jacare
cica, Jacoca, Capitão-Palestina e Olhos d'Água, de ambiente pre
dominantemente marinho, sendo a unidade correspondente no 
craton a Formação Acauã. A faixa completa-se com a sedimenta
ção de metapelitos, grauvacas, siltitos e filitos da Formação Frei 
Paulo-Ribeirópolis, enquanto que o seu equivalente na área era
tônica é a Formação Lagarto. O domínio eugeossinclinal estaria 
representado por urna sedimentação terrígena, constituída por 
uma seqüência psamítica basal (Formação Santa Cruz) e por grau
vacas, meta r enitos, "istos, rnetacarbonatos e filitos, que se alter
nam ritmicamente com caráter flyschóide, além de esporádicas 
intercalações de rnetaconglomerados. representando urn escor
regarnento gravitacional, pertencentes à Formação Traipu
Jararnataia De urn modo geral. a sedimentação da eugeossincli
nal seria pelágica com calcários ou sedimentos finos indicando 
condições plataformais em águas pouco profundas, represen
tando condicões tectônicas estáveis. A sedirnentacão deste 
sulco seria d~rivada do craton, segundo Silva Filho (1982) Este 
mesmo autor fez urna reconstituição paleogeográfica para a 
seqüência geossinclinal. 

Resumidamente pode-se afirmar que o início da sedimenta
ção geossinclinal está representado por elásticos grosseiros de 
origem continental das Formações Juetê, Itabaiana e Jacarecica, 
contendo fácies caracteristicamente de leques aluviais (conglo
merados), de sistemas fluviais anastomosados (arenitos sem 
argila) e meandrantes (arenitos com argila) 

Após esta fase continental o már transgride sobre o conti
nente, depositando argilas, calcários e dolomitos das Formacões 
Acauã. Jacoca, Capitão, Palestina e Olhos d'Água. A transgre~são 
gera instabilidade no talude continental, que desmorona e recicla 
antigos depósitos. Este fenômeno estaria registrado pela Forma
ção Capitão-Palestina, fácies de grauvacas seixosas. Esta fase 
está sotoposta aos calcários da Formação Olhos d'Água e grada 
lateral e verticalmente, rspectivamente, para as argilas da Forma
ção Acauã e filitos da Fácies Capitão. As formações mencionadas, 
de ambiente continental e de plataforma, gradam distalmente 
para os sedimentos marinhos profundos da Fácies Frei Paulo
Ribeirópolis e da Formação Traipu-Jaramataia As grauvacas 
destas formações representam fácies de preenchimento de canal 
no sopé continental, enquanto os níveis com estratificação gra
dativa e cruzada de pequeno porte representariam seqüências 
turbidíticas 

Representando produtos de um período de soerguimento 
moderado, seguiu-se à compressão e à orogênese nas áreas 
intracratônicas uma nova tensão tectônica, propiciando uma rea
tivação ao longo de antigos nfts, após o que houve um sub
seqüente afundamento, que determinava a formacão de uma 
ampla bacia, rasa, onde se fixaram coberturas do 'Mesoprote
rozóico do Grupo Chapada Diamantina (Formações Morro do 
Chapéu, Caboclo e Tombador), cujas datações geocronológicas 
assinalavam o período de 1.290 a 850 MA. Este grupo caracteri
za-se por uma seqüência terrígena superior, transgressiva, fluvio
deltaica e rasa. 

Segundo Brito Neves et a!Ji (1969, apud Lima et a/ti, 1981 ), 
entre cerca de 1.300 e 1.200 IVIA ocorreu a principal fase de do
bramento e metamorfismo das coberturas do Ciclo Espinhaço, 
cujos movimentos compressionais tornaram-se menos enérgi
cos de oeste para leste, nas coberturas setentrionais (Grupo Cha
pada Diamantina). Nesta fase, os ei)(OS de dobramentos orienta-
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vam-se preferencialmente para N-S, havendo o desenvolvimento 
de epi a anquimetamorfismo. 

O Proterozóico Superior é a época da formação das coberturas 
plataformais do embasamento pré-cambriano, evidenciada pelos 
sedimentos elástico-químicos do Supergrupo São Francisco, 
representado pela Formação Bebedouro e Grupo Bambuí, cor
relativos ao Ciclo Brasiliano (950 até 450 MA). São sedimentos 
às vezes francamente metamórficos sem deformação regional 
muito significativa, cuja organização e tipos litológicos assegura
vam uma deposição regular, em mar epicontinental raso. 

A fase de metamorfismo e atividade granítica caracterizam um 
importante evento, datado em 630±30 MA. Ainda neste período 
ocorreu o rejuvenescimento isotópico das áreas do embasa
mento pernambucano, através de processos tectonotermais. As 
Faixas Dobradas Surubim, Monteiro, Sergipana e Riacho do 
Pontal sofreram processos de migmatização e granitização 
neste ciclo. 

No Ciclo Brasiliano observa-se um abrandamento das con
dições tectonotermais, provocando uma grandiosa movimenta
ção tectônica, com o aparecimento de falhamentos transcorren
tes, que moldaram a configuração atual da área. Caracteriza-se 
assim o Lineamento Pernambuco, que arqueia e estira a porção 
norte, formando drags com granitização associada (granitóide 
tipo Moderna). 

Nas fases sin e tarditectônicas deste ciclo ocorreram fenôme
nos de reativação e rejuvenescimento da área cratogênica 
(Complexo Presidente Juscelino). os quais foram concomitantes 
às intrusões graníticas, representadas pelas Suítes Granitóides 
Pedra-Mata Grande e Águas Belas, e à deformação estrutural 
atuante nas fail<as dobradas. Ainda na fase tarditectônica apare
cem algumas intrusões, relacionadas ainda às Suítes Águas Belas 
e Glória. 

No final do Pré-Cambriano e início do Eocambriano toda a área 
estava consolidada e incorporada à plataforma brasileira, a qual, 
segundo Almeida (1977), encontrava-se no estágio de transição 
do longo período de sua cratonização definitiva. No Eocambriano 
ocorreu novo desequilíbrio tectônico, com reativação processada 
em zonas de nfts infracontinentais culminando com a intrusão 
dos granitos com estruturas rapakivi da Suíte Intrusiva Serra da 
Aldeia. No final do Eocambriano ocorreu nas regiões de instabili
dade tectônica do rio São Francisco uma intrusão gabro
anortosítica estratiforme, pertencente à Suíte Intrusiva Canindé. 

Após a consolidação, que resultou da tectogênese da Faixa de 
Dobramentos Sergipana, originou-se a Plataforma Afro-Brasilei
ra, comportando-se como para plataforma, assistindo neste está
gio à acumulação de sedimentação em bacias tectônicas, 
restritas aos bordos da faixa dobrada, representada pelas For
maçõesJuá e Palmares, respectivamente localizadas na ante e na 
infrafossa molassóide, originadas por correntes de turbidez, que 
propiciam o aparecimento de grauvacas e conglomerados, pro
dutos da inversão da geossinclinal 

As Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife abrigam, dentro de seus 
limites geográficos, uma coluna sedimentarfanerozóica das mais 
completas do país, compondo as colunas litoestratigráficas das 
Bacias do Recôncavo-Tucano-Jatobá, Sergipe-Alagoas, Parnaí
ba e Araripe. 

Quase todos os períodos geológicos estão aí representados, 
embora estejam eles afetados por interrupções no registro 
estratigráfico. 

Essas interrupções, ou lacunas, são reconhecidas como hiatos 
e vacuidades erosionais. Um primeiro hiato se verifica no Ordovi
ciano, que não parece ter sido a área-tempo aqui considerada tea
tro de deposição. Outro longo hiato, este cheio de significações 
na história geodinâmica da região, demora quase dois períodos 
mesozóicos completos, pois abrange todo o Triássico e grande 
parte do Jurássico. 

As vacuidades erosionais ocorrem, no registro paleozóico, 
entre o Devoniano e o Carbonífero e entre este e o Permiano. 
Outra, da maior importância, é a vacuidade entre o Neocomiano e 
o Alboaptiano, não somente pela el<tensão regional alcançada 
por essa discordância, mas pela variabilidade temporal e por sua 
elevada angularidade. 



Outros elementos para a reconstituição da história desse 
amplo território residem em três pontos capitais: os vastos limites 
originais da sedimentação paleozóica, o confinamento da sedi
mentacão continental neocomiana em bacias do tipo rift e a 
súbita ·liberação da sedimentação alboaptiana desses estreitos 
limites tectônicos. As ampliações e restrições do espaço deposi
cional derivam-se diretamente das alterações do regime tec
tônico do craton, em resposta não a campos de forças localizadas 
em um continente ou partes dele, mas oriundos de contingências 
internas, de escala global. 

Essas modificações se refletem nas fácies sedimentares, que 
retratam as condições de posicionais de cada época. Nesse parti
cular, o registro sedimentar paleozóico das bacias brasileiras 
pode ser dividido em megasseqüências (Ghignone, 1972, e Soa
res, Landim e Fúlfaro, 1974). No caso do Paleozóico do Nordeste, 
reconhecem-se duas seqüências maiores. A inferior engloba 
terrígenos continentais neo-silurianos, que evoluem para mari
nhos no Devoniano e tendem a retornar às condicões conti
nentais ao se iniciar o Carbonífero. A segunda 'seqüência, 
sobrejacente à primeira, enfeixa red beds continentais neocar
boníferas que passam, gradativamente, no Permiano, a uma 
ambientação paludal, com influência, retornando ao final do ciclo 
às condições semi-áridas iniciais. 

As duas seqüências estão separadas por uma discordância de 
extensão regional e baixa angularidade, o que denuncia a estabili
dade tectônica dominante no Paleozóico, traduzida em oscila
ções epirogênicas que se revelam na sucessão cíclica dos 
ambientes sedimentares. Ambas estão fragmentariamente docu
mentadas nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, na Bacia do 
Parnaíba, na Bacia de Tucano-Jatobá, onde melhor se expres
sam, e na Bacia de Sergipe-Alagoas, além dos resíduos esparsos 
sobre o embasamento, entre os quais se inclui a chamada bacia 
de Mirandiba. 

As analogias essenciais que relacionam esses sedimentos, 
embora sua distribuição descontínua, sugerem a existência de 
uma bacia primordial única, solidária à do Parna1ba, que teria 
sido erodida durante o soerguimento cratônico triássico-jurás
sico e parcialmente destruída em seu apêndice leste-sudeste 
(Ghignone, op cit.). 

Os eventos que se desenrolaram no Paleozóico são de caráter 
puramente intracratônico e precedentes à separação continental. 
No Mesozóico os processos internos que se desencadeiam resul
tam na ruptura da crosta siálica, individualizando, desde então, 
duas placas tectônicas distintas, de acordo com os postulados da 
Tectônica Global, que bem se ajustam ao esquema de desenvol
vimento da margem continental brasileira, conforme reconhe
cem Asmus & Ponte (1973) e Asmus & Porto (1980). A ruptura 
central da crosta siálica se propagou lateralmente, formando nfts 
secundários. O rifteamento, ainda que intracratônico, nos ramos 
secundários, é imediatamente antecedente ou coetâneo ao pro
cesso de separação dos continentes. As bacias lineares assim 
implantadas no Cretáceo Inferior, Tucano-Jatobá e Sergipe
Alagoas, abrigam um espesso pacote terrígeno de faciologia alu
vial, fluvial e de construção deltaicas nos lagos interiores aos rifts. 
Verificada a completa separação entre os continentes, a placa, 
completamente desvinculada, retoma às condições ortoplata
formais e a deposição alboaptiana imita o estilo paleozóico, 
alastrando-se consideravelmente para o hinterland. O registro 
faciológico correspondente, expresso também na região do 
Araripe, indica ambientação transicional e marinha nas áreas 
pericratônicas recém-formadas, variando para continental na 
direção do interior. Os processos pericratônicos, pós-drift, estão 
bem consignados no Alboaptiano, Cretáceo Superior e Terciário 
de Sergipe. 

Cada uma das bacias compreendidas dentro das Folhas 
SC.24/25 Aracaju/Recife contribui com sua parte para o esclare
cimento de cada uma das facetas dos processos operantes desde 
o Siluriano até o presente. 

As analogias estratigráficas e estruturais dessas bacias com as 
outras bacias sedimentares permitem supor uma analogia e 
desenvolvimento similares. Neste item, a evolucão tectonossedi
mentar dessas bacias será tratada num âmbitÓ geral. 

A evolucão fanerozóica comeca no Siluriano, quando a plata
forma brás.ileira atingiu um estágio de ortoplataforma (Almei
da, 1977). 

Neste período teve início a fase de deposição das grandes 
bacias paleozóicas do Brasil. Das bacias presentes na área deste 
trabalho, somente as do Parnaíba, Jatobá e Araripe tiveram uma 
sedimentacão iniciada no Siluriano Superior/Devoniano Inferior, 
a qual está ~epresentada pelas Formações Serra Grande, Tacaratu 
e Cariri, correlatadas entre si, as quais são reflexos da primeira 
transgressão marinha de. caráter epicontinental. 

No Devoniano Médio/Superior, ocorreu a maior transgressão 
marinha fanerozóica sobre a plataforma brasileira, onde foram 
depositados, nas bacias, sedimentos pelíticos, com rica fauna 
marinha, representada na Bacia do Parnaíba pelas Formações 
Pimenteiras e Cabecas, e na Bacia Tucano-Jatobá, pela Forma-
ção lnajá. · ' 

Após uma fase erosiva de grande amplitude, possivelmente no 
Namuriano (Ghignone, 1963), nova transgressão ocorreu no 
Neocarbonífero/Permiano, menos intensa que a anterior. Neste 
período foi depositada, na Bacia Tucano-Jatobá, a sedimentação 
neocarbonífera/permiana, representada pelas Formações Curi
tuba e Santa Brígida, a primeira equivalente à Formação Batinga e 
a segunda à Formação Aracaré, ambas da Bacia Sergipe
Alagoas. 

No Mesocenozóico, sob condicões de extrema calma tec
tônica, desenvolviam-se no interi~r do continente depressões 
intracratônicas sem qualquer influência marinha. Estas de
pressões ocuparam, na área deste trabalho, as Bacias Sergipe
Alagoas e Recôncavo-Tucano. Nestas depressões, sobre os 
relictos de rochas paleozóicas, depositaram-se os sedimentos 
terrígenos arena-argilosos das Formações Bananeiras e Serraria, 
do Subgrupo Igreja Nova, na Bacia Sergipe -Alagoas, correspon
dentes às Formações Aliança e Sergi, do Grupo Brotas, no 
Recôncavo-Tucano. Estes sedimentos aparecem ainda como 
remanescentes isolados nas bacias Mirandiba e Carnaubeira. 

Na Bacia do Recôncavo-Tucano-Jatobá, o assoreamento 
efetuou-se por um complexo deltaico, progradando predominan
temente de noroeste para sudeste, até preencher a bacia. Este 
período sedimentar está representado pelo Grupo Ilhas, onde 
predominam intercalações de arenitos de frente deltaica, com 
folhelhos de talude e corpos de turbiditos arenosos (Medeiros & 
Ponte, 1981 ), e pela Formação São Sebastião, constituída por 
fácies aluviais de planície proximal. 

Estrela (1972, apudSilva Filho et alii, 1977) postulou que estas 
depressões se formaram à custa de sinclinais periféricas adjacen
tes a uma grande intumescência no Craton Gondwana, preconi
zando o fendilhamento do continente. Nesta fase de pré-rift, 
foram depositados os sedimentos lacustres da Formação Barra 
de ltiúba, em Alagoas. Com a continuação dos processos de 
movimentação de placas litosféricas, no Cretáceo Inferior, os 
esforços tensionais provocaram falhamentos e colapso da crosta, 
com a formação degrabens e meiosgrabens. Deste modo, começa 
o estágio de reativação Waldeniana, que culminou com a separa
cão dos continentes Sul-Americano e Africano. Os rift-valleys, ou 
tafrogeossinclíneos, resultantes do tectonismo Waldeniano, 
abriram-se de sul para norte, ao longo de antigas linhas de 
fraqueza no embasament~. até a zona nordeste do Brasil, em Per
nambuco, e a oeste da Africa, em Camerum, que permanecia 
resistente à abertura continental, constituindo-se no ponto de 
convergência do prato-oceano Atlântico sul e prato-oceano 
Atlântico norte. 

Ao norte do nft sul-atlântico desenvolveram-se as Bacias de 
Sergipe-Alagoas, Recôncavo-Tucano-Jatobá. 

Na fase cretácea, de reativação tectônica do escudo brasilei
ro, se processou, através de subsidência diferencial de blocos, 
simultaneamente, um preenchimento rápido das fossas. As con
dições de sedimentação gradaram de fluvioaluvial para fluvio
lacustre. 

Neste estágio foram depositadas as Bacias de Sergipe
Alagoas, os sedimentos continentais das Formações Barra de 
ltiúba, Penedo, Rio Pitanga e Morro dos Chaves. 

Ainda neste período foram depositados os arenitos arcosea
nos da Formação Coqueiro Seco e a Formação Ponta Verde, com 
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folhelhos seguidos da deposição das litologias da Formação 
Muribeca 

No Cretáceo registrava-se também a sedimentação de uma 
seqüência transgressiva (Formação Santana), capeada em dis
cordância por outra seqüência continental terrígena (Formação 
Exu), representantes da bacia do Araripe 

A sedimentação se processou em uma bacia intracontinental 
marginal, de plataforma estável, que durante o evento trans
gressivo manifestou, conforme as condições climáticas, restrição 
à circulação de água marinha, indicada pela presença de gipsita 

Ainda no Cretáceo foi depositada a seqLiência vulcanopluto
nossedimentar do Grupo Pernambuco. 

Neste período deu-se a formação de diabásios, dispostos sob 
a forma de diques que estão presentes em Cacimba da Areia (PI), 
representantes da Reativação Waldeniana. 

O retorno às condições de ortoplaforma se realizou somente 
no continente, enquanto na costa continuava a subsidência pro
gressiva no Neocretáceo e no Albiano. Verificou-se, possivel
mente, a ruptura da crosta continental. com a expansão da crosta 
oceânica, e finalmente a separação dos continentes Os registros 
litoestratigráficos deste período estendem-se do Albiano ao Plio
ceno, sendo representados pelos sedimentos do Grupo Sergipe 
depositados em ambiente marinho de plataforma, variando de 
transicional a nerítico médio, como um resultado do primeiro pro
cesso contínuo de subsidência da margem continental, ao longo 
das linhas de flexura e de um suficiente afluxo sedimentar Sob 
estas condições foram depositadas as Formações Riachuelo, 
Cotinguiba e Piaçabuçu. 

Nesta época, provavelmente, deu-se a reativação por gravi
dade do Lineamento Pernambuco, com a separação das bacias 
Pernambuco-Paraíba e Sergipe-Alagoas. 

Após este período qe atividade tectônica, iniciou-se no 
Aptiano uma fase de quiescência relativa. Ocorreu então a 
primeira invasão de água salgada na Bacia Sergipe-Alagoas com 
a deposição de espessa camada de evaporitos 

Segundo Asmus & Porto (1980) o incipiente oceano Atlântico 
Sul apresentava-se no Aptiano, como um golfo alongado e 
estreito Como naquela época já se definira a linha ruptura! conti
nental, as Bacias do Recôncavo-Tucano-Jatobá ficaram às mar
gens do processo. Ali foram depositados os elásticos continen
tais da Formação Marizal. 

No Terciário-Quaternário, a área entra em relativa calma tec
tônica, permitindo a formação do pediplano sul-americano de 
King (1956), bem representativo nas áreas da Chapada Diaman
tina, seguida, após a elevação epirogenética da construção da 
superfície de pediplanação Velhas e/ou Paraguaçu (King, op ctt.), 
amplamente distribuída na região, na qual depositou-se a Forma
ção Caatinga, na porção noroeste da Folha trabalhada 

O Pliopleistoceno foi acompanhado de intensa erosão e depo
sição de detritos, dispostos paralelos à costa, que continuava 
baixa, originando o Grupo Barreiras 

Do retrabalhamento, pelo vento, da cobertura detrítica rela
cionado ao pediplano pliopleistocênico, originaram-se, no Qua
ternário, os extensivos depósitos eólicos, com dunas fósseis 
muito abundantes numa faixa de direção E-0, que aparece na 
Folha SC.24-V-C, ao norte da serra dos Colomis. 

Ainda no Quaternário, a calma tectônica estava presente em 
toda a área deste trabalho, a qual esteve exposta a processos 
erosivos, que acarretaram na formação de uma espessa cobertura 
aluvial lacustre e costeira. 

A) Tentativa da aplicação de um modelo para a Faixa de Dobra-
mentos Sergipana 

É intuito do presente item analisar e discutir uma evolução 
dinâmica para a Faixa de Dobramentos Sergipana, que reflete 
uma atividade nO Ciclo Brasiliano. Além da faixa referida, levam
se em conta análises a serem feitas no Alto Estrutural Pernambu
co-Alagoas, aqui considerado como o bloco ativo 

O estudo das unidades que compõem o Cinturão Metassedi
mentar Sergipano, bem como a presença de um embasamento 
siálico rejuvenescido no Brasiliano, leva à conclusão que o con
junto mencionado compreende um sistema orogênico, deposi-
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tado em um assoalho ensiálico e deformado posteriormente com 
o choque do Megabloco Pernambuco-Alagoas com o Batólito de 
Glória acrescido no Ciclo Brasiliano. 

Brito Neves, Sial e Albuquerque (1977) enfatizaram uma ver
gência centrífuga para a faixa de dobramentos, com os segmen
tos sergipano e a lagoa no divergindo a partir de uma faixa central 
com intrusões graníticas ao sul do rio São Francisco Propuseram 
na ocasião um modelo preliminar de tectônica de placas para 
explicar a faixa, mediante o choque do Craton do São Francisco ao 
sul, com o "maciço" Pernambuco-Alagoas ao norte. 

Silva Filho et alit (1977), e Silva Filho, Bomfim e Santos (1978) 
definiram um zoneamento geotectônico semelhante ao anterior, 
assinalando a presença de um "complexo ofiolítico" na região de 
Canindé do São Francisco. 

Jardim de Sá, Legrand e Hackspacher (1981) descartaram 
estes modelos por não terem sido comprovadas feições caracte
rísticas de tectônica de placas, tais como ofiolitos, mélanges, xis
tos azuis e cinturões metamórficos paralelos Por outro lado, 
segundo ainda estes autores, os dados estruturais obtidos no 
campo entram em conflito com os modelos apresentados, já que 
nos mesmos foi admitida a atuacão de uma zona de subduccão 
mergulhando para sul, o que i~plicaria que a deformação· do 
Grupo Vaza-Barris fosse polifásica e mais antiga que o Grupo 
Macururé, exatamente o oposto indicado pelos estudos estru
turais e de metamorfismo 

Estudos geofísicos realizados por Rànd et a/11 (1980) também 
descartaram o modelo de tectônica de placas Dentro dos siste
mas envolvidos, Geossinclinal Sergipana e o Alto Estrutural 
Pernambuco-Alagoas, pode-se destacar os seguintes elementos 
tectônicos conforme a Figura 1 103 

I Faixa do arco magmático (terminologia no sentido de Mitchell 
f_r Garson, 1976) 

Caracteriza-se por apresentar uma área de intensa migmatização 
e granitização do embasamento ensiálico pré-brasiliano, e dos 
metassedimentos marginais, os quais são predominantemente 
de origem detrítica, além de químicos, predominando metamor
fismo de fácies anfibolito alto até granulito Considera-se aqui 
que porções da infra-estrutura do arco magmático também este
jam envolvidas Associam-se numerosos plutões e massas 
batolíticas de rocha granitóide, com fases sin, tardi e pós
tectônicas, envolvendo terrenos ocupados por um complexo 
policíclico representado por grandes áreas constituídas de gnais
ses, metatexitos, diatexitos (produtos da remobilização de 
porções do arco magmático), granulitos, dioritos, além de lentes 
de calcário cristalino, xistos e metabasitos como restos Para este 
agrupamento petrotectônico propõe-se a denominação de Cintu
rão Pernambucano, cujos limites são os seguintes: ao sul, a partir 
do rio São Francisco, segue para norte até a feição cataclástica do 
Lineamento Pernambuco; a leste, até a Bacia Costeira Sergipe
Alagoas, e a oeste limita-se com a Bacia Sedimentar Tucano 
Norte-Jatobá. 

11 Faixa arco fossa (terminologia no sentido de Dickinson, 
1972) 

Congrega as unidades situadas na área da Geossinclinal Sergi
pana, representada pelos Grupos Macururé, Miaba, Vaza-Barris e 
Estância, contendo intrusões de diápiros, de composição grano
diorítica, tonalítica, diorítica e biotita-granito, do tipo mesotec
tônico de Stephanson (1975), agrupados sob a denominação de 
Suíte Granitóide Tipo Glória Compreende ainda uma faixa de ten
dência ascensional, relativa, com metassedimentos francamente 
marinhos. A faixa apresenta metamorfismo crescente, de inci
piente nos materiais de cobertura pericratônica a sul e sudoeste, 
avançado para norte até o grau anfibolito na margem direita do rio 
São Francisco, que separa no seu baixo curso uma bipolaridade 
das estruturas, vergindo para SSO, ao sul. e NNE ao norte do 
referido rio, entre as cidades de Pão de Açúcar (AL) e Propriá (SE) 
Assim, as falhas inversas ou de empurrão, presentes na região db 
médio São Francisco, mostram sempre vergência para sul e 
sudoeste, com exceção da Falha de Jacaré dos Homens, com 
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Sedimentos fanerozaicas contendo as 
bacias sedimentares do Recôncavo 
Norte(!), Tucano Sul(2), Tucano Nar• 
te ( 3), Jato bo:( 4) e Sergipe~Aiogaas(5) 
mclumdo sed1mentos deprma,dunas 1 
Grupos Pernambuco e Barreiras 

Sedimentas tipo molassÓides' Forma
.cão Jua' e Formação Palmares 

Granitos de filiação SeqÜência vulcanossedi-
migmotítico mentor com rochas plutô

nicas 

SeqÜências supracrustais 
da Faixa de Dobramento 
Sergipana 

Faixas dobradas marginais em 
relação à área C\Ot}lgênica cor;> 
embasamento püllfOs!cO e maCI
ços graníticos 

rA- Faixa do Arco MagmÓtico 
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Fig 1 103- Esboço geológico com os elementos tectônicos da Faixa de Dobramentos Sergipana e sua infra-estrutura 

vergência para leste-sudeste e a Falha de Mocambo para sul
sudeste, ambas com vergência em direção aos blocos cratônicos 
(Jirau do Ponciano e Itabaiana) 

111 Associação bacia marginal 

Corresponde, preliminarmente, a uma unidade representada pelo 
Complexo Entremontes, interpretada como uma seqüência vulca
nossedimentar, depositada em uma bacia, a qual foi intrudida em 
tempos ulteriores por um plutonismo gabróico-anortosítico 
possivelmente estratóide, pertencente à Suíte Intrusiva Canindé. 
O Complexo Entremontes acha-se constituído por quatro unida
des em conformidades com a subdivisão original de Silva Filho et 
a/11 (1979b), isto é: Unidades Mulungu, Garrote, Novo Gosto e 
Gentileza Exceto a Unidade Garrote, que está constituída 
essencialmente de leptitos (granitos potássicos deformados), as 
demais apresentam rochas básicas como tipos litológicos princi
pais. As Unidades Mulungu e Novo Gosto contêm metassedi
mentos (xistos granatíferos, quartzitos micáceos, metassiltitos, 
metarenitos e possivelmente algumas(?) lentes de metacarbona
tos), enquanto que a Unidade Gentileza é composta exclusiva
mente de rochas básicas 

As composições químicas das rochas básicas da unidade 
Mulungu e Novo Gosto assemelham-se a toleítos de baixo potás
sio, e as da Unidade Gentileza a toleítos continentais As duas 
primeiras são orogênicas e a última anorogênica (vide discussão 
no item de análises químicas do Complexo Entremontes). A pre
sença de sedimentos elásticos na Unidade Novo Gosto sugere 
um ambiente de bacias marginais. Todavia a falta de bons aflora-

mentos com relações estratigráficas bem definidas dificulta uma 
conclusão mais correta à luz dos atuais conhecimentos tectôni
cos É importante registrar que em um local se verificou que sedi
mentos da Unidade Novo Gosto estão cortados por dique de 
basalto, podendo por extensão as demais rochas básicas consti
tuir injeções fissurais Os afloramentos próximos a Entremon
tes são sugestivos para esta hipótese. 

IV. Associação molassóide 

Compreende as fossas molássicas sedimentares, onde se depo 
sitaram conglomerados, grauvacas e turbiditos correspondentes 
às Formacões Palmares e Juá As estruturas sedimentares e a dis
tribuicão das fácies molássicas indicam transporte sedimentar do 
oróge'no para o Crawn do São Francisco. 

Antes da proposição do modelo para esta área, alguns pontos 
devem ser colocados A presença marcante de uma intensa grani
togênese no Cinturão Pernambucano, com complexos granitói
des de formatos diversos, onde se sobressaem leucogranitos, 
sienitos e granitos a duas micas que ocupam amplas áreas. 

Segundo Moreau (1977, apud lssler, 1982) os leucogranitos 
são sempre produzidos através de anatexia de material siálico, 
em geral granitos aluminosos anatéticos, e tal anatexia estaria 
localizada numa área siálica espessada, em zonas de colisão de 
placas siálicas 

Ainda com relação à granitogênese, referimo-nos aos granitos 
a duas micas (muscovita + biotita), da localidade de Ouro Branco 
(AL), com mineralizações de estanho, indicando granitos do tipo 
S (Chappel & White, 1974), gerados pela refusão da pilha 
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metassedimentar (Strong, 1980). A presença de corpos sieníti
cos alongados, com formatos filonares na região do rio São Fran
cisco, indica a existência de megafraturas nesta área. Por outro 
lado a ocorrência de corpos gabróico-anortosíticos na região de 
Canindé do São Francisco leva-nos a citar Mitchell & Garson 
(1976), que no contexto da tectônica de placas afirmaram esta
rem os anortositos e intrusões acamadas relacionados com a 
fusão parcial de rochas alcalinas na base da crosta, produzindo 
magmas ácidos e resíduo anortosítico. Esta fusão parcial estaria 
mais provavelmente acompanhando uma colisão continental, 
com depósitos de Fe-Ti, denunciando ambiências geológicas 
relativas às partes mais inferiores da crosta continental (Windley, 
1976). Um outro conjunto que deve ser analisado é a Suíte Grani
tóide Tipo Glória, presente no interior da faixa de dobramentos. A 
mesma parece estar relacionada com o metamorfismo da faixa 
(vide discussão geocronológica no item 1.1.2.2.31.4), aparen
tando também ser o resultado de refusão de material híbrido, 
enquanto que alguns plutões são evoluídos de rochas metassedi
mentares. Do ponto de vista evolutivo é interessante o seu posi
cionamento entre duas falhas inversas, alinhadas na zona metas
sedimentar segundo NO-SE. Como os afloramentos em sua maior 
parte estão ao nível do solo, portanto arrasados, supõe-se que 
houve falhamentos em blocos para expor a massa granítica. 
Supõe-se que o plutonismo granitóide esteja relacionado tam
bém, em parte, a uma fusão crustal, causada por processos com
pressionais de uma placa contínua (Strong, 1980). Deve-se 
enfatizar a presença de rochas metabásicas na região de Mar
rancó, compondo pequenos serrotes intercalados concordante
mente com as supracrustais, além de várias lentes de metabasitos 
presentes na área de Paulo Afonso em domínios do embasa
mento. Estudos químicos detalhados necessitam ser investiga
dos em pesquisas futuras com a finalidade de determinar sua 
possível ambiência geológica. Esta introdução, bastante longa, 
mas necessária, suporta a hipótese da presença de uma placa 
siálica que se moveu nesta região. 

A não constatação de ofiolitos, mélanges etc., sugere um 
modelo alternativo em que a faixa depositou-se em substrato 
ensiálico, com a deformação atribuída a um choque, sem prévia 
subducção, com o empurrão do Cinturão Pernambucano contra a 
acrecão do Batólito de Glória, Ciclo Brasiliano. 

a· modelo proposto está sumariado na Figura 1 .1 04 mos
trando as principais fases de desenvolvimento 

Admite-se como hipótese de trabalho que, no final do 
Arqueano, processos de convecção vertical presente na astenos
fera produziram uma fase de arqueamento, com pequenos esfor
ços distensivos que teriam provocado um fissuramento crustal 
incipiente, segundo antigas linhas de fraqueza, fazendo com que 
alguns segmentos da crosta superior (zona do craton) fossem 
rebaixados (McConnell, 1974), propiciando o início da formação 
de uma pequena bacia ensiálica. Falhas de empurrão tendem a 
aparecer por influência dos processos de rebaixamento. No 
modelo de Krõner (1979), a litosfera sendo menos espessa, 
zonas de fraturas lineares poderiam medrar sobre os diápiros 
astenosféricos, onde se desenvolveriam lentamente pequenas 
bacias 

Rochas básicas trapeadas na crosta forneceriam, no Ciclo 
Transamazônico, a subida deste material através de falhamentos 
profundos, originando as rochas básicas de Batalha e Jirau do 
Ponciano (Fig. 1 .1 04a) 

A anomalia geofísica negativa encontrada por Rand et alit 
(1980) se ajustaria a este modelo, desde que encerra uma 
camada subcrustal mais leve que o manto peridotítico. 

Vale ressaltar aqui os conceitos de Smithson & Brown (1977), 
sobre a crosta inferior, a qual, segundo estes autores, consiste de 
uma série complexa de rochas ígneas e metamórficas de compo
sição aproximadamente intermediária. 

Em tempos posteriores, já no limiar do período do Prote
rozóico médio e início do Superior, com a ativação dos processos 
de falhamentos, uma extensa bacia é desenvolvida como 
resultado dos movimentos epirogenéticos, refletidos, segundo 
Krõner (1979), por células de convecção de grande amplitude. O 
não aparecimento de uma bacia de crosta oceânica neste estágio 
poderia ser explicado de várias formas. Uma delas é que se a crosta 
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Fig 1 104 - Esquema evolutivo da Faixa de Dobramentos Sergipana 
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superior é considerada espessa, não muito rígida (Dewey & Kidd, 
1977; Krõner, 1981, e Gilluly, 1971 ), processos de convecção, 
falhamentos e o calor presente na crosta inferior não foram sufi
cientes para provocar a ascensão de uma crosta oceânica. 

O caráter subordinado das intrusões na etapa final da sedi
mentação sugere que o magma básico teria sido trapeado na base 
da crosta. Isto induziria a pensar que o incipiente nft não ultrapas
sou o estágio de prato-oceano. Neste caso, o início do rift equi
vale à formação de falhas de baixo ângulo e ao sistema de 
falhamentos em blocos. A não abertura total de um nft, com
binado ao efeito de doming (ver Jardim de Sá, 1981) sem exten
são lateral na crosta, resultou em um ambiente compressional em 
oposição ao regime distensional como normalmente é obser
vado. 

Concomitantemente com a formação de ampla bacia, formou
se também uma pequena bacia marginal, referente ao Complexo 
Entre montes, a qual é o resultado de abatimentos de blocos atra
vés de falhas profundas, que teriam propiciado a injeção de 
material básico presente na forma de si/ls nos metassedimentos. 
Ainda nesta fase, tem início a fusão na base da crosta, fazendo 
ascender magmas graníticos na forma de diápiros, provavel
mente no Ciclo Brasiliano, talvez correspondendo também ao iní
cio do levantamento epirogenético do primeiro estágio das atuais 
estruturas na faixa dobrada (Domo de Itabaiana, Jirau do Poncia
no). Este aquecimento do magma básico forneceria um alto gra: 
di ente de calor na crosta, permitindo a fusão em larga escala. A 
medida que prosseguia o aprofundamento da bacia, sedimenta
va-se a estrutura polideformada do Grupo Macururé, uma das 



entidades mais antigas da faixa. Próximo ao craton em tempos 
posteriores acumulavam-se sedimentos das Formacões Juetê e 
Acauã, enquanto que no interior da bacia formavam'·se as fácies 
distais dos Grupos Miaba e Vaza-Barris (Fig. 1.1 04b). 

Nos estágios seguintes, ocorre a acreção do magma granítico, 
a qual deforma a seqüência do Grupo Macururé, originando tam
bém o Batólito de Glória (Figs. 1 .1 04 c e d), separando o Craton do 
São Francisco do Cinturão Pernambucano. 

A acreção vertical é uma adição de material na faixa dobrada, 
resultando um aumento de espessura na crosta, como também 
propiciando a entrada de materiais básicos, através de condutos, 
resultantes de falhamentos (Dewey & Kidd, 1977). Neste estágio 
apareceram as rochas básico-ultrabásicas de Marrancó, que 
estariam ligadas a processos de tectonismo vertical, os quais 
teriam ocorrido concomitantemente com a formacão da bacia do 
Complexo Entrementes, como resultado dos fa.lhamentos em 
blocos. O estágio final do desenvolvimento desta bacia está 
esquematizado na Figura 1 104 e, que representa um perfil N-S 
na faixa. Ocorreu então a colisão do Cinturão Pernambucano, 
bloco ativo, com o Batólito de Glória já acrescido, provocando o 
aparecimento das dobras isoclinais fechadas e paragenêses de 
fácies anfibolito na Formação Traipu-Jaramataia. Os demais efei
tos orogênicos poderiam também ser produzidos direta ou indire
tamente por faixas tectonicamente perturbadas. Na zona onde 
ocorreu o empurrão, os efeitos térmicos são amplos, originando 
anatexia, migmatização, aparecimento de granitos a duas micas 
(muscovita + biotita), leucogranitos, sienitos, anortositos, gabros 
etc. Toda a área do Arco Magmático sofreu rejuvenescimento iso
tópico, como demonstrado pelos estudos geocronológicos. Os 
esforços gerados no choque propiciaram a vergência centrífuga 
atualmente observada na faixa. 

Na etapa final, aparecem as injeções de gabros e anortositos, 
os quais correspondem a fragmentos diferenciados do magma 
básico trapeado na crosta (Fyfe, 1978), injetados através de con
dutos profundos, ocorrendo na forma de sills, diques e stocks. 

Processaram-se também os falha.mentos em blocos, que con
duziram à formação de grabens nas margens da bacia, onde se 
sedimentava a associacão molassóide. 

As características d~ compressão e anatexia crustal em larga 
escala definem um ambiente intraplaca no éiclo Brasiliano 
para a faixa. 

O modelo acima esquematizado em linhas gerais corrobora as 
observações estruturais efetuadas por Jardim de Sá, Legrand e 
Hackspacher (1981 ). 

1.1.5- CONCLUSÕES 

As imagens de radar, ferramentas básicas deste trabalho, mais 
uma vez tiveram a sua importância comprovada, quando aplica
das ao mapeamento geológico aqui efetuado, o qual, auxiliado 
por trabalhos de campo e uma análise da bibliografia disponível. 
possibilitou a integração dos dados coligidos para as Folhas 
SC.24/25 Aracaju/Recife. 

Portanto, do exposto nas linhas anteriores deste trabalho, 
pode-se tirar as seguintes conclusões formuladas abaixo: 
-foram comprovadas as extensões dos Complexos Caraíba
Paramirim e de Jequié, definidos no âmbito da Folha SD.24 
Salvador pelo Projeto RADAMBRASIL, para a região cratônica 
deste trabalho, bem como do Complexo Presidente Juscelino, 
originário das Folhas SB.24/25 Jaguaribe/Natal, denominacão 
proveniente também dos levantamentos geológicos efetuados 
pelo Projeto RADAMBRASIL. Neste contexto, foram identifica
das três associações litológicas coevas, representantes dos ter
renos de alto grau. O da fácies predominantemente granulito 
corresponde ao Complexo de Jequié, enquanto que a fácies anfi
bolito está representada pelos Complexos Caraíba-Paramirim e 
Presidente Juscelino. Núcleos de fácies granulito estão presen
tes nestas duas últimas unidades. Para o Complexo Presidente 
Juscelino, inserido dentro do Megabloco Tectônico Pernambu
co-Alagoas, admite-se a sua estabilização e cratonização por 
volta de 630 MA, enquanto que, para o Complexo Caraíba
Paramirim, este fato ocorreu em tempos pré-brasilianos; 

-quanto às seqüências vulcanossedimentares que mais se apro
ximam dos greenstone be/ts, foram considerados os conjuntos de 
rochas incorporados pelos Complexos Barreiro e Serrinha e os 
Grupos Capim e Brejo Seco; 
-dois conjuntos co-magmáticos, representativos de um porten
toso Plutonismo Transamazônico, foram identificados na área do 
Craton do São Francisco. Trata-se das Suítes Granitóides Cansan
ção-Tanquinho e Carnaíba. A primeira constitui, juntamente com 
o Complexo Caraíba-Paramirim, os terrenos granite-.greenstones, 
enquanto que a segunda revela-se como uma intrusão ligada a 
zonas de rifts no sistema Jacobina; 
-o posicionamento do Grupo lbó ainda carece de dados adicio
nais, como mapeamento de detalhe e estudo geocronológico, 
tendo em vista sua similaridade com os terrenos arqueanos, 
principalmente com as seqüências supracrustais do vale do 
Curaçá; 
-duas importantes feições magmáticas, representadas por 
diques, sills e stocks, foram identificadas em época transamazôni
cas, correspondendo aos Vulcanismos de Caratacá e Arauá, pro
dutos diastróficos do Craton do São Francisco; 
-definiu-se a Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal, repre
sentada pelo Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, como pertencente 
ao P~oterozóico Médio, podendo abranger o Proterozóico 1 nfe
rior. E flagrante a discordância erosivo-angular com o Grupo Cha
pada Diamantina, observada entre Juazeiro e Piçarrão no Estado 
da Bahia, na rodovia BR-21 O; 
- no que concerne ao Sistema de Dobramentos Sergipano, a sua 
litoestratigrafia foi mantida a partir dos últimos levantamentos 
geológicos efetuados naquela área. Entretanto, conclui-se que 
sua sedimentação foi realizada sobre um assoalho ensiálico e que 
sua deformação e processos subseqüentes foram interpretados 
como uma colisão intraplaca, sem subducção, com o empurrão 
do Bloco Tectônico Pernambuco-Alagoas, contra o Batólito de 
Glória, acrescido em tempos brasilianos; 
-dados de campo, auxiliados por análises petrográficas e quími
cas, não comprovaram a presença de um complexo ofiolítico na 
região de Canindé do São Francisco como definido em outros tra
balhos Neste relatório duas seqüências litocronoestratigráficas 
foram definidas na referida área, tidas, neste trabalho, como 
inseridas num embasamento retrabalhado. A mais antiga, repre
sentada pelo Complexo Entrementes, configura-se como uma 
seqüência de ambiência vulcanossedimentar, com característi
cas de bacia marginal (presença de sedimentos elásticos e 
magmatismo toleítico de baixo potássio) A mais nova foi cu
nhada sob a denominação Suíte Intrusiva Canindé, constituída 
principalmente por gabros e anortositos estratóides que secio
nam a unidade anterior Ainda neste contexto, destaca-se a Suíte 
Intrusiva Águas Belas, cujas rochas estão relacionadas com o 
evento tarditectônico do Ciclo Brasiliano, e seu desenvolvimento 
está relacionado com zonas de megafraturas; 
-propõe-se a denominação Grupo Garanhuns a um conjunto 
elástico, com características similares às da Formacão Santa Cruz 
do Grupo Macururé; · 
-comprovou-se a continuidade física dos Complexos Monteiro e 
Surubim, originalmente definidos no âmbito das Folhas SB.24/ 
25 Jaguaribe/Natal pelo Projeto RADAMBRASIL para a porção 
norte da presente área. Trata-se de seqüências vulcanossedi
mentares com plutonismo associado, expondo nos núcleos das 
antiformais rochas da infra-estrutura; 
-a granitogênese brasiliana é complexa. Adotou-se uma divisão 
que se coaduna com a escala deste trabalho. Tendo em vista a 
ocorrência dos plutões graníticos da geossinclínal Sergipana, 
apesar de suas similaridades com outros plutões em ambientes 
tectônicos diferentes, os mesmos foram agrupados sob a deno
minação Suíte Granitóide Tipo Glória, preservando o uso da ter
minologia, enquanto que os maciços que ocorrem no Alto 
Tectônico Pernambuco-Alagoas, em domínios do Complexo 
Presidente Juscelino, bem como em algumas faixas dobradas 
(Grupo SalgueirQ-Cachoeirinha e Complexo Monteiro), foram 
denominados Suíte Granitóide Pedra-Mata Grande; 
-uma relevante suíte intrusiva associada à zona de rift e com 
afinidades texturais rapakivi foi mapeada na região suçfeste do 
Piauí, a qual denominou-se Serra da Aldeia. São necessários 
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dados geocronológicos para precisar sua real época de intrusão, 
pois pode haver possibilidade de um desenvolvimento a partir dd 
final do Pré-Cambriano Médio; 
-no Cretáceo, foi distinguida a seqt.iência vulcanossedimentar, 
representada pelo Grupo Pernambuco, a qual abarca as For
mações Estivas e Cabo e o Vulcanismo lpojuca; e 
-com base em dados de campo, nível altimétrico e feições radar
gráficas, individualizaram-se as coberturas detríticas do Terciá
rio-Quaternário, relacionadas com os Ciclos de Aplainamento 
Sul-Americano e Velhas-Paraguaçu. Por outro lado, a Formação 
Capim Grosso, que não encontra suporte estratigráfico, foi 
abandonada. 

1 1 6- RECOMENDAÇÕES 

- Mapeamentos geológico, geoquímico e geofísico na escala 
1:100 000 na faixa de dobramentos do Complexo Monteiro, de 
Floresta rumo NE até Sertânia, acompanhando a seqt.iência vulca
nossedimentar com intrusões gabróico-anortosítico-dioríticas, 
visando a ampliar o conhecimento da faixa titanovanadífero
ferrífera, já promulgada na região de Floresta, além de outros 
bens minerais comuns nas intrusões de tal tipp, como cobre, 
chumbo, cromita, zinco, níquel e platinóides, extensiva para o 
Complexo Surubim nas áreas de Bengalas e Avencas. 
-Estudos detalhados no Grupo Brejo Seco, com a finalidade de 
confirmar a estrutura de um greenstone belt, envolvendo mapea
mentos geológico, geoquímico e geofísico na escala 1:50.000, 
visando a detectar minerais platinóides, auríferos, cromitíferos, 
ferrotitanado, chumbo, níquel e cobre, além de ampliar as ocor
rências já conhecidas, no maciço básico-ultrabásico, de níquel e 
crisotila, já que outros pequenos maciços foram identificados 
durante o desenvolvimento deste trabalho. 
-Estudos orientativos mais detalhados na Suíte Intrusiva Serra 
da Aldeia, que possui afinidades texturais rapaktvt, com o objetivo 
de descobrir cassiterita, columbita-tantalita, molibdenita ou 
depósitos de sulfetos. 
-Trabalhos de prospecção e mapeamento geológico no Grupo 
lbó, seqt.iência vulcanossedimentar, correlata às unidades geoló-

gicas das supracrustais do vale do Curaçá, visando à mineraliza
cão de cobre nas áreas de Santa Maria da Boa Vista-Orocó e 
Úrimamã em rochas básicas. 
-Trabalhos de mapeamento e prospecção geoquímica no Grupo 
Bambuí, principalmente entre as regiões de lrecê e o contato com 
o Grupo Chapada Diamantina, com uma separação faciológica, 
no sentido de se identificarem mineralizações plumbo-zincíferas, 
extensivos para a Formação Olhos-d'Água da Geossinclinal 
Sergipana. 
- Desenvolver estudos geológicos no Grupo lpirá para verificar a 
sua associação com rochas básico-ultra básicas, com a finalidade 
de detectar bens minerais como cobre, zinco e cobalto, além de 
ampliar a faixa de apatita em rochas calcossilicáticas 
-Levantamentos geológico e geoquímico na escala 1 :25 000 
nos leucogranitos de Ouro Branco (Alagoas) para identificar wol
frâmio, estanho, molibdênio, titânio e fluorita 
-Trabalhos geoquímicos, acompanhados de estudo petroquími
co nas rochas metamagmáticas diferenciadas, intrusivas no 
Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, nas áreas de Paulistana, Rosilho 
e Santa Cruz, no intuito de descobrir mineralizações de ferroti
tanado, cromo, cobre, chumbo, zinco, níquel, cobalto, além de 
estender os depósitos de vermiculita da fazenda Massapê 
- Execução de levantamentos geológicos acompanhados de 
análise química quantitativa nos filitos grafitosos do Grupo 
Salgueiro-Cachoeirinha, na região compreendida entre Cachoei
rinha e Atravessada (PE). com a finalidade de aquilatar as possi
bilidades da existência de depósitos de grafita 
- Mapeamento geológico na escala 1 :50 000. acompanhado de 
estudos geoquímicos nas rochas básico-ultrabásicas de Mar
rancó (BA). com ocorrências de talco e crisotila ainda não estuda
das metalogeneticamente, tendo a finalidade de aquilatar essas 
ocorrências, bem como identificar outros bens minerais como 
cobre, níquel e zinco, promissores em rochas deste tipo 
- Recomenda-se efetuar trabalhos de prospecção geoquímica 
nos sienitos e suas variedades petrográficas, pertencentes à 
Suíte Intrusiva Águas Belas, expostos na região homônima, 
Estado de Alagoas, com possibilidade de conterem minerali
zações de fluorita. 

1.2- POTENCIAL DOS RECURSOS HÍDRICOS 

1 2 1 -INTRODUÇÃO 

O relatório e o Mapa de Potencial dos Recursos Hídricos, ora 
enfocado, apresentam uma visão integrada das potencialidades 
hidrológicas, subterrâneas e superficiais, das Folhas SC.24/25 
Aracaju/Recife. 

O mineral água, fator limitante a qualquer atividade e planeja
mento, faz parte do conjunto temático do Levantamento dos 
Recursos Naturais Brasileiros, indispensável ao desenvolvimento 
das atividades humanas. 

O presente relatório foi diretamente coordenado pelas Divi
sões de Geologia e Uso Potencial da Terra, e indiretamente pelas 
demais Divisões Técnicas do Projeto RADAMBRASIL. que cola
boraram na execução e avaliação do potencial dos recursos 
hídricos. 

Este estudo é fundamentado em uma metodologia versátil, em 
que os mananciais estocados são analisados como produto de 
uma visão integrada entre as diversas fases do ciclo hidrológico e 
os fatores capazes de interferir em seu comportamento. 

1 2 2- OBJETIVO 

Delimitar quantitativa e qualitativamente o potencial hídrico de 
superfície e o subterrâneo, visando à seleção de áreas com voca
ção hídrica diferenciada, como suporte à implantação de ativida
des que necessitam do mineral água como insumo básico. 
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1 2 3- MATERIAL 

Imagem de radar SLAR (1 :250 000), mapa geológico (1 :1 000.000). 
cartas topográficas (1 :1 000.000), mapa de solos (1 :1.000.000). 
mapa de vegetação (1 :1.000.000), mapa geomorfológico 
(1 :1.000.000), mapa de excedentes hídricos (1 :1.000.000), 
mapa de isoietas (1 :1.000.000), dados de poços perfurados na 
área e de sondagens executadas; dados de escoamento fluvial e 
observação de campo. 

1 2 4- CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

O desenvolvimento metodológico encontra-se exposto em 
Stamford et a/ti (1981 ), e suas posteriores modificações e 
evoluções em Barros et alii (1981 ). mas importa lembrar que se 
apóia na perspectiva de que as características dos aqüíferos sub
terrâneos e dos mananciais de superfície refletem o comporta
mento integrado dos fatores ambientais interferentes na quanti
dade e qualidade dos referidos aqüíferos. 

A abordagem das águas superficiais visa a caracterizar ? 
potencial de geração de água por unidade de área/ano, a, part1r 
dos excedentes hídricos, conforme os citados autores. Porem. no 
presente estudo, foi tentado um tratamento hidrológico mais 
completo das águas em superfície. Infelizmente, a escassez. do.s 
dados fluviométricos. aliada à dificuldade em obtê-los, possibili
tou o tratamento de apenas quatro bacias, na tentativa de compa-



tibilizar o potencial de geração de água com o escoamento 
fluvial. 

Objetivando facilitar o entendimento do potencial hidrogeoló
gico, serão acrescidos, neste estudo, informações a respeito das 
características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos, em 
cada unidade definida em cada bacia, como se segue: 
A= área (km2); 
P =precipitação (mm/ano) = I + ES + ER; 
T = transmissividade (m2/s); 
i =gradiente hidráulico; 
L= frente de escoamento (km); 
H =excedente hídrico (mm/ano) =I + ES; quando H =O, P = ER 

e I= ES; 
C =espessura da camada saturada (m); 
S/U =coeficiente de restituição ou de armazenamento; 
K =coeficiente de permeabilidade (m/s); 
VP =volume de precipitação (m3 /ano) =A x P; 
Ve =vazão de escoamento natural (m3 /ano) = T x i x L; 
ES =escoamento superficial (mm/ano) = P - (I + ER); 
Vp =reserva permanente (m3 /ano) =A x C x S; 
Ti =taxa de infiltração (%) = Ve/Vp; 
I= infiltração (mm/ano) =H - ES; 
ER = evapotranspiração real (mm/ano) = P- (I + ES); e 
Re =reserva explorável (m3 /ano) =Vp para Rochas Cristalinas e 
1/3 Vp para Rochas Sedimentares 

1 2 5- BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARNAÍBA 

No extremo NO das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife tem-se uma 
fração da bacia homônima, com forma de triângulo retângulo, 
abrangendo os mosaicos SC 24-V-A e V-C, que envolve uma área 
de 12.101 km2, correspondentes a 4,24% da área total em 
estudo, onde a hipotenusa situa-se no limite político entre os 
Estados do Piauí, Pernambuco e Bahia, representado pelo divisor 
de água da serra dos Dois Irmãos 

Com relação à hidmgrafia, classifica-se como bacia exorreica, 
onde os principais rios e riachos são Fidalgo, Gameleira, ltaqua
tiara, Tanque, Boqueirão, Caraíba e outros, sendo os mesmos 
intermitentes ou efêmeros apresentando uma direção de escoa
mento no rumo NO, com uma configuração geométrica sub
paralela e dendrítica. O padrão de drenagem desenvolvido é um 
reflexo das litoestruturas predominantes. 

O relevo é plano ou levemente ondulado no domínio de ocor
rências das rochas metamórficas, ígneas e metavulcânicas, 
sendo caracterizado em imagens de radar, por superfícies arrasa
das, onde as formas mais resistentes à erosão e ao intemperismo 
são os mselbergs. No campo das rochas sedimentares, a ação da 
meteorização dá origem a formas tabulares, suavemente inclina
das, denominadas cuestas. De um modo geral. o solo, a vegetação 
e a topografia refletem as condições climáticas da área (Tabs 
1 LXIII e 1 LXIV) 

1 2 5 1 -Potencial hídrico de superfície 
A Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, com 12 101 km 2 , nas Fo
lhas SC.24/25 contribui com o volume médio de 484,0 x 1 Q5 m3/ 
ano de água, disponível ao escoamento superficial e à recarga 
dos aqüíferos subterrâneos, podendo atingir, entretanto, 
1 210,1 x 1 Q5 m3 /ano nos anos mais chuvosos e, nos mais secos, 
o volume 121,0 x 105 m3 /ano, concentrados em até 3 meses 
do ano 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou a seguinte 
área homogênea, na Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba: 

A) Distribuição superconcentrada/Potencial muito fraco (4e) 

-área: 12.101 km2 (1 00% da bacia); 
-água disponível: menos de 0,1 x 105 m3/km2/ano, distribuídos 
entre 1 e 3 meses ao ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até 11 meses por ano; 
- açudagem necessária em todos os cursos de água; e 
-drenagem desnecessária. 

TABELA 1 LXIII 
Matriz de caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Parna1ba 

Unidade 
UG Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 

geológica (km2 ) N? km s v G (mm/ano) (x107 m3 /ano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

Coberturas 
TQd 51 o o LVa10 

Detríticas Eds-Eas Pgi 480 2.45 o 6.0 0.98 5.0 480 

Exu Kare 59 o o LVa2, 3-Rd11 Eas Pgi 550 3.245 o 4,0 1,6 9,0 550 

Santana Kars 20 o o Re10, 15 Eas 01,2 520 1,04 o 1,0 1.4 7,0 520 

Cabeças De 7g o o LVa4 Eds Pgi 580 4,6 o 40 2.4 14 580 

Pimenteiras Dp 815 1 5 LVa4, 10, 12· Eds-Eas-Acc Pgi, 1 Pri 590 4,8 o 30 2,0 12,0 590 
PE76 

LVa4, 1 O, 12-
Serra Grande SDsg 706 - - PE49·RE15· Eds, Eas·Acc Pgi-Pri 600 42,3 o 120 11,0 66 600 

Rd11 

Brejo Seco pE:bs 179 3 35 
LVa12-NC32-

Eds, Eap-Acc Pgi 500 8,9 o 1,8 1.4 7,0 Rd16 500 

PE26, 47, 72, 
75, 77' 78, 79-

Salgueiro- pE:sch 8 742 45 859 NC17, 21, 29, Eas, Eds, Eap, Dg1-Pri-Df1- 600 524,5 o 1,8 1,2 7,0 600 
Cachoeirinha 32-LVa1 O, 12- Eps-Acc 02 

LVd9·Rd16-
Re9,53, 57 

Caraiba- PE26, 46, 4 7, 

Paramirim 
pE:cp 725 13 107 74, 80-Re57· Eas, Eps Dg1-D2-Pri 640 46.4 o 1,8 1,1 7,0 640 

LVd9·AQa4 

LVe3-LVa12-

Ácidas 
AOa4-Re35, 

'Y 447 17 101 53-PE47, 82- Eap, Eps, Eds, Pri-Dm1-Df1 520 23,2 o 1,8 1,3 7 520 
NC3, 21-PSe 14- Eas-Acc 
PVd46 

Básicas a 
278 6 83 PE72, 75-

Re10,53 E as Pri-D2-Dg1 500 13,9 o 1,8 1.4 7,0 500 

Total 12101 
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TABELA 1 LXIV 
Matriz de determinação numérica da Bacia Hidrográfica do Rio Parna1ba 

Unidade L F s G v p 
geológica 

Coberturas 
Oetríticas 8 - 7 9 6 2 

Exu 2 - 3 7 3 2 
Santana 1 - 5 4 3 2 
Cabeças 8 - 7 7 4 2 
Pimenteiras 6 - 4 6 4 2 
Serra Grande g - 7 8 4 2 
Brejo Seco 1 6 5 7 4 2 
Salgueiro-

Cachoeirinha 3 2 6 6 4 2 
Caraíba-

Paramirim 2 4 5 5 4 2 
Ácidas 1 2 6 4 5 2 
Básicas 1 6 4 6 4 2 

1 2.5.2 - Potencial hidrogeológico 

A) Coberturas Detríticas 

H Ti ES I/n d 
Potencial 

hídrico 

1 7 8 23,5 4,8 B 
1 1 1 59,8 7,7 O 
1 1 1 62,2 7,9 O 
1 6 7 28,5 5,3 c-B 
1 8 4 36,1 6,0 c 
1 8 4 29.4 5.4 c-B 
1 4 5 41.4 6.4 c 

1 2 5 41,2 6.4 c 

1 4 6 42,6 6,5 c 
1 3 7 47,2 6,9 o-c 
1 4 2 47,8 6,9 o-c 

Com 51 km2 de área, são coberturas tabulares, em formas de 
ilhas, delimitando espaçadamente os Estados do Piauí e Per
nambuco, ao longo da serra de Dois Irmãos, não mapeáveis na 
escala de publicação. Estes resíduos de chapadas são em número 
de quatorze ocorrências, cujas distribuições locais são: quatro a 
NE de Cachoeira do Roberto; cinco entre Afrânio e Monte Orebe e 
cinco entre Orebe e Santa Filomena. Estas chapadas estão sobre
postas a depressões elevadas do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha; 
litologicamente são constituídas por conglomerados duros, com 
cimentação ferruginosa de granulação variável, sendo que a 
espessura varia de 1 O a 50 m. A cobertura mapeável. ora 
analisada, situa-se a 17 km a SO de Cachoeira do Roberto e a 3 km 
de Poção do Afrânio, apresentando o seguinte perfil da base para 
o topo: arenitos finos com estratificação paralela e intercalações 
de lentes de argila (20 m); conglomerados ferruginosos fratura
dos, bast51nte erodidos, com intercalações de arenitos grosseiros 
(30 m) E provável que estas coberturas sejam originadas por 
retrabalhamento no Terciário dos arenitos da Formacão Serra 
Grande, com que mostram estreita semelhança geomorfológica e 
petrográfica. Tendo-se em conta que estas coberturas ocupam 
áreas de depressões elevadas do cristalino, a recarga se processa 
diretamente pelas precipitações atmosféricas e indiretamente 
pelas rochas do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, que lhe são topo
graficamente mais elevadas, representadas pelos quartzitos, que 
constituem as serras do Brejo e do Ouricuri A circulação subterrâ
nea se processa em dois sentidos: para a Bacia do Parnaíba, atra
vés dos riachos ltacoatiara, Mouzinho e Boa Vista, e para a Bacia 
do Rio São Francisco, através dos riachos Cachoeira do Roberto, 
Marrecas e Jardim. Estas coberturas drenam para os níveis de 
base regionais (rios e riachos), sendo evapotranspiração o seu 
principal exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmi
cos são: 

A =51 km2 c ~6m Vp ~2.57x107 m3/ano 
P ~ 480 mm/ano S/U ~ 8.4xHJ'2 Ti ~0.98% 
T ~ 1 a 9x1Q·3 m2/s K ~ 8,3x1 o-4 m/s I = 5 mm/ano 
i ~0.6x1a2 VP ~ i.45x1 07 m3/ano ER ~480 mm/ano 
L ~4 km V e ~ 3,72x1 a; m3/pno R e ~ 8,5x1 a; m3/ano 
H =O mm/ano ES ~ 5 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, estas coberturas apresentam uma vocação hidrogeoló
gica boa, tendo em vista que a posição topográfica lhes é favorá
vel, através de uma realimentação regular. Estas coberturas são 
favoráveis à captação de água. 

B) Formação Exu 

Situa-se concordantemente sobre a Formação Santana, ocor
rendo nas cotas de 680 e 800 m, com 59 km2 de área e com uma 
espessura máxima em torno de 130 m. Consta de arenitos finos 
avermelhados na base, que passam para o topo como arenitos 
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médios e duros. Estes arenitos apresentam estratificação cruzada, 
com intercalações de arenitos grosseiros, bastante resistentes à 
erosão. A formação constitui um p!ateau, com escarpas semiverti
cais, que delimitam a serra do Inácio, sendo tectonicamente per
turbada por diaclasamentos e falhamentos de reflexo do Linea
mento Pernambuco. 

A alimentação se processa através das precipitações atmos
féricas; o escoamento se verifica para as Bacias dos Rios São Fran
cisco e do Parnaíba, tendo em vista que esta formação localiza-se 
sobre um divisor de águas em que os rios, riachos, fontes e a eva
potranspiração são os exutórios naturais. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 59 km2 c ~4m Vp ~ 2,3x1 a; m3/ano 
P ~ 550 mm/ano S/U ~ 1x1a3 Ti ~1.6% 

T ~ 2x1 as m2/s K ~ 5x1 ()'6 m2/s I ~ 9 mm/ano 
i ~2x1a3 VP ~3.245x107 m3/ano ER ~ 550 mm/ano 
L ~3 km V e ~3.72x10l m3/ano R e ~ 0,0786x1 a; m3/ano 
H ~Omm/ano ES ~s mm/ano 

De acordo com o resultado da matriz de determinação 
numérica, a Formação Exu apresenta potencial hidrogeológico 
fraco. O diagnóstico dos seus parâmetros evidencia que esta 
potencialidade está diretamente relacionada aos seguintes fato
res: litologia, solo, vegetação, relevo, drenagem, transmissibili
dade e condutividade hidráulica 

C) Formação Santana 

A SO do plateau constituído pela serra do Inácio identificaram-se 
duas áreas mais viáveis, com 20 km2 de área total, que ocorrem na 
cota de 600 m, com espessura máxima em torno de 80 m. Esta 
seqüência da Formação Santana é sobrejacente, por discordância 
erosiva, a gnaisses e meta básicas do Grupo Salgueiro-Cachoeiri
nha e sotoposta parcialmente à Formação Exu. O perfil da área em 
apreço apresenta a seguinte seqüência litológica, da base para o 
topo: siltitos calcíferos com intercalações de margas calcárias e 
calcários (35m), lentes de evaporitos de gipsita dispersas em cal
cários (15m), calcários argilosos com concreções de ictiolitos (45 
m). A alimentação desta formação se dá diretamente através das 
precipitações atmosféricas e a circulação se verifica no sentido 
dos níveis de base que drenam para a Bacia do Parnaíba e seu 
principal exutório é a evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~20 km2 c ~1,5 m Vp ~2.1x10l m3/ano 
P ~ 520 mm/ano S/U ~ 7x10'5 Ti ~1,4% 

T ~ 5x 1 a6 m2/s K ~ 3,3x1 0'6 m/s I ~ 7 mm/ano 
i ~8x1a2 VP ~ 1 ,04x1 07 m3/ano ER ~ 520 mm/ano 
L ~5 km V e ~ 6,2x1 a' m3/ano R e ~ 0,0007x1 çP m3/ano 
H ~o mm/ano ES =7 mm/ano 

Através de uma análise dos parâmetros das matrizes de carac
terizacão e de controle, constata-se que a litologia, solo, trans
missi~idade, condutividade hidráulica e drenagem são os fatores 
determinantes de vocação hidrogeológica fraca, sendo desa
conselhável qualquer iniciativa de captação de água por poços. 

D) Formação Cabeças 

Tem uma forma elipsoidal. constituindo uma cuesta, com uma área 
de 79 km2, sobrejacente por contato gradacional à Formação 
Pimenteiras. Litologicamente, é constituída por arenitos cinza
claro, com granulação variando de fina a média, sendo normal a 
presença de seixos arcoseanos e estratificação cruzada; nesta 
seqüência ocorrem intercalações de siltitos. A espessura da for- , 
mação varia de 250 a 300m. A seqüência litológica evidencia uma 
permoporosidade boa; pela sua condição topográfica de borda de 
bacia, constitui um aqüífero livre. A recarga dos aqüíferos se pro
cessa diretamente através das chuvas; a descarga se dá rumo 
oeste no sentido do nível de base regional (rio Fidtrlgo). São exu
tórios naturais a evapotranspiração e as fontes existentes no sopé 
da escarpa. Tendo em vista a condição topográfica, a infiltração é 
função do gradiente hidráulico. 



As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~79 km2 c ~40m Vp ~ 1,9x1 cJ3 m3/ano 

P ~ 580 mm/ano S/U ~ 6x1()"4 Ti ~2.4% 

T ~ 1 a 6x1Q-3 m2/s K ~ 7,5x1o-s m/s I ~ 14 mm/ano 
i ~ 0,3x1 o-2 VP ~4.6x107 m3/ano ER ~ 580 mm/ano 
L ~4km V e ~ ,.,11x1cJ3 m3/ano R e ~ 0,63x1 cJ3 m3 /ano 

H ~o mm/ano ES ~ 14 mm/ano 

Uma análise das matrizes de caracterizacão e de controle 
revela uma vocação hidrogeológica boa, tendo como suporte a 
transmissibilidade, a porosidade, a litologia e as condições de 
recarga. 

E) Formação Pimenteiras 

Abrange uma área de 815 km2 , no extremoSO do mosaico SC.24-
V-A, sobreposta em contato concordante com a Formação Serra 
Grande, constituída litologicamente por arenitos finos, de cores 
variegadas. micáceos, às vezes sílticos. com intercalações de 
folhelhos. A alimentação é realizada através das precipitações 
atmosféricas; a recarga é convergente para o centro da bacia, isto 
é, para o norte, fora do limite da Folha SC.24 sendo a drenagem 
função direta da topografia; a evapotranspiração é o seu princi
pal exutório. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~815km2 c ~30m Vp ~4,9x1cJ3 m3/ano 
P ~ 590 mm/ano S/U ~ 2x1 o-2 Ti ~2%. 

T ~ 3x1 o-4 m2/s K ~ 1x1o-5 m/s I ~ 1,8 mm/ano 
i ~ 3x1 o-2 VP ~ 4,8x1 07 m3/ano ER ~ 590 mm/ano 
L ~5 km V e ~ 1,39x1 cJ3 m3/ano R e ~ 160x1 cJ3 m3fano 
H ~o mm/ano ES ~ 12 mm/ano 

Desconhecem-se dados relativos à perfuração e/ou sonda
gens na área em foco, de modo que considerar-se-ão os parâme
tros estabelecidos em áreas adjacentes. De acordo com o 
resultado das matrizes de caracterização e de controle, verificou
se que certos parâmetros influem na quantificação da potenciali
dade hidrogeológica desta formação: litologia, vegetação, cir
culação e permoporosidade. Donde se conclui ser a Formação 
Pimenteiras um aquitardo, de potencialidade média, com indi
cações de recarga para as formações sotopostas. 

F) Formação Serra Grande 

Tem uma área de 706 km2 , com uma forma semicircular irregular; 
é constituída predominantemente por arenitos de granulação 
média a grosseira, arenitos conglomeráticos e conglomerados de 
cores diversas. Toda seqüência é sobre jacente por discordância 
erosiva às rochas do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha. Ao longo do 
rio Fidalgo os arenitos são de granulação fina a média. No ex
tremo oeste da Folha SC.24 ocorrem conglomerados quartzosos 
com seixos de gnaisse e cimento caulínico, com estratificacão 
cruzada. A espessura máxima é 200m, sendo que nas zonas' de 
anticlinais sofrem estreitamento como resultado de uma sedi
mentação sobre um paleorrelevo acidentado; Estes sedimentos 
mostram um caráter homoclinal, em direção geral NE e mergu
lhos suaves para N-NO, e não apresentam evidências de que so
freram esforços tectônicos. A alimentação se faz diretamente 
através das precipitações atmosféricas e indiretamente por filtra
ção descendente do aquitardo Pimenteiras; a descarga é conver
gente rumo ao rio Fidalgo, nível de base regional, e divergente 
para as fontes, no sopé das escarpas, tendo a evapotranspiracão 
uma alta contribuição como exutório desta formacão. · 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 706 km2 c ~120m Vp ~4,23x1cJ3 m3/ano 
P ~ 600 mm/ano S/U ~ 5x1 o-3 Ti ~11% 

T ~ 2,6x1 Q-3 m2/s K ~2.1x1o-s m/s I ~ 66 mm/ano 
i ~ 3x1 o-2 VP ~ 42,3x1 (jl m3/ano ER ~600 mm/ano 
L ~20 km V e ~4.8x107 m3/ano R e ~ 141x1cJ3 m3/ano 
H ~o mm/ano ES ~66 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, apresenta potencial hidrogeológico médio, com ten
dência para bom. Justifica-se esta tendência tendo em vista a 
influência dos seguintes parâmetros: infiltração, drenagem, 
transmissibilidade e litologia. 

G) Grupo Brejo Seco 

Cinge uma área de 179 km2 na Folha SC 24-V-A. representado 
por um cinturão vulcanoplutonossedimentar, metamorfizado na 
fácies de xistos verdes, constituído litologicamente por rochas 
metassedimentares, metavulcânicas e sedimentos químicos 
(vide 1 .1 - Mapeamento Regional). A seqüência apresenta-se 
falhada nos bordos com foliacão no sentido E-0 e dobramentos 
isoclinais. A alimentação de~te conjunto petrogenético faz-se 
através das precipitações diretas, sendo que o escoamento se dá 
para os níveis de base regionais. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 179 km2 c ~ 1.8 m Ti ~1,4% 

P ~ 500 mm/ano S/U ~ 4x1 o-3 I = 7 mm/ano 
i ~ 3,0x1Q-2 K ~ 10-7 m/s ER ~ 500 mm/ano 
L =20 km VP ~ 8,9x107 m3/ano R e = 1,28x1cJ3 m3/ano 
H =O mm/ano ES = 7 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Brejo Seco apresenta uma vocação hicÍro
geológica média. Constata-se, através de uma análise da matriz 
de caracterização, que o mesmo tem um índice de fraturamento 
alto em relação à área, assim como superfícies intemperizadas 
que aumentam, em conjunto, a permoporosidade da rocha, 
criando condições de retenção de água por fendas. 

H) Grupo Salgueiro-Cachoeirinha 

Tem uma área de 8. 742 km 2 que corresponde a 72% da área geo
gráfica desta bacia. O grupo em epígrafe consiste de rochas re
presentadas predominantemente por xistos, filitos, micaxistos, 
gnaisses, quartzitos e calcários metamórficos Esta seqüência 
metassedimentar é sobre jacente ao Complexo Cara íba-Paramirim. 
O conjunto petrogenético é bem estruturado, com dobramentos 
fortes, encurvados e invertidos, com variações de mergulho Os 
falhamentos são estruturas de reflexo dos dobramentos amplos 
em superfície, onde as falhas de empurrão apresentam um traço 
curvo em superfície no sentido E-0 e as demais falhas e rupturas 
apresentam uma direção predominante NE e N A realimentação 
é feita através das precipitações diretas e, também, por filtração 
descendente do manto de intemperismo. O escoamento se dá 
para a Bacia do Parnaíba, sendo que a ,circulação em algumas 
áreas ocorre através da trama de fraturas, realimentando os 
aquíferos-fenda. São exutórios naturais deste grupo a evapo
transpiração e o nível de base regional, representados na área em 
foco pelos riachos do Pontal, Fidalgo, Canindé e outros de 
menor possança. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A = 8 742 km2 S/U ~ 4x1 o-3 Ti ~1.2% 

P = 600 mm/ano K ~1o-1 m/s I = 7 mm/ano 
H =O mm/ano VP ~ 524,5x107 m3/ano ER ~ 600 mm/ano 
C =1.8 m ES = 7 mm/ano R e ~ 62,9x1 cJ3 m3/ano 

De acordo com os dados estatísticos, os poços perfurados na 
área apresentam uma média de 40 m de profundidade, para uma 
vazão específica de 0,23 m3 /hora/m. Da análise do comporta
mento litoestrutural constata-se que as áreas mais favoráveis à 
captação de água subterrânea, por poços. são: zonas de fratura
mentes longitudinais e transversais, coincidentes com a drena
gem; zonas de fraturamentos angulares em quartzitos e gnaisses; 
zonas de manto de intemperismo pouco espesso; zonas de con
tato geológico; zonas de riacho-fenda, próximos a tributários 
terciários. Este grupo apresenta uma vocação hidrogeológica 
média. 
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I) Complexo Caraíba-Paramirim 

Trata-se de um conjunto de rochas para e ortometamórficas, poli
fásicas, do Pré-Cambriano Inferior, constituído de migmatitos, 
quartzitos, gnaisses e calcossilicatadas, contidas no Craton do 
São Francisco, rejuvenescidas por granitização. Este complexo 
abrange uma área de 725 km2, sotoposto ao Grupo Salgueiro
Cachoeirinha A alimentação deste conjunto petrogenético se faz 
pelas precipitações diretas, sendo que o escoamento ocorre para 
NO, no sentido da Bacia do Parnaíba. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 725 km" S/U ~ 4x1 Q-3 Ti ~1.1% 

P ~ 640 mm/ano K ~ 10 7 m/s I = 7 mm/ano 
H ~O mm/ano VP ~ 46,4x1 07 m3 /ano ER ~640 mm/ano 
C ~1,8 m ES = 7 mm/ano R e ~ 5,2x1 r:fi m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Complexo Caraíba-Paramirim apresenta potenéial 
hidrogeológico médio. A análise do seu comportamento litoes
trutural evidencia um índice de fraturamento regular, sendo 
favorável à captação de água subterrânea por poços, nas seguin
tes áreas: zonas de contato geológico por falhas; zona de fratura
mentes transversais, coincidentes com a drenagem, e zonas de 
manto de intemperismo. 

J) Rochas Básicas 

·Constituem-se essencialmente, nesta bacia, de metabásicas 
associadas aos metassedimentos do Grupo Salgueiro-Cachoei
rinha. Estes corpos cingem uma área de 278 km2, apresentando 
um índice de fraturamento alto, sendo intensamente fraturados 
no centro e falhados nos bordos. A alimentação desta suíte faz-se 
pelas precipitações diretas e o escoamento processa-se para a 
Bacia do Parnaíba. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 278 km" S/U ~ 4x1 o-3 Ti ~iA% 
P ~ 500 mm/ano K ~ 10"7 m/s I = 7 mm/ano 
H ~O mm/ano VP ~ 13,9x1 07 m3/ano ER ~ 500 mm/ano 
C ~t.8m ES = 7 mm/ano R e ~ 2x1 r:fi m3 /ano 

De acordo com o resultado da matriz de determinação 
numérica, as Rochas Básicas apresentam um potencial hídrico 
subterrâneo fraco, sendo desaconselhável qualquer estudo que 
vise à captação de água destas rochas, tendo em vista serem os 
fraturamentos e falhamentos colmatados. 

L) Rochas Ácidas 

Trata-se de uma seqLiência plutonoácida, intrusiva nos metasse
dimentos do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha. Estes corpos são 

litologicamente constituídos por granitos, sienitos, granodiori
tos, que abrangem uma área de 447 km2, dispersos na bacia. 
Estes corpos plutônicos ácidos são fraturados no centro e falha
dos nos bordos. A alimentação deste conjunto petrogenético dá
se pelas chuvas e a descarga processa-se para os níveis de base 
regionais da Bacia do Parnaíba. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~447 km2 S/U ~ 4x1 Q-3 Ti ~1.3% 

P ~ 520 mm/ano K ~ 1Q-7 m/s I ~ 7 mm/ano 
H ~o mm/ano VP ~ 23,2x1 o' m3 /ano ER ~ 520 mm/ano 
C ~1.8 m ES ~ 7 mm/ano R e ~3.2xtr:fi m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, as Rochas Ácidas apresentam potencial hidrogeÓió
gico fraco. Convém frisar que os fraturamentos, normalmente, 
estão regelados. Salvo melhor juízo analítico, é inteiramente 
desaconselhável a tentativa de captação de água através de 
poços profundos, nesta unidade (Tab 1.LXV) 

1.2.5.3- Avaliação hidroquímica 

Na Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, com uma área nestas Fo
lhas de 12 101 km2, foram analisadas 16 amostras de água (Tab. 
1 LXVI), fornecendo uma densidade de amostra para cada 750 
km2, aproximadamente. Todas as amostras, sem exceção, foram 
coletadas em poços tubulares, locados sobre rochas cristalofilia
nas, significando que a quimicidade se refere ao potencial subter
râneo e os aqLiíferos sedimentares não foram avaliados. 

As rochas onde foram perfurados os poços de onde se coleta
ram estas amostras são as mais diversas, variando de quartzitos e 
xistos, passando por gnaisses 

De acordo com a classificação de Feré (Fig. 1 1 05), estas 
águas mostraram uma variação muito grande, pois 6 amostras 
foram classificadas como bicarbonatado-mistas, 3 amostras 
foram classificadas como cloretado-mistas, duas são bicarbona
tado-cálcicas e o restante variou assim: bicarbonatado-sódica, 
cloretado-sódica, cloretado-magnesiana, misto-cálcica e misto
sádica. Ressalta-se que nenhuma amostra apresentou quanti
dade significativa de sulfato. 

Com o diagrama de Schoeller-Berkaloff, para determinar a 
potabilidade das águas, a variação foi grande e a média predomi
nante fica na faixa de medíocre, pois apenas 3 amostras apresen
taram boa potabilidade, enquanto 7 amostras apresentaram uma 
potabilidade na faixa boa a medíocre, 4 amostras se posicionaram 
na faixa de boa a passável e as duas últimas foram classificadas 
como má e não-potável, respectivamente. 

Quanto à dureza, o quadro é relativamente similar ao anterior, 
pois uma amostra está classificada como muito doce e duas amos
tras como doces, enquanto as restantes se apresentam assim: 
duas amostras medianamente duras, quatro amostras bastante 
duras, três águas duras e, finalizando, quatro amostras com águas 

TABELA 1 LXV 
Matriz de controle da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou menta natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m2/s) (m/s) S/U (m3 /ano) (m3/ano) (x 10Sm3/ano) 

Coberturas Detríticas 1 a 9 X 10-3 8,3 X 10-4 8,4 X 10-2 3,72 X 10S 2,57 X 107 8,5 
Exu 2 x 1 o-s 5 X 10-S 1,0 X 10"3 3,72 X 1oJ 2,36 X 1o5 0.079 
Santana 5 x 1 o-s 3,3 X 1 o-s 7 X 10-S 6,2 X 1o4 2.1 X 1oJ 0,0007 
Cabeças 1 a 6 X 10-3 7,5 X 1 o-s 6 X 1 0"4 1,11 X 10S 1,9 X 10S 0,63 
Pimenteiras 3 X 1 0"4 1 X 10-S 2 X 10-2 1,39 X 10S 4,9 X 10S 160 
Serra Grande 2,6 X 10-3 2,1 X 1 o-s 5 X 10"3 4,8 X 107 4,23 X 10S 141 
Brejo Seco - 10"' 4 X 10"3 - - 1,28 
Salgueiro-Cachoeirinha - 10"' 4 X 10-3 - - 62,9 
Caraíba-Paramirim - 10"' 4 X 10-3 - - 5,2 
Ácidas - 10-7 4 X 1 o-3 - - 3,2 
Básicas - 10"' 4 X 1 0"3 - - 2 
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muito duras. Isto é um reflexo do aqüífero onde tais águas foram 
coletadas, pois as rochas cristalofilianas contêm um resíduo 
seco, geralmente elevado. 

Enfocadas sob o aspecto da irrigação, estas amostras mostra
ram um quadro bastante diversificado, pois, na sua totalidade, 
sem exceção, apresentaram um SAR (Sodium Adsorption Ratio) 
excelente, porém na proporção SAR/condutividade a situação é 
como segue. Duas amostras foram classificadas como C1 -S1 , isto 
é, têm fraca salinidade e são fracamente sádicas, não oferecendo 
restrições ao tipo de solo a ser irrigado, nem as culturas a serem 
cultivadas. Quatro amostras foram classificadas como C2-S1 , 

sendo medianamente salinas, devendo ser utilizadas em solos 
cuja lixiviação seja moderada e por culturas de fraca tolerância 
salina, são fracamente sádicas e não oferecem riscos de teores 
nocivos de sódio suscetível de troca. Cinco amostras foram deter
minadas como C3 -S1 , apresentando alta sal in idade e sendo fraca
mente sádicas, podendo ser utilizadas unicamente em solos bem 
drenados, com cuidados especiais na luta contra a salinidade a 
serem observados, e não oferecendo riscos quanto ao sódio tro
cável. Uma amostra foi classificada como C3 -S2, ou seja, apre
senta as mesmas restrições das cinco anteriores, quanto à 
salinidade, além de apresentar perigo de sódio para os solos de 
textura fina e forte capacidade de troca de cátions. As quatro últi
mas amostras oferecem tantas restrições ao uso em irrigação que 
podem ser consideradas como imprestáveis (Tab. 1 LXVI) 

1 2.6- BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, nestas Folhas, tem pequena 
extensão geográfica e localiza-se no mosaico SC 24-X-B. ocu
pando 0.49% da área total das Folhas. 

Suas nascentes ficam no mosaico SC.24-X-B, das Folhas 
SC.24/25 Aracaju/Recife, representadas pelo rio Umbuzeiro e 
riacho Cacimba, em seu alto curso, cingindo uma área de 1 409 
km2 As'drenagens acima mencionadas são intermitentes, com 
uma configuração geométrica dendrítica, no rumo S-N, onde têm 
uma continuidade geográfica mais extensa, nas Folhas SB.24/25 
Jaguaribe/Natal Convém frisar que as calhas das drenagens 
mencionadas estão encaixadas em falhas de reflexo do Linea
mento Pernambuco. Esta bacia faz limite com as Bacias de Capi
baribe, lpojuca e São Francisco, através dos divisores de água, 
representados respectivamente pelas serras Jararaca, dos Cam
pos, Porteiras e Capitão 

Situa-se a bacia homônima numa zona de transicão climática 
do agreste para o sertão, em que o trendde falhas te~ uma direção 
NE realçada em imagens pelo alinhamento de serras de cotas ele
vadas, de 600 a 1.100 m (Tabs. 1.LXVII e 1.LXVIII) 

1 2.6.1 - Potencial hídrico de superfície 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, com 1.409 km2, nas Folhas 
SC.24/25 Aracaju/Recife, contribui com o volume médio de 
162,5 x 105 m3/ano de água, disponível ao escoamento superfi
cial e à recarga dos aqüíferos subterrâneos, podendo atingir, 
entretanto, 339,7 x 105 m3 /ano nos anos mais chuvosos e, nos 
mais secos, o volume 26,9 x 1 Q5m3 /ano, concentrados em até 3 
meses do ano. 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na Bacia do Rio Paraíba: 

A) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 

-área: 142 km2 (1 0,08% da bacia); 
-água disponível: 0,1 x 1 Q5 e 2,0 x 105m3 /ano distribuídos de 1 a 
3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até nove meses por 
ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
- drenagem desnecessária; 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos, necessária; e 
-cuidados especiais de conservação ao solo. 

B) Distribuição superconcentrada/Potencial muito fraco (4e) 

-área: 1 .267 km2 (89,92% da bacia); 
-água disponível: menos de 0,1 x 1 05 m3 /km2 /ano, distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até 11 meses por ano; 
- açudagem necessária em todos os curso de água; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária. 

1 2 6.2- Potencial hidrogeológico 

A) Complexo Monteiro 

Constitui um conjunto petrogenético situado a norte do Linea
mento Pernambuco, com 4 70 km2 de área, representado litologi
camente por gnaisses, xistos micáceos, quartzitos puros e 
micáceos, calcários e anfibolitos A alimentação processa-se 
diretamente através das precipitações pluviométricas. A des
carga processa-se rumo ao nível de base regional, representado 
pelo riacho Umbuzeiro, sendo a evapotranspiração o seu maior 
exutório 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~470 km2 S/U ~ 4x1Q·3 Ti ~1,2% 

P ~ 600 mm/ano K ~ 10·7 m/s I = 7 mm/ano 

H ~o mm/ano VP ~ 28,2x1 07 m3/ano ER ~ 600 mm/ano 

c ~ 1.s m ES = 7 mm/ano R e ~3,3x1(il m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Complexo Monteiro mostra uma vocação hídrica sub
terrânea fraca, tendo em vista que a seqliência litológica situa-se 
em uma zona de intensos fraturamentos de reflexos colmatados, 
sendo desaconselhável a captação de água por poços profundos. 

B) Complexo Presidente Juscelino 

Tem uma área de 657 km2 , sendo constituído por gnaisses, xis
tos, xistos migmatizados e lentes de anfibolitos Do ponto de 
vista estrutural, situa-se a norte do Lineamento Pernambuco, 
sendo intensamente fraturado, com uma série de falhas paralelas 
cisalhadas, reflexo do lineamento, de direção NE. A alimentação 
é realizada através das precipitações atmosféricas e indireta
mente pelo manto de intemperismo delgado, que serve como veí
culo; a circulacão se dá rumo ao riacho das Cacimbas, que serve 
como exutório' natural. A trama de falhas não conectadas impede 
uma circulacão efetiva, não havendo reabastecimento do sistema 
de fendas; ~ evapotranspiração alta constitui-se em seu exutó
rio natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~ 657 km2 S/U ~ 4x1 o-3 Ti ~ 1.2% 
P ~ 620 mm/ano K ~ 1 o-7 m/s I ~ 7 mm/ano 
H ~a mm/ano VP ~40,7x107 m3/ano ER ~612 mm/ano 
C ~ 1,8 m ES ~ 1 mm/ano R e ~ 4,7x1 (jl m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica o Complexo Presidente Juscelino mostra uma vocação 
hídrica subterrânea média tendendo para fraca, tendo em vista 
que a seqliência litológica situa-se numa zona de cisalhamento, 
sendo os fraturamentos colmatados. 

C) Rochas Ácidas 

Cingem uma área de 282 km2 , em forma de faixas alongadas, 
coincidentes com o sistema de falhamentos paralelos, reflexo do 
Lineamento Pernambuco. Consistem de rochas plutônicas áci
das, associadas a metassedimentos do Complexo Presidente 
Juscelino, formando as serras de Jararaca e Campos, divisor de 
água com as bacias adjacentes. A recarga deste conjunto petro
genético se faz pelas precipitações atmosféricas; o escoamento 
se dá no rumo do riacho das Cacimbas, sendo a evapotranspira
cão o seu maior exutório. 
' As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
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TABELA 1 LXVI 
Dados hidroquímicos da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba 

Coordenadas Data 
Local Estado N~ do ponto Nãtuieza do ponto Município 

Longitude Latitude Coleta Análise 

01 Morrinho Paulistana Pl 41 •20'08" 08•26'23" -
02 

p~90 
Curral Novo São João do Piauí Pl 41 •48'19" 08"23'52" -

03 
.. São Francisco Conceição do Canindé Pl 41 •42'46" 08"12'46" -

04 .. Batateiras Conceição do Canindé Pl 41°35'20" 08"13'1 o. -
05 

.. Sítio São João do Piauí Pl 41•53'11" 08•26'23" -
06 

.. Macambira Conceição do Canindé Pl 41•34'09" 08•02'18" -
08"00'00" 07 .. Lagoinha da Boa Vista Conceição do Canindé Pl 41•35'00" -
08"24'32" 08 .. Lagoa de Dentro São João do Piauí Pl 41 •51'48' -

09 .. Campo Alegre São João do Piauí Pl 41•50'40" 08"23'19 -
10 .. Pé do Morro São João do Piauí Pl 41•41'40" 08"20'33" -
11 .. Conceição Paulistana Pl 41 •10'20" 08•00'00" -
12 .. Curral de Baixo Paulistana Pl 41 •08'30" os•oo 30" -
13 .. Morrinho 11 Paulistana Pl 41•08 50" 08"08'1 O" -
14 .. Paulistana I Paulistana Pl 41•08'50" 08"09'00" -
15 .. Espírito Santo São João do Piauí Pl 41 •53'52" 08"20'08" -
16 

.. Barreiro Fechado São João do Piauí Pl 41•55'16" 08"21'23" -

Pres = Presente Aus =Ausente T L =Traço Leve 

A= 282 km" S/U = 4x1 o-3 Ti =1,2% 
P = 600 mm/ano K = 10"7 m/s I = 7 mm/ano 
H= 10 mm/ano VP = 16,9x1 07 m3 /ano ER =590 mm/ano 
C =1,8 m ES = 3 mm/ano R e = 2x1 (fi m3 /ano 

Este conjunto de rochas ácidas, ora analisado, apresenta um 
potencial hidrogeológico médio, de acordo com os resultados da 
matriz de determinação numérica (Tab. 1.LXIX), tendo em vista os 
fraturamentos de natureza angular e as áreas de fanglomerados, 
no sopé das serras já mencionadas, apresentarem condições de 
retenção de água. 

1.2 6 3- Avaliação hidroquímica 

Esta bacia hidrográfica não pôde ter o seu potencial hídrico 
quimicamente ai/aliado em virtude da inexistência de amostras 
de águas, com respectivas análises, em face da peculiar disposi
ção espacial de sua área. Trata-se, na realidade, do alto curso do 
rio Paraíba, com pequena área dentro das Folhas em estudo. 
Como a maior parte de seu alto curso e todo o restante de sua 
bacia hidrográfica se encontram nas Folhas SB 24/25 Jaguaribe/ 
Natal. recomenda-se a leitura do relatório desta Divisão sobre as 
Folhas retro-mencionadas para conhecimento da avaliação hi
droquímica ali efetuada. 

1 2 7- BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAPIBARIBE 

A bacia exorreica do rio Capibaribe tem suas nascentes nos con
trafortes orientais da serra dos Campos, a NE de Fundão, na cota 
de 1.000 me a 195 km da costa, com uma área de 3.759 km2 , 

ocupando 1 ,32% da área total das Folhas. A rede de drenagem em 
foco tangencia o paralelo de 8 graus, envolvendo assim todo o 
deflúvio da margem direita do rio Capibaribe; ressalte-se que o 
canal principal, representado em seu alto curso, no trecho da nas
cente, até a localidade de Barra, volta a adentrar ao sul de Socorro 
banhando o município de Toritama e persiste bordejando o limite 
da Folha SC.25 por mais de 8 km O rio torna a surgir na área, a 
partir do distrito de Camaragibe até a foz. Na margem direita (S) o 
Capibaribe recebe como tributários principais, a partir da nas
cente para a foz, os seguintes rios e riachos: do Meio, Mimoso, 
Aldeia Velha, das Tabocas, da Fazenda Velha, Volta Grande, 
Salgadinho, das Éguas, Batata, Cacatuba, Salobro, Catunguba, 
Marimbondo, Tiúma, Tapacurá, Tejipio e outros de menor impor
tância Estes rios têm uma drenagem predominantemente sub
paralela, entretanto, entre os meridianos de 36° e 35°45', nos 
tributários de ordens menores, a drenagem é dendrítica. Convém 
frisar que os afluentes ao rio principal e os tributários de ordens 
menores são efêmeros ou intermitentes e têm as suas calhas 
encaixadas em rupturas ou em falhas de trenddirecional NE, como 
reflexo do Lineamento Pernambuco. A rede de drenagem, a mor-
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fologia, a vegetação e o solo refletem as condições climáticas e 
litológicas da área (Tabs 1.LXX e 1 LXXI) 

1.2. 7.1 - Potencial hídrico de superfície 

A Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, com 3.759 km2 , nas Fa.r 
lhas SC.24/25 Aracaju/Recife, contribui com o volume médio de 
1.953,1 x1 05m3/ano de água, disponível ao escoamento superfi
cial e à recarga dos aqüíferos subterrâneos, podendo atingir, 
entretanto, 3.153.7x1 Q5m3/ano, nos anos mais chuvosos e, nos 
mais secos, o volume de 854,2x1 Q5m3/ano, apresentando rios 
perenes ou intermitentes, conforme a classe de potencial a 
que pertençam. 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na Bacia Hidrográfica do Rio Capiba
ribe: 

A) Distribuição subomogênea/Potencial bom (2b) 

-área: 28 km2 (0,74% da bacia); 
-água disponível: 7 ,Ox1 Q5 a 13,0x1 Q5m3/km2 /ano, distribuídos 
de 7 a 9 meses do ano; 
-cursos de água perenes com grande variação de nível; 
- açudagem necessária, para regolarização de vazão; 
- drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária. 

B) Distribuição concentrada/Potencial bom (3b) 

- áfea: 76 km2 (2,02% da bacia); 
-água disponível: 7,0x1 Q5 a 13,0x1 Q5m3/km2/ano; distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
- cursos de água intermitentes e secos até três meses por 
ano; 
- açudagem necessária; 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, recomendada; e 
-cuidados especiais deverão ser tomados com relação à conser-
vação do solo, em relevos com declividade superior a 25%. 

C) Distribuição concentrada/Potencial médio (3c) 

-área: 136 km2 (3,62% da bacia); 
-água disponível: 2,0x1 Q5 a 7,0x1 Q5m3/km2 /ano, distribuídos de 
4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
- drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--



Análise química Unidade 

C a Mg Na K CI so4 HC03 co3 N02 N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

40,00 41,80 256,80 - 134,00 75,30 685,60 - - Pres 1 385,00 27,20 7,00 56,20 612,00 Xisto 
39,00 14,50 17,00 6.40 57,50 13,51 104,92 - - - 327,00 13,60 6,50 8,60 2 196,00 Quartzito 
36,60 79,70 138,20 - 205,00 59,80 436,80 - - Pres 997,00 59,60 7,00 35,80 734,00 Diabásio 

144,00 189,50 365,70 - 976,00 65,60 597,80 - - Pres 2 565,00 114,00 7,00 49,00 - Filitos 
104,00 26,70 37,00 12,00 107,50 13,51 409,92 - - - 798,00 37,00 7,60 33,60 7 960,00 Quartzito 
41,80 23,30 85,20 - 70,00 21,20 263,60 - - Aus 578,00 20,00 7,00 26.40 - Gnaisse 
58.40 32,60 47.40 - 60,00 27,00 329.40 - - Pres 584,00 28,00 6,50 27,00 - Gnaisse 
59,00 19,10 25,00 12,00 26,00 6,72 280,60 - - TL 504,00 22,80 7,50 28,00 1 830,00 Gnaisse 
27,60 20,60 25,00 1.40 52,00 9,61 143,96 - - TL 291,00 15.40 6,00 11,60 2 196,00 Granito 
96,00 59,50 56,25 10,00 205,00 11,58 402,00 - - - 890,00 48,50 7,00 33,00 890,00 Gnaisse 
72,00 87,50 130,20 - 400,00 61,80 212,30 - - Pres 1 200,00 54,00 7,00 19.40 636,30 Gnaisse 

140,00 119,10 46,50 - 450,00 40,50 273,30 - - Pres 1 361,00 84,00· 7,00 28.40 540,00 Gnaisse 
90,00 30.40 241,60 - 310,00 88,80 300,10 - - Aus 1 082,00 25,00 7,00 24,60 - Gnaisse 

800,00 336,90 1 216,50 - 1 200,00 144.70 92,70 - - Pres 7 176,00 351,00 6,00 7,60 - Gnaisse 
16,30 17,01 35,50 5.40 36,00 7,68 196,76 - - Aus 345,00 11,20 6,50 15,80 2 440,00 Gnaisse 

8,80 3,90 36,70 - 48,00 19,30 73,20 - - Pres 162,00 3,80 6,00 3,00 4 357,00 Gnaisse 
'--------

TABELA 1 LXVII 
Matriz de caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

Unidade 
U.G Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 

geológica (km2 ) N? km s v G (mm/ano) (x1 Q7m3 /ano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

NC16, 33, 34-
Monteiro p€m 470 2 40 PSe19-Re35, Eas Dm1-D1, 2-Pru 600 28,2 o 1,8 1,2 7,0 600 

36,47 

Re33, 36, 45, 
Presidehte 

p€pj 657 7 193 46, 52, 53-
Eas-Vss4 D1, 2-Dm1-Pru 620 40,7 8 1,8 1,2 1,0 612 Juscelino PSe 19-NC33· 

SS1, 6 

Ácidas 
Re22, 32, 36, 

"Y 282 8 86 4 7, 53-PE30- Vss4-Acc-Eas D2-Pgi-Pru 
SS1,6 

Total 1 409 

TABELA 1 LXVIII 
Matriz de determinação numérica da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES !.In d Potencial 

geológica 

Monteiro 2 1 5 5 3 2 1 2 7 51,3 
Pres Juscelino 2 4 4 5 3 2 1 3 5 47.7 
Ácidas 2 6 6 5 4 2 1 7 5 37,3 

D) Distribuição concentrada/Potencial fraco (sd) 

-área: 112 km2 (2,98% da bacia); 

hídrico 

7,2 D 
6,9 c-o 
6,1 c 

-água disponível: 0,1 x1 Q5 a 2,0x1 0Sm3 /km2 /ano, distribuídos de 
4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até seis meses por 
ano; 
- açudagem necessária, nos cursos de água intermitentes; 
- drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqliíferos subterrâneos, necessária. 

):) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 

-área: 655 km2 (17.42% da bacia); 
-água disponível: 0,1 x1 OS a 2.0~1 0Sm3 /km2 /ano, distribuídos de 
1 a 3 meses do ano; 
- c(,!rsos de água intermitentes e secos até nove meses por ano; 
- açudagem necessária, nos cursos de água intermitentes; 

600 16,9 10 1,8 1.2 3,0 590 

-drenagem desnecessária; 
-utilização dos aqliíferos subterrâneos, necessária; e 
-cuidados especiais de conservação do solo. 

F) Distribuição superconcentrada/Potencial muito fraco (4e) 

-área: 2.752 km2 (73,21% da bacia); 
-água disponível: menos de 0,1 x1 0Sm3 /km2/ano, disuibuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até onze meses por ano; 
- açudagem necessária em todos os cursos de água; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos, necessária. 

1.2. 7.2- Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

Sob esta denominacão serão analisados elúvios, colúvios e alú
vios existentes na B~cia do Rio Capibaribe, abaixo do paralelo de 
8 graus com uma área de 69 km2 • A fim de melhor elucidação, 
serão divididos em alto, médio e baixo cursos. No alto curso, pre
dominam elúvios e colúvios, tendo em vista uma litologia predo
minante de granitos, migmatitos e paragnaisses. No médio curso, 
predominam elúvios, na faixa compreendida entre os meridianos 
de 36° e 35°15', sendo os elúvios constituídos principalmente 
pela ação do intemperismo, sendo representados litologi
camente por sedimentos arena-argilosos que passam ao bedrock 
perceptivelmente nas sondagens; a sua possança é de alguns 
decímetros até um limite máximo de 4 m. As aluviões gstão restri
tas à calha dos rios. Litologicamente, estas aluviões são consti-
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TABELA 1.L.XIX 
Matriz de controle da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou menta natural permanente explorável 

geológica T K pomsidade efetiva V e Vp R e 
(m2/s) ( x 1 ()6m3 /ano) (m/s) S/U (m3/ano) (m3fano) 

Monteiro - 1Q•7 4,0 X 1()•3 - - 3,3 

Pres Juscelino - 10-7 4,0 X 1()•3 - - 4.7 

Ácidas - 1Q•7 4,0 X 1()•3 - - 2.0 

TABELA 1 LXX 
Matriz de caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe 

Unidade UG Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 
geológica (km2) N? km s v G (mm/ano) (x1 07m3/ano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/àno) 

Aluviões Qa 69 o o Ad1-P1-AMd1 Acc-Pfm Afin-Am 1900 13,1 800 8.0 7,6 656 1100 

Barreiras TQb 30 o o PVd1 Acc Dm1 1 750 5,2 800 10.0 6,3 690 950 

PSe5, 6, 19, 29-
PE10. 11, 12, 

Surubim p€su 955 13 180 13. 44, 56,61-
Acc-EN4-Ap D1, 2-Pru, i 750 71,6 42 1,8 1,4 31,5 708 

Re35, 42-
REe9-NCPL 1, 
2-LVd2, 8 

Re21. 22. 35, 
42. 52, 53, 57-
PElO, 11, 13, 

Presidente p€pj 1 236 16 228 
44. 45, 61-

Juscelino PSe5, 7. 1 9, 29- Acc-EN4-Ap D2, 1-Pri, u 630 77,9 42 1,8 1.1 35 588 

PVd1, 35-SSl-
LVd2-Ac1-Vd8-
REe4,9 

Re22, 29, 32, 
35, 42, 47, 51, 

Ácidas y 1 428 14 279 52. 53-PEl, 19, Acc4-Eas- D2-Pgi 30, 53, 56, 57, Vss4-Ap 
58, 61-REe9-
PSe19, 21-SSl 

Básicas e 41 3 24 PSe5 EN4 Pri 

Total 3 759 

TABELA 1 LXXI 
Matriz de determinação numérica da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES I. In Potencial 

geológica d hídrico 

Aluviões 8 - 9 8 8 6 6 7 3 12,9 3,6 B 
Barreiras 6 - 3 5 6 6 6 8 2 25,7 5,0 c~B 

Surubim 2 4 5 5 5 3 2 2 4 43,1 6,5 c 
Pres. Juscelino 3 4 4 5 5 2 2 2 4 44,3 6,6 c~o 

Ácidas 4 5 6 6 5 2 2 2 4 38.4 6,2 c 
Básicas 3 8 4 5 5 2 1 ~ 4 42,6 6,5 c 

tuídas por cascalhos. areias. siltes e argilas que variam lateral
mente e verticalmente numa mesma área. No baixo curso, as alu
viões são constituídas por cascalhos, areias, siltes, argilas detríti
c.as e matéria orgânica. A sua espessura é variável, de alguns cen
trmetros até 12 m. Vale ressaltar que na planície de Recife estas 
aluviões aumentam de extensão e de espessura. A alimentacão 
desta seqüência ocorre através das chuvas e pela infiltraÇão 
lateral direta da água dos rios. Na época das secas, as aluviões 
recebem contribuição das rochas cristalinas. Os exutórios natu
rais desta unidade são a evapotranspiração e o mar. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

260/GEOLOGIA 

620 88,5 35 1.8 1.4 26,3 585 

630 2,6 o 1.8 1,1 7,0 630 

A ~69 km' c ~Bm Vp ~B.2x107 m'/ano 
P ~ 1 900 mm/ano S/U ~ 15x10'2 Ti ~7.6% 

T = 3,2x103 m'/S K ~4x10'4 m/s I ~ 144 mm/ano 
i ~ 2x102 VP ~ 13,1 xHY m3 /ano ER = 1 100 mm/ano 
L ~5km V e ~9,9x1~ m'/ano R e ~ 27x1~ m'/ano 
H ~ 800 mm/ano ES ~ 656 mm/ano 

Mediante os resultados obtidos na matriz de determinacão 
numérica as aluviões apresentam potencial hidrogeológico bÓm. 
Constata-se através da matriz de caracterização e de controle que 
certos parâmetros influem de maneira positiva. Estes parâmetros 
são: porosidade; transmissibilidade; condições de realimenta
ção; litologia e relevo. De acordo com o exposto, conclui-se 
serem as aluviões aqüíferos livres onde as melhores vocações 
hídricas situam-se em vales pequenos e estreitos; vales grandes 
entre serras; áreas onde os rios ou riachos cortam o vale; vales 
planos próximo a serrotes. 

B) Grupo Barreiras 

Com uma área de 30 km2 , consiste de sedimentos heterogêneos 
arena-argilosos, de cores variegadas, que se desenvolvem 
paralelos à costa, onde apresentam as maiores espessuras. Estes 
sedimentos diminuem de espessura à medida que se -interiori
zam. A sua realimentação é feita através das precipitações diretas 
e o escoamento se dá rumo ao litoral. Morfologicamente. apre
sentam drenagens subparalelas. com interflúvios tabulares fra
cos e superfícies de aplainamento. 



As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =30 km2 c =10m Vp = 7,5x1~ m3/ano 
P = 1 750 mm/ano S/U = 2,5x10·2 Ti =6,3% 
T = 1.8x 1Q·3 m2/S K = 1 ,8x10"4 m/s I = 110 mm/ano 
i = 2x1 Q-2 VP = 5,25xHY m3/ano ER = 950 mm/ano 
L =3 km V e = 3,3x1 ~ m3/ano R e =0,25x1~ m3/ano 
H = 800 mm/ano ES =690 mm/ano 

De acordo com o resultado da matriz de determinação 
numérica, o Grupo Barreiras apresenta potencial hidrogeológico 
médio com tendência para bom. Constata-se que a permeabili
dade, a litologia e as condições geomorfológicas são fatores que 
influem negativamente na produtividade deste aqüífero. O Grupo 
Barreiras constitui nesta área um aqüífero livre e por vezes sus
penso. As possibilidades hídricas estão reduzidas aos níveis are
nosos com espessura média de 1 O m, inseridos na seqüência 
síltica. Em virtude da heterogeneidade litológica, constitui-se em 
aqüífero explorável de possibilidades regulares. 

C) Complexo Surubim 

Abrange uma área de 955 km2 , constituindo um conjunto 
metassedimentar representado por gnaisses diversos, anfiboli
tos, quartzitos e calcários metamórficos; toda a seqLiência é so
bre jacente ao Complexo Presidente Juscelino por contato 
gradacional ou tectônico. Estas rochas exibem um relevo plano
ondulado pouco movimentado, bastante dissecado pela erosão, 
realçado em imagens de radar. Tectonicamente o conjunto 
mostra-se suavemente dobrado (antiformes e sinformes) com 
zonas notáveis de cisalhamento intenso, onde os fraturamentos 
são evidenciados em todas as rochas. Os falhamentos são de 
natureza regional, predominando a direção NE; as estruturas de 
falhamentos são reflexos do Lineamento Pernambuco. A recarga 
processa-se diretamente pelas precipitações pluviométricas e 
indiretamente pelo manto de intemperismo; a descarga é conver
gente para os níveis de base regional, rumo ao rio Capibaribe, 
sendo a circulação realizada através de trama de fendas, princi
palmente nos tributários de ordem menor(secundários, terciários 
etc.); a evapotranspiração é o seu melhor exutório. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A = 955 km2 S/U = 6x1 ()"3 Ti =1.4% 
P = 750 mm/ano K = 10 7 m/s I = 10 mm/ano 
H = 42 mm/ano VP = 71 ,6x1 07 m3/ano ER = 708 mm/ano 
C =1,8 m ES = 31.5 mm/ano R e =10x1~ m3/ano 

De acordo com os resultados obtidos da matriz de determina
ção numérica, o Complexo Surubim tem um potencial hídrico 
subterrâneo médio. Uma análise da matriz de caracterizacão evi
dencia que o potencial ora apresentado tem como sup.orte os 
seguintes fatores: alto índice de fraturamento; morfologia favorá
vel e condições de recarga regular. Como fatores negativos têm
se zonas de cisalhamentos e de falhamentos regionais. As 
melhores opções de captação de água por poços são: zonas de 
contatos geológicos; zonas de manto de intemperismq; zonas de 
rupturas coincidentes com as drenagens e as zonas de riachos
fenda relacionadas aos tributários de ordem menor. Devem ser 
evitadas as zonas de falhamentos regionais, onde as rupturas 
estão colmatadas, e as zonas de cisalhamentos. 

D) Complexo Presidente Juscelino 

Envolve uma área de 1 .236 km2 e consiste, nesta bacia, de um 
conjunto petrogenético policíclico metamorfizado na fácies anfi
bolito, constituído predominantemente por migmatitos e gnais
ses diversos, granitóides, quartzitos e calcários metamórficos. 
Estas rochas exibem um relevo plano-ondulado, sendo por vezes 
bastante acidentado. Do ponto de vista estrutural, este conjunto é 
muito fraturado e cisalhado, e as feições de falhamentos de cará
ter regional e secundários são reflexos do Lineamento Per
nambuco. Os dobramentos são amplos, sendo evidenciados os 
antiformes e sinformes. A realimentação deste complexo é 
realizada diretamente pelas precipitações pluviométricas e 

indiretamente pelo manto de intemperismo e pelo rio na época 
das cheias; a descarga se dá para os rios e riachos da área, sendo 
que a trama de fraturas interconectadas ocorre geralmente nos 
tributários de ordens menores, sendo a evapotranspiração seu 
exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A= 1 236 km2 S/U =4x103 Ti = 1.1% 
P = 630 mm/ano K = 10"7 m/s I = 7 mm/ano 
H= 42 mm/ano VP = 77 ,9x HY m3/ano ER = 588 mm/ano 
C =1,8 m ES =35 mm/ano R e = 8,8x1 ~ m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Complexo Presidente Juscelino apresenta potencial 
hidrogeológico médio com tendência para fraco, onde as áreas 
favoráveis à captação de água são aquelas dos fraturamentos 
transversais coincidentes com a drenagem nos gnaisses, e os fra
turamentos angulares nos migmatitos. 

E) Rochas Ácidas 

Têm uma área de 1.428 km2 e consistem de um conjunto de cor
pos granitóides de formas elipsóides ou semicirculares, inseridos 
em rochas dos Complexos Surubim e Presidente Juscelino, de 
caráter sintectônico e tarditectônico, derivados por anatexia das 
rochas supracrustais ou evoluídas de rochas migmatíticas, atra
vés de processos anatéticos. Este conjunto é representado pre
dominantemente por granitos, granodioritos, dioritos e sienitos. 
Tectonicamente estes granitóides são concordantes com o trend 
direcional N E-SQ, sendo bastante fraturados e falhados. Minera
logicamente caracterizam-se pela ausência de elementos plana
res e feldspatização. A realimentação das rochas ácidas é 
realizada diretamente pelas chuvas, e indiretamente pelo manto 
de intemperismo e pelo rio na época das cheias; a descarga se dá 
para os níveis de base regionais, sendo a evapotranspiração seu 
exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A= 1 428 km2 S/U = 5x1 0"3 Ti =1.4% 
P = 620 mm/ano K = 10"6 m/s I = 8,7 mm/ano 
H = 35 mm/ano VP = 88,5xHY m3/ano ER = 585 mm/ano 
C =1,8 m ES = 26,3 mm/ano R e = 12x1~ m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, as Rochas Ácidas apresentam potencial hidrogeológ.ico 
médio. Vale salientar que as áreas mais favoráveis à captação de 
água por poços são as zonas de fraturamentos coincidentes com a 
drenagem; as zonas de contato geológico; as zonas dos fendilha
mentos angulares e as áreas com manto de intemperismo pouco 
espesso ou com cobertura de regolitos. 

F) Rochas Básicas 

Localizada ao norte da serra do Mundo Novo, entre os riachos 
Cacatuba e Catunguba, trata-se de um corpo maciço de anor
tosito e anfibolito, com forma triangular, abrangendo uma área de 
41 km2, associados a gnaisses e quartzitos do Complexo Suru
bim. Fisiograficamente estas rochas constituem um solo marrom
escuro raso, por vezes profundo, com relevo plano-ondulado, 
drenado pelos riachos supramencionados. Tectonicamente es
tas rochas são fraturadas e seu contato com as litologias adjacen
tes se dá porfalhas, muitas vezes mascaradas pelo solo. A recarga 
se faz diretamente pelas chuvas e indiretamente pelo regolito; a 
circulação se dá para os riachos Cacatuba e Catunguba, sendo a 
evapotranspiração o seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =41 km2 S/U = 4x1 0"3 Ti =1,1% 

P = 630 mm/ano K = 10"7 m/s I =7 mm/ano 
H =O mm/ano VP = 2,6x1 07 m3/ano ER =630 mm/ano 
C =1,8 m ES = 7 mm/ano R e = 0,29x1 ~ m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, as Rochas Básicas apresentam potencial hidrogeoló-
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gico médio, porém as evidências de campo mostram que os fratu
ramentos e falhamentos são colmatados, assim como a área é 
restrita e a evapotranspiração elevada (Tab. 1.LXXII). 

1.2. 7.3- Avaliação hidroquímica 

Esta bacia hidrográfica, situada no limite norte das Folhas, 
possuindo parte de sua área nas Folhas SB.24/24 Jaguaribe/Na
tal, apresentou um total de 12 amostras de água, com análise 
química completa (Tab. 1.LXXIII), fornecendo uma razão de 
amostragem da ordem de uma amostra para cada 31 O km2. 

Todas as amostras foram coletadas em poços tubulares pro
fundos, contribuindo para avaliação do potencial hídrico subter
râneo. O potencial hídrico de superfície se constitui de rios e 
riachos de caráter torrencial, intermitentes, à excecão da área do 
baixo curso, indicando que as águas torrenciais, caso coleta das e 
analisadas, irão fornecer elementos químicos errôneos, pois 
carreiam grande quantidade de solo e de biomassa. 

Com o estudo destas análises, plotadas nos diagramas 
triangulares de Feré (Fig. 1 .1 05), a sua classificação evidencia 
66% de amostras tipo cloretado-sódicas e 17% classificadas 
como cloretado-magnesianas, o que significa 83% de amostras 
na faixa das cloretadas, enquanto o restante (17%) se subdivide 
em bicarbonatado-mistas e misto-sádicas. 

As amostras apresentaram uma potabilidade muito abaixo da 
desejada, pois apenas 1 7% delas ficam na faixa de boa potabili
dade, enquanto 25% situam-se na faixa de potabilidade boa a 
passável e boa a medíocre. O restante das amostras, cerca de 58%, 
está posicionado na faixa de potabilidade boa a não-potável e 
passável a não-potável, portanto, segundo o diagrama de Schoel
ler-Berkaloff, mais da metade das amostras estudadas não se 
presta ao consumo humano. 

A dureza destas amostras, como a sua potabilidade, deixa a 
desejar, pois apenas 33% das águas são mwto doces e doces, 
enquanto as amostras restantes se situam nas faixas mais baixas, 
dura a muito dura (9%). 

O SAR (Sodium Adsorption Ratio) oferece três classificações 
distintas para as amostras em pauta, sendo 67% na faixa 

excelente, outros 25% na faixa boa e o restante das amostras 
(cerca de 8%) ficou na faixa de dureza regular. 

Tendo em vista a classificação destas águas para irrigação, 
onde se usam os valores de SAR e da condutividade, foram 
encontradas diversas classificações, sendo duas amostras (cerca 
de 17%) do tipo c,-s,' isto é, fracamente sádicas e de fraca salini
dade, podendo ser utilizadas em praticamente todos os solos, 
com todas as culturas sem perigo de salinização nem riscos de 
ocorrência de teores nocivos de sódio, susceptível de troca. Ou
tros 8% de amostras foram classificados como C2-S1, um pouco 
similar às anteriores, porém mais salinas, devendo ser utilizadas 
se houver uma moderada lixiviacão do solo, e as plantas a serem 
irrigadas devem ser de fraca tolérância salina. Cerca de 17% das 
amostras têm uma salinidade alta; foram classificadas como C3 -

S1 e só podem ser utilizadas para irrigar solos bem drenados, e 
especiais cuidados e prevenções contra a salinidade deverão ser 
tomados; o teor de sódio é fraco e não há risco de apareçer um 
alto teor deste elemento, susceptível de troca. O restante das 
amostras, cerca de 58%, é de sal in idade muito forte a imprestá
vel, para poder ser utilizado em irrigação. 

1 2.8- BACIAS HIDROGRÁFICAS CONJUGADAS AO RIO CAPI
BARIBE-MIRIM 

As Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Capibaribe-Mirim lo
calizam-se no mosaico SC 25-V-A, ocupaFldo 0,02% da área 
total. 

Estas bacias conjugadas estão quase que inteiramente conti
das no mosaico SB.25-Y-C, pertencente às Folhas SB.24/25 
Jaguaribe/Natal. sendo que na área em estudo ocorrem peque
nas parcelas dos riachos Morno e Beberibe, que foram conjuga
dos, no trabalho acima citado, à Bacia Capibaribe-Mirim; já nas 
Folhas em estudo, resta apenas urna área de 21 km2 disposta no 
extremo NE do mosaico SC 25-V-A, estendendo-se pelos muni
cípios de Olínda e Aldeia no Estado de Pernambuco, região 
localizada em plena planície costeira, na qual distinguem-se duas 
unidades geomorfológicas: a Superfície Pliocênica, com cotas 
variando de 20 a 100 metros, e a Planície de OI inda, corn cotas 

TABELA 1 LXXII 
Matriz de controle da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou menta natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m2/s) (m/s) S/U (m3/ano) (m3/ano) ( x 1 <J6m3 /ano) 

Aluviões 3,2 X 1 Q-3 4,0 X 1 o-4 15 X 10'2 9,9 X 1 ()6 s.2 x 1 o7 27 

Barreiras 1,8 X 1 o-J 1,8 X 1 o-4 2,5 X 1 o-2 3,3 X 1 ()6 7,5 X 1<J6 0,25 

Surubim - 10•7 6,0 X 1 o-J - - 10 

Pres Juscelino - 10•7 4,0 X 10'3 - - 8,8 

Ácidas - 10-6 5,0 X 1Q-3 - - 12 

Básicas - 10-7 4,0 X 1Q-3 - - 0,29 

TABELA 1 LXXIII 
Dados hidroquímicos da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe 

Coordenadas Data 
N~ do ponto Natureza do ponto Local Estado Município 

Longitude Latitude Coleta Análise 

01 Poço Maternidade Riacho das Almas PE 35°52'00" 08"07'45" 1006 70 26 06 70 
02 .. Sítio Areias Riacho das Almas PE 35"51'30" 08"06'00" 1006 70 14 08 70 
03 .. Cajazeiras Bezerros PE 35"44'00" o8•os·oo .. - 07 12 70 
04 .. Sítio dos Cocos Bezerros PE 35"53'00" 08•09'30" 11 06 70 31 08 70 
05 .. Russinha Gravatá PE 35"27'30" 08•04'00" 12 06 70 21 08.70 
06 .. Posto Petrobrás Pombos PE 35"23'15" 08•08'30" - 0611 70 
07 .. Vila Cohab 111 Vit de Santo Antão PE 35•17'45" 08•07'15" - 08 09 70 
08 .. Pirituba Vit. de Santo Antão PE 35•21 '45" 08°04'15" - 31 03 70 
09 .. Fabr. Fiat Lux São Lourenço PE 35•00'30" o8•00'30" - 1210.70 
10 .. Ed Holliday Recife PE 34•54'00" 08°02'00" - -
11 .. Av lmbiribeira Recife PE 34•54'00" 08"02'00" - -
12 .. Fabr Sambra Recife PE 34•54'00" 08"02'00" - -

Aus =Ausente Pres. = Presente 

262/GEOLOGIA 



20 

30 

+ 
+ + 

40 + I e 0 
+ SODICAS e 

+ • 
+ + 

20 

o 

10 'lO 

+ • 

CÁLCICAS 

• • 

• MiSTAS 

o 

• 

o• 

• Bacia do Rio ParnaÍba 
t Bacia do Rio Capiberibe 

o Bacia do Rio Capiberibe
Mirim 

30 

+ 

10 

BICARBONATADAS 30 

+e•eo 
• o• 

40 

o• 

Fig 1 105- Diagramas triangulares de Feré (1955,apudManoel Filhoeta/1i, 1971 ), 
para a classificação química das águas da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba e das 

Bacias Conjugadas dos Rios Capibaribe e Capibaribe-Mirim. 

Análise química 

C a Mg Na K CI so4 HC03 co3 N02 

372,00 532,00 175,00 81,00 3 700,00 317,13 141,13 - Aus. 
240,00 60,75 850,00 46,50 650,00 342,11 95,16 - Aus. 
132,00 245,43 950,00 71,50 3 400,00 445,96 358,64 - -
300,00 529,74 1 859,00 81,00 4 550,00 503,56 117,12 - Pres 
164,00 253,93 1 737,50 77,50 2 750,00 701,53 356,24 - Aus 
456,00 354,00 1 425,00 59,00 3 400,00 714,98 317,20 - Aus 

12,00 17,98 202,00 14,00 242,50 87,45 129,32 - Aus 
96,00 119,07 570,00 43,50 1.040,00 17,29 497,76 - Pres. 

5,60 3,88 12,00 4,40 10,00 6,72 48,80 - Aus. 
3,20 1,50 45;00 2,50 35,00 26,90 46,40 - -

20,80 12,20 131,10 17,30 210,00 26,90 107,30 - -
20,70 207,50 23,50 - 400,00 42,30 97,60 - -

inferiores a 5 metros e por vezes abaixo do nível médio do mar, 
existindo, entre as duas, desníveis que se dão por pequenas 
falésias, cuja origem tem sido relacionada a uma possível acomo
dação em planos de falhamentos. 

A pluviometria é elevada, atingindo a média anual de 2.000 
mm, garantindo uma recarga eficiente. A bacia representa o ex
tremo meridional da faixa costeira de Pernambuco-Paraíba com 
um razoável pacote sedimentar (cerca de 400 metros) repre
sentado pelas Formações Beberibe, Gramame e Maria Farinha 
(testemunhos da transgressão marinha ocorrida no fim do Cretá
ceo) e sedimentos quaternários. 

Os contatos entre estas formações são gradacionais, sendo 
que a Formação Beberibe assume uma relativa importância hidro
geológica, frente às demais, pois foi depositada em tempos pre
cedentes à transgressão marinha, em ambiente fluvial, lagunar e 
estuarino, dando origem à sedimentação elástica grosseira, 
enquanto que as seqüências sobrejacentes, formadas em am
biente marinho, propiciaram a deposição da seqüência carboná
tica (Tabs. 1 LXXIV e 1 LXXV). 

1 2 8 1 - Potencial hídrico de superfície 

As Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Capibaribe-Mirim, 
com 21 km2 , nas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, contribuem 
com o volume médio de 157,50 x 105m3/ano de água, disponível 
ao escoamento superficial e à recarga dos aqüíferos subter
râneos, podendo atingir, entretanto, 204.75 x 105 m3/ano nos 
anos mais chuvosos e, nos mais secos, o volume de 110,25 x 
105m3/ano, distribuídos em até 9 meses do ano. 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na bacia: 

A) Distribuição subomogênea/Potencial bom (2b) 

-área: 4 km2 (19,05% da bacia); 
-água disponível: 7,0x1 os a 13,0x1 Q5m3/km2 /ano, distribuídos 
de 7 a 9 meses do ano; 
-cursos de água perenes, com grande variação de nível; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos recomendada, em áreas 
distantes das fontes superficiais . 

B) Distribuição concentrada/Potencial bom (3b) 

-área: 1 7 km2 (80,95% da bacia); 
-água disponível: 7,0x1 0 5 a 13,0x1 Q5m3/km2 /ano, distribuídos 
de 4 a 6 meses ao ano; 
-cursos de água intermitentes até 3 meses por ano; 
- açudagem necessária; 
-utilização dos aquíferos subterrâneos recomendada; e 
-cuidados especiais em relação à conservação do solo, em rele-
vos com declividade superior a 25%. 

Unidade 

N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

90,00 10 444,00 308,50 7,40 11,60 67,00 Micaxisto 
- 3 500,00 85,00 7,15 7,80 190,00 Micaxisto 
- 7 062,00 134,00 8,40 34,60 190,00 Granodiorito 

12,00 8 960,00 293,00 7,80 9,60 72,00 Granodiorito 
- 6 130,00 145,50 8,00 29,90 110,00 Migmatito 

0,50 7 350,00 260,00 7,35 26,00 95,00 Migmatito 
28,50 792,00 10,40 8,10 10,60 870,00 Migmatito 

- 2 810,00 73,00 8,40 44,00 240,00 Migmatito 
1,00 84,00 3,00 6,10 4,00 8000,00 Migmatito 
- 191,00 1,40 7,20 - 4 056,00 Aluv Barreiras 
- 553,00 10,20 6,30 - 1 185,00 Aluv Barreiras 
- 46,00 20,00 6,10 - 826,00 Aluv Barreiras 
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1.2.8.2- Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

Com uma área de apenas 4 km2, constituem os depósitos de vár
zea e os terraços fluviais, os depósitos de mangue e os sedimen
tos praiais, abrangendo litótipos inconsolidados diversos, como 
cascalhos, areias, argilas e recifes calcários diagenizados. A 
recarga destes sedimentos se faz diretamente pelas chuvas e 
pela restituição lateral dos rios; a circulação se processa direta
mente para os rios ou para o mar; a evaporação e o mar são seus 
exutórios mais eficientes. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =4 km2 c =8m Vp = 1 ,92x1 cF m3 /ano 
P = 2 000 mm/ano S/U = 6x1Q"3 Ti =2,4% 
T = 2x1 ()"3 m2/s K = 2,5x 1 ()"4 m/s I = 48 mm/àno 
i =3x10"3 VP = 0,8x1 07 m3 /ano ER = 1 200 mm/ano 
L= 1 km V e = 1 ,9x1 cF m3 /ano R e =0,064x1cF m3/ano 
H = 800 mm/ano ES = 752 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o potencial hídrico subterrâneo das aluviões 'foi 
avaliado como bom, constituindo um sistema freático de espes
sura e extensão reduzida, com razoável capacidade de armazena
mento tendo em vista os seguintes fatores favoráveis: litologia, 
recarga constante e posição topográfica. 

B) Grupo Barreiras 

A seqüência sedimentar terrígena, que constitui o Grupo Barrei
ras, tem uma área de 17 km2 e mostra-se em imagens de radar 
constituindo superfícies tabulares dissecadas (interflúvios), vales 
em "V" e falésias. Esta cobertura é sobreposta a norte ao sistema 
carbonático Gramame-Maria Farinha, a oeste ao Complexo 
Presidente Juscelino, e em alguns vales a noroeste à Formação 
Beberibe. Esta cobertura terciária consiste litologicamente de 
arenitos, siltes e argilas, com lentes conglomeráticas, pouco 
consolidadas, cuja realimentação se dá pelas precipitações 
atmosféricas, e a descarga se processa na direcão do nível de 
base regional, para o mar, para os sistemas aqüífe~os subjacentes 
e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A= 17 km2 c =10m Vp = 2x1 cF m3 /ano 
P = 1 900 mm/ano S/U = 1,2x10"2 Ti =4% 
T = 2,5x1 0"4 m2/s K = 2x10"5 m/s I = 76 mm/ano 
i = 3x10"2 VP = 3,2x1 07 m3/ano ER = 1 100 mm/ano 
L =5 km V e = 1,16x1Q5 m3/ano R e =0,68x1cF m3/ano 
H = 800 mm/ano ES = 724 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Barreiras tem uma boa vocação hidroge~ló
gica, constituindo-se num aqüífero freático e por vezes aqüífero 
suspenso de difícil caracterização hidrodinâmica, sendo seu 

aproveitamento hidrogeológico condicionado à presença de 
níveis conglomeráticos intercalados na seqüência argila-areno
sa, fato este que induz geralmente ao aproveitamento dos aqüífe
ros subjacentes. 

C) Sistema Gramame-Maria Farinha 

Este sistema consiste numa seqüência carbonática aflorante 
esporadicamente, porém não mapeável na escala ao milioné
simo. A Formação Maria Farinha, estratigraficamente superior, 
aflora em áreas isoladas de O linda, geralmente nas proximidades 
da costa, não sendo constante por toda a faixa costeira, sendo 
representada litologicamente por calcários detríticos puros, 
pouco estratificados e margas argilosas numa espessura média 
de 35 m, que mergulham para leste em suave estrutura hombcli
nal Diferencia-se da Formação Gramame subjacente pelo con
teúdo fóssil, pois esta constitui-se de litologia semelhante, se 
bem que com espessuras da ordem de 90 m, destacando-se na 
base uma camada de fosfato. Esta seqüência carbonática é reali
mentada indiretamente pela drenança vertical descendente 
oriunda do Grupo Barreiras, ascendente da Formação Beberibe e 
diretamente pelas escassas precipitações pluviométricas na área 
aflorante; a circulação cárstica se dá para o nível de base regional, 
como também para o mar, salientando-se a interconexão com os 
arenitos aqüíferos subjacentes. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =21 km2 =3 km VP =3,88x107 m3/ano 
P = 1 850 mm/ano c =40m V e =3,1x1o' m3/ano 
T = 5x10"5 m2/s S/U = 1x10"4 Vp = 8.4x1o4 m3/ano 
i =2x10"3 K = 1 ,25x1 0"7 m/s R e =0,028x1cF m3Jano 

D) Formação Beberibe 

Esta unidade, com uma área de 21 km2, jaz discordantemente 
sobre as rochas do Complexo Presidente Juscelino, sendo bem 
representada em superfície, fora dos limites da área, entre Abreu 
e Lima e Arataca Não mapeáveis na escala ao milionésimo, ocor
rem afloramentos nas margens do rio Beberibe no bairro do 
mesmo nome e nas cercanias de Dois Unidos. A sua litologia é 
predominantemente arenosa contendo lentes conglomeráticas e 
níveis argilosos A granulação bem como as espessuras gradam 
lateralmente, estimando-se uma espessura máxima de 250m. A 
recarga deste sistema processa-se principalmente pelas fil
trações verticais das unidades sobrejacentes, sendo que as 
seqüências calcárias atuam como níveis confinantes das imensas 
reservas hídricas contidas neste aqüífero 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =21 km2 c =150m V e = 6,2x1 cF m3 /ano 
T = 2x1 ()"3 m2/s S/U = 2,5x10"3 Vp =7,87x1o5 m3/ano 
i ='2x10"3 K = 1 ,33x1 0"5 m/s Ti = 15 a 30% 
L =5 km VP =3,7Bx107 m3Jano R e =2,62x1cF m3/ano 

TABELA 1 LXXIV 
Matriz de caracterização das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Capibaribe-Mirim 

Unidade 
UG 

Área Fraturas Solos Vegetação 
geológica (km2) N? km s v 

Aluviões O a 4 o o AMd1 Pfm, ma 

Barreiras TOb 17 o o PVd1 Acc 

TABELA 1 LXXV 
Matriz de determinação numérica das Bac1as Hidrográficas Conjugadas ao Rio 

Capibaribe-Mirim 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES l:/n d 

Potencial 
geológica hídrico 

Aluviões 8 - 9 7 9 7 6 7 4 10,63 3,2 B~A 

Barreiras 6 - 3 6 6 6 6 5 5 22,38 4,7 B 
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Relevo 
G 

Am 

Df1 

p VP H c Ti ES ER 
(mm/ano) (x107m3fano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

2000 O,B 800 8,0 2.4 752 1 200 

1 900 3,2 800 10,0 4,0 724 1 100 

A análise estatística dos dados de sondagens indicou que a 
Formação Beberibe constitui-se num excelente aqüífero, possi
bilitando a obtenção de vazões específicas da ordem de 8,5 
m3 /h/m para um aprofundamento médio de 300m (Tab. 1.LXXVI). 

1.2.8.3- Avaliação hidroquímica 

Na bacia hidrográfica em estudo, em que pese o grande número 
de poços amazonas e tubulares existentes, foram selecionadas e 



TABELA 1 LXXVI 
Matriz de controle das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Capibaribe-Mirim 

Coeficiente de Vazii> de escoa- Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou mento natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
lm2/s) 1m3/ano) 1m3/ano) I x 1 0Sm3/ano) lm/s) 

Aluviões 2 X 10"3 2,5 X 10"4 
Barreiras 2,5 X 10"4 2,0 X 10"5 

Maria Farinha-Gramame 5,0 X 10"5 1,25 X 10"7 
Beberibe 2,0 X 10"3 1,33 X 10"5 

coleta das cinco amostras de água, de poços tubulares profundos, 
distribuídos na área de maneira uniforme (Tab. 1.LXXVII), de 
modo que os resultados obtidos representam uma tendência do 
potencial hidroquímico das águas subterrâneas. Não foram cole
tadas amostras de águas superficiais, tendo em vista a aparente 
poluição dos cursos de água existentes, em face da concentracão 
populacional, que iria forçosamente falsear os resultados obti
dos 

Por se tratar de pequena parcela de uma bacia cuja maior 
extensão está localizada nas Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal, 
as amostras em foco, objeto da presente avaliação, mostram com 
relação à área a proporção de uma análise química para cada 4 
km2 • 

Segundo a classificação de Feré, 80% das amostras foram 
determinadas como sendo bicarbonatado-mistas e 20% das 
amostras foram classificadas como cloretado-sódicas. 

Com relação à potabilidade, do diagrama Schoeller-Berkaloff, 
40% das amostras foram consideradas de boa potabilidade e 60% 
das amostras se posicionaram na faixa de potabilidade boa a 
passável. 

A dureza destas águas variou bastante na escala, pois 40% das 
amostras apresentaram-se mwto doces, 40% são bastante duras e 
20% das amostras foram determinadas como sendo duras. 

Com respeito à classificação destaS águas, visando à irriga
ção, o quadro que se apresenta é diversificado Quanto ao SAR 
(Sodium Adsorption Ratio), todas as amostras foram classificadas 
como excelentes, porém na relação SAR/condutividade a variação 
é evidente, pois 20% das amostras foram classificadas como 
C1-S1 • sendo fracamente salinas e sódicas, não oferecendo 
quaisquer restrições quanto a tipos de solos ou de culturas, 
exceto se a permeabilidade dos primeiros for extremamente 
fraca; 40% das amostras foram classificadas como C2 -S1, sendo, 
portanto, de salinidade média e fracamente sódicas, podendo ser 
utilizadas em solos cuja lixiviação seja moderada, e não há risco 
de ocorrerem teores nocivos de sódio susceptível de troca; 20% 
das amostras foram classificadas como C3-S1, ou seja, de alta 
salinidade e fracamente sódicas, podendo ser utilizadas para irri
gação apenas em solos bem drenados, com cuidados especiais 
de luta contra a salinidade, e as plantas a serem cultivadas deve
rão ter boa tolerância salina; e finalmente 20% das amostras 
foram classificadas como imprestáveis para irrigação 

1.2 9- BACIAS HIDROGRÁFICAS CONJUGADAS AO RIO IPO
JUCA 

Como Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio lpojuca, tem-se 
uma série de bacias menores, cuja drenagem, associada aos rios 
Pirapama e Jaboatão, abrange em conjunto com o rio principal 
uma área de 4.824 km2 , contidos essencialmente nos mosaicos 
SC.24-X-B e SC.25-V-A ocupando 1 ,69% da área total. O rio 
lpojuca tem suas nascentes a aproximadamente 260 km da 
costa, na serra das Porteiras em cotas superiores a 900 m, tendo 
sua rede hidrográfica uma configuração alongada característica 
no sentido 0-E, com largura média de 15 km, sendo a drenagem 
secundária, toda ela, pouco desenvolvida, com riachos curtos, de 
caráter temporário, nos quais se nota um nítido controle das 
estruturas. Os sistemas aqüíferos apresentam restituicões signifi
cativas apenas nos baixos cursos, permitindo um defÍúvio básico 
perene em função do aumento das precipitações pluviométricas 
que variam de 600 a 2.000 mm/ano, sendo a área entre Caruaru e 

S/U 

6,0 X 

1,2 X 

1,0 X 

2,5 X 

10·3 1,9 X 105 1,92 X 105 0,064 

10·2 1.16 X 106 2,0 X 106 0,68 

10"4 3,1 X loJ 8.4 X 104 0,028 

10"3 6,2 X 10S 7,87 X lOS 2,62 

Bezerros particularmente mais seca, como atestam os solos 
pouco desenvolvidos e a cobertura vegetal xerofítica. Os princi
pais acidentes do relevo são as serras do Caipora, Jacaré, Negra, 
Camaratuba e Mundo Novo, cujas cotas chegam a atingir 700 m. 

O rio Jaboatão tem suas nascentes em cotas próximas a 
400 m, na região dos povoados de Pitu e Serra Grande, sendo sua 
foz na planície marinha de Recife, na localidade de Barra das Jan
gadas O rio Pirapama nasce em cotas próximas a 300 m, na 
região das localidades de Sibéria e Estiva, sendo a sua foz, 0 

Pontal do Suape, local escolhido para implantação do terminal 
marítimo. 

Estas bacias hidrográficas drenam predominantemente ro
chas gnáissico-migmatíticas, sendo que entre Gonçalves Ferreira 
e Serraria, bem como para o sul, na região de Barra do Jardim, 
Urucu-Mirim e Chã Grande, afloram granitóides tipo Pedra-
Mat~ Grande. · 

A área de rochas sedimentares restringe-se à zona litorânea, 
segundo uma faixa que não ultrapassa 15 km de largura. Afloram 
aí os Conglomerados do Cabo e os sedimentos Grupo Barreiras, 
com algumas exposições isoladas sob a cobertura aluvionar qua; 
ternária que abrange dunas e cordões litorâneos pretéritos. E 
notória a influência marinha, responsável pela atual formação de 
extensos manguezais 

As principais estruturas estão relacionadas com o evento de 
transcorrência do Lineamento Pernambuco e a epirogênese, 
sendo a reincidência da última, sobre as estruturas pretéritas, 
aliada à formação de juntas de distensão, a responsável por 
grande parte das configurações dos atuais padrões de drenagem. 
Os extensos falhamentos de direção NE são predominantes no 
conjunto, sendo talvez anteriores à transcorrência cretácica, pois 
os falhamentos a eles associados, ao aproximarem-se da zona de 
cisalhamento, sofrem inflexões para leste. 

O rio lpojuca acha-se encaixado na zóna de cisalhamentos 
entre Caruaru e Bezerros, tendo sido intensos os processos de 
milonitização, silicificação e migmatização, dificultando sobre
maneira o reconhecimento das litologias originais. Secundaria
mente, verifica-se um sistema de falhamentos NO, que parece ter 
sido gerado posteriormente, como indica a inflexão que sofre o 
curso do rio em epígrafe na região de Gravatá, quando este se 
afasta da zona de cisalhamentos (Tabs 1.LXXVIII e 1.LXXIX). 

1 2 9.1 - Potencial hídrico de superfície 
As Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio lpojuca, com 4.824 
km2 , contribuem com o volume médio de 8.334,67x1 05m3 /ano 
de água, disponível ao escoamento superficial e à recarga dos 
aquíferos subterrâneos, podendo atingir, entretanto, 12 44 7,45 x 
1 Q5m3/ano nos anos mais chuvosos e, nos mais secos, o volume 
de 4.314,92x1 Q5m3 /ano, distribuídos em até 9 meses do ano. 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na bacia: 

A) Distribuição subomogênea/Potencial bom (2b) 

-área: 355 km 2 (7,36% da bacia); 
-água disponível: 7,0x1 05 a 13,0x1 05m3/km2 /ano, distribuídos 
de 7 a 9 meses do ano; 
-cursos de água perenes com grande variação de nível; 
- açudagem necessária, para regularização de vazões; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos recomendada, em casos 
especiais. 
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TABELA 1 LXXVII 
Dados hidroquímicos das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Capibaribe-Mirim 

Coordenadas Data 
N~ do ponto Natureza do ponto Local Município Estado 

Coleta Análise Longitude Latitude 

01 Poço Granja Retiro Félix São Lourenço da Mata PE 34°58'30" 08°00'00" 29 09 70 26 02 71 
08°01 00" 02 Mosteiro de São Bento 

03 " Casa Caiada 
04 " Esc Apr Marinheiros 
05 " Vila do Ouro Preto 

Aus ~Ausente 

B) Distribuição subomogênea/Potencial médio (2c) 

-área: 60 km2 (1 ,24% da bacia); 

O linda 
O linda 
O linda 
O linda 

-água disponível: 2,0x1 05 a 7,0x1 0 5m3 /km2/ano, distribuídos de 
7 a 9 meses do ano; 
-cursos de água perenes, com grande oscilação de nível; 
- açudagem necessária, para regularização das vazões; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos recomendada, em casos 
especiais. 

C) Distribuição concentrada/Potencial bom (3b) 

-área: 1 59 km2 (3,30% da bacia); 
-água disponível: 7,0x1 05 a 13,0x1 0 5 m3 /km2/ano, distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até três meses por 
ano; 
- açudagem necessária; 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos recomendada; e 
-cuidados especiais em relação à conservação do solo, em rele-
vos com declividade superior a 25% 

D) Distribuição concentrada/Potencial médio (3c) 

-área: 909 km2 ( 18,84% da bacia); 
-água disponível: 2,0x1 Q5 a 7,0x1 05 m3 /km2/ano, distribuídos de 
4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária. 

E) Distribuição concentrada/Potencial fraco (3d) 

-área: 510 km2 (10,57% da bacia); 
-água disponível: O, 1 x1 0 5 a 2,0x1 0 5 m3 /km2/ano, distribuídos de 
4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até seis meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária 

F) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 

-área: 929 km2 (19,26% da bacia); 
-água disponível: O, 1 x1 05 a 2,0x1 05 m3 /km2/ano, distribuídos de 
1 a 3 meses ao ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até nove meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; 
-utilização dos aqu íferos subterrâneos, necessária; e 
-cuidados especiais de conservação do solo deverão ser 
tomados. 

G) Distribuição superconcentrada/Potencial muito fraco (4e) 

-área: 1 .902 km2 (39,43% da bacia); 
-água disponível: menos de O, 1 x1 05 m3 /km2/ano, distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
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-cursos de água intermitentes e secos até onze meses por 
ano; 
- açudagem necessária em todos os cursos de água; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária 

1 .2.9 2 - Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

Esta unidade é constituída por sedimentos detríticos inconsoli
dados com 196 km2 de área, os quais variam de grosseiros a finos, 
a depender do gradiente hidráulico e da influência marinha, cujos 
manguezais encontram-se expressivamente por toda a Planície 
Fluviomarinha; já no domínio das rochas cristalinas, as aluviões 
estão restritas inexpressiva mente às calhas dos canais principais 
e a alguns canais tributários de segunda ou terceira ordem As 
espessuras, na faixa litorânea, atingem 20m, enquanto que no 
interior variam de poucos centímetros a alguns metros A recarga 
deste sistema aqüífero processa-se diretamente pelas precipi
tações pluviométricas e indiretamente pelas restituições dos sis
temas aqüíferos adjacentes que geralmente estão em cotas mais 
elevadas; os exutórios naturais são o mar e a evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 196 km2 c ~4m VP ~ 1xHfl m3/ano 
P ~ 1 950 mm/ano S/U ~ 13x102 Ti ~6% 

T ~ 2x1 0 3 m2/s K ~ 5x1 0 4 m/s I ~ 117 mm/ano 
i ~ 5x1o2 VP ~ 38,2x1 07 m3/ano ER ~ 1 230 mm/ano 
L ~a km V e ~ 2,4x1 07 m3/ano R e ~ 33x1CJ6 m3/ano 
H ~ 720 mm/a no ES ~ 603 mm/ano 

A análise estatística dos dados relativos às perfurações pro
fundas na faixa aluvionar costeira indicou que as profundidades 
médias situam-se em torno de 80 m, atingindo portanto o Grupo 
Barreiras e/ou a Formação Cabo subjacentes, possibilitando a 
obtenção de vazões específicas da ordem de 1 ,O m3 /h/m De 
acordo com os resultados obtidos na matriz de determinacão 
numérica, as aluviões constituem um aquífero freático de boa 
vocação hidrogeológica, em virtude da's elevadas capacidades de 
realimentação e transmissividade intrínsecas 

B) Grupo Barreiras 

Esta unidade, com 69 km2 de área, é constituída por sedimentos 
arena-argilosos de cores variegadas, depositados durante a 
pediplanação terciária, em faixas paralelas à costa, sobrejacentes 
às formações cretácicas do Grupo Pernambuco (Cabo e lpojuca), 
tendo suas áreas aflorantes expressões reduzidas em virtude do 
capeamento aluvionar quaternário. As suas espessuras podem 
atingir 1 00 m nas depressões do paleorrelevo costeiro, dimi
nuindo em direção ao interior quando sobrepõe-se às rochas 
gnáissicas e migmáticas do Complexo Presidente Juscelino A 
análise dos dados de perfurações executadas exclusivamente 
nos arenitos terciários indica que as profundidades necessárias 
situam-se em torno de 20m, obtendo-se vazões específicas da 
ordem de 0,2 m3 /h/m. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 



An~llse química Unidade 

C a Mg Na K CI so. HC03 co3 N02 N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

2.40 1.45 9.75 10,88 12.00 7.68 9,76 - Traços 2.00 50.00 3.00 6.40 0,80 16.000.00 Barreiras 
71,00 51.00 65.00 12.00 80.00 30.70 507.00 - - - 853.00 - 7.~ 38.80 936.00 Aluv. Barreiras 
48,00 31,10 35,00 10.40 71,00 8.60 275.70 - - - 479.50 24.80 7.80 - 1.560.00 Aluv. 

4.80 4.86 11.60 10.00 15.00 5.20 48.80 - 0,0 o. o 149.00 3.20 7.00 - 4,00 Aluv. 
46,40 26.73 9.00 5.00 20.00 I 1.53 253.76 - Aus. 4.50 317.00 22.60 7.90 20.80 2.000.00 Aluv. 

TABELA l.LXXVIII 
Matnz de caracterização das Bacias HodrOgr~fic&s Contugadas ao Rio IPOJUCO - -

Unodadc 
U.G. 

Área fraturas Solo~ Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 
geológoca (km2) N! km s v G (mm/ano) (x107ml/ ano) (mm/ano) (m l " (mm/ano) lmm/ano) 

Aluvtões Qa 196 o o AMd2·PI·SM· Acç-Pfm Afm·Af·Am 1.950 38.2 720 4 6.0 603 1.230 Ad1 ·PVd35 

Borroor~s TQb 69 o o LVdt 4-Adt • Acc Dm1 1.650 11.4 800 10 0.67 789 850 
PVdi·PI 

IPOJUCa Kop 39 o o TRd·PVd35 Acc-Pfm Dml 2.120 8.3 800 1.5 0.3 794 1.320 

Cabo Kc 31 o o PVd35, 36 Acc Oml 2.200 6.8 810 10 31 .0 128 1.390 

PVdl. 21. 22. 
35. 36·Re14. 
20. 21 . 35. 52. Presodonte Acc·Vss·Eas· pE:pj 3.544 20 439 53. 54·LVd16· Pro, u·Om 1·0 1 830 294,1 ao 1.8 0.85 73 750 Juscelino Ap·EN4. 
PE 1 , 15. 30. 41, 
42·PSe11 . 21, 
29·REe5. 6, 9 

Re14, 20. 21 , 
22. 32. 35. 51 . 

Ãcodas y 945 14 196 52. 53. 54· Eas-Acc·Ap 01-011 
PE 1, 19. 30. 
56·PSe 1 I . 29· 

--- REe6. 9 
Total 4.824 
- -
A • 69 k~ C • I 0 m Vp • 8,4x I cP m3 /ano 
P - t .650 mm/ ano S/U. • t.2x1 O 2 To •0,67')(, 
T • 2.sx1o• ~/s K - 2x1os m/s 1 - 11 mm/ ano 
o • 2x102 VP • 11.4x107 rriltano ER • 850 mm/1no 
l • 5 km Ve • 7. 75xHf> rrfl/ano R e - 28Jt 1 cP ml/ ano 
H - 800 mm/ ano ES • 789 rnm/•no 

De acordo com a matriz de determinação numérica. o Grupo 
Barreiras possui um bom potencial hidrogeológico. sendo que os 
solos são bastante permeáveis e todos os demais parâmetros 
compensam a baixa taxa de infiltração. 

C) Vulcanismo lpojuca 

Trata-se de uma provfncia magmática com 39 km2 de área. intru
dida na Formação Cabo, representada litologicamente por grani
tos anorogênicos. traquitos. riolitos. andesitos e basaltos. Estas 
intrusões possuem formas de diques e stlls que puderam extra
vasar em derrames. achando-se dispersos numa área de 39 km2 
entre os municípios de Cabo e lpojuca; morfologicamente consti
tuem morros isolados, capeados por espessos mantos intempéri
cos. cujos solos. normalmente argilo-arenosos. adquirem uma 
coloração marrom-avermelhada . A recarga desta surte vulcânica 
é realizada diretamente pelas precipitações pluviométricas e 

TABELA !.LXXIX 
Ma1nz de delermonação numéroca das Bacoas Hodrográfocas COnJugadas ao Rio 

lpotuca 

Unodade 
L F s G v p H Ti ES I./n d 

Potencial 
geológoca hídrico 

Aluvoões 8 - 7 8 8 6 5 6 4 14,25 3.7 8 
Barreiras 6 - 8 6 6 6 6 2 6 20.50 4.5 B 
lpojuca , - 2 6 8 7 6 1 7 35,00 5.9 c 
Cabo 3 - 3 6 6 7 6 7 3 26.63 5.1 c- a 
Pros. Juscelino 1 2 3 5 5 3 2 3 3 50.56 7.1 o- c 
Ácodas 2 4 4 6 5 2 1 3 4 45.22 6.7 c-o 

600 56.7 8 1.8 1.2 I 592 

indiretamente pelo manto de intemperismo; a circulação se dá 
para os níveis de base regionais. sendo que o seu exutório natural 
são a evapotranspiração e o mar. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinãmicos 
são: 

A -39 km2 

P • 2.120 mm/ano 
H • 800 mm/ano 
C - 1.5 m 

SN - 4x10l 
K - 101 m/s 
VP • 8,3x107 rril/ ano 
es - 794 mm/ano 

To • 0.3% 
I • 6 mm/•no 
ER • 1.320 mm/ano 
R e - 0.24x1 cP rriJ /ano 

A matriz de determinação numérica indicou um potencial 
hidrogeológico médio. em virtude das boas caracterfsticas de 
vegetação e pluviometria, que compensaram a baixa taxa de infil
tração. devido à impermeabilidade dos solos. essencialmente 
argilosos. 

O) Formação Cabo 

Esta unidade compõe-se predominantemente de conglomerados 
polimíticos. grosseiros. que gradam para arenitos arcoseanos. 
tendo sido depositados sintectonicamente ao evento do riftea
mento precedente à deriva das Placas Sul-Americana e Africana. 
A sua área aflorante de 31 km2 é disposta segundo uma faixa 
paralela à linha de costa. entre Cabo e lpojuca. em contato discor
dante com as rochas do embasamento gnáissico-migmatítico, 
tendo sido esta área um dos últimos pontos a se romperem. 
dando início à união dos mares atlânticos a norte e a sul. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A •31 k~ c • tOm Vp - 6,0. 1 <:fi ml/ ono 
P • 2.200 mm/ano S/ U • 2xiOJ To -31% 
T •7xtOJ ~/s K • 7xto• m/s I • 682 mm/ono 
I • 2x102 VP • 6,8x1()1 rril/ ono ER • 1.390 mm/•no 
L •5 km V e •2.tx1()1 ml/ ano R e - 0.2x1 cP rWI /ano 
H • 810 mm/ano es • 128 mm/ano 
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De acordo com a matriz de determinação numérica, o Conglo
merado do Cabo tem um potencial hidrogeológico médio, com 
tendência para bom, ém função das altas taxas de pluviometria 
e infiltração. 

E) Complexo Presidente Juscelino 

Constituindo a maior unidade aflorante da bacia, com 3.544 km2 , 

este complexo engloba um conjunto de rochas polimetamórficas, 
parcial ou totalmente migmatizadas, cuja importância hidro
geológica resume-se às estruturas disruptivas, juntamente com 
os mantos aluviais que venham a possibilitar uma regularização 
mais eficaz das restituições, provenientes de uma realimentação 
direta das chuvas, sendo que a circulação se dá pela trama de rup
turas em direção aos níveis de base regionais. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~ 3 544 km2 S/U ~ 4x 10"3 Ti ~ 0.85% 
P ~ 830 mm/ano K ~ 1 ()7 m/s I ~ 7 mm/ano 
H ~ 80 mm/ano VP ~ 294.1 xl 07 m3 /ano ER ~ 750 mm/ano 
C ~l.f!m ES ~73mm/ano Re ~25x10Srri'/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, os gnaisses e migmatitos do Complexo Presidente 
Juscelino apresentam uma fraca vocação hidrogeológica, com 
tendência para média, em direção à costa, em função do aumento 
da pluviometria e a conseqüente realimentação destes aqtiíferos 
de retenção por fendas, que nem sempre são portadoras de água, 
pois, possivelmente devido a se situarem exatamente ou muitos 
próximas a zonas de cisalhamentos, encontram-se geralmente 
regeládas. O estudo de distribuição das vazões específicas con
firma essa tendência de melhoria do potencial hídrico em direção 
à costa. variando de menos de 0,01 m3 /h/m, na região de Caruaru, 
BE;lzerros, Gravatá e Escada, a cerca de 0,04 m3 /h/m na região de 
Jaboatão, onde as perfurações normalmente exibem profundida
des em torno de 50 m, encontrando-se o nível de água bastante 
superficial, entre 4 e 5 m. mas nesta área as fraturas, apesar de 
pouco regeladas, geralmente estão colmatadas por detritos finos 
carreados do manto de intemperismo. 

F) Suítes Intrusivas de Caráter Ácido 

Tais rochas com 945 km2 de área, denominadas informalmente 
de rochas ácidas, em função do seu teor em sílica, constituem-se 
essencialmente de granodioritos e granitóides diversos, que pro
vavelmente são contemporâneos ao evento de migmatização. Os 
seus afloramentos se dão na forma de stocks, posicionados 
principalmente no alto curso do rio lpojuca. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~945 km2 S/U ~ 4x103 Ti ~1.2% 

P ~ 600 mm/ano K ~107 m/s I ~ 7 mm/ano 
H ~ 8 mm/ano VP ~ 56.7x1 o7 m3 /ano ER ~ 592 mm/ano 
C ~1,8 m ES ~ 1 mm/ano R e ~ 6,8x10S m3/ano 

A matriz de determinação numérica (Tab. 1.LXXX) indica um 
potencial hidrogeológico médio com tendência para fraco, mas 
comparativamente aos gnaisses e migmatitos adjacentes os 
granitóides têm apresentado médias bem maiores para as vazões 
específicas, em torno de 0,08 m3 /h/m, fato este que vem corrobo
rar o produto da matriz. 

1 .2.9.3- Avaliação hidroquímica 

Esta bacia hidrográfica, com uma área de aproximadamente 
4.824 km2 , apresenta uma densidade de amostragem da ordem 
de uma amostra para cada 300 km2 ; densidade não muito grande, 
mas suficiente para indicar a tendência da quimicidade das águas 
nesta área Todas as amostras foram coletadas em poços tubula
res, de modo que apenas o potencial hídrico subterrâneo será 
qualificado na Tabela 1.LXXXI. 

A potabilidade destas águas, determinada a partir do diagrama 
de Schoeller-Berkaloff, variou bastante, mas a média não é muito 
boa, pois os dados indicaram que apenas 19% das amostras têm 
uma boa potabilidade, enquanto 62% das amostras apresentaram 
uma potabilidade variando dentro da faixa de boa a medíocre, boa a 
má e boa a não-potável. O restante das amostras, cerca de 19%, 
apresentou uma potabilidade passável ou medíocre 

TABELA 1 LXXX 
Matriz de controle das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio lpojuca 

Coeficiente de Vazão de escoa~ Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou mento natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m2/s) (mls) S/U (m3/ano) (m3/ano) (x 10Sm3/ano) 

Aluviões 2,0 X 1 () 3 5,0 X 1 0"4 13 X 10"2 2.4 x 1 o7 1,0 ·x 10S 33 
Barreiras 2,5 X 1()4 2,0 X 10"5 1.2 X 1 o-2 7,75 X lOS 8,4 X 107 28 
lpojuca - 10"7 4,0 X 1 o-3 - - 0,24 
Cabo 7,0 X 1 ()3 7,0 X 1()4 2,0 X 1 o-3 2,1 X 107 6,0 X 10S 0,20 
Pres Juscelino - 10"7 4,0 X 1 o-3 - - 25 
Ácidas - 10"7 4,0 X 1()3 - - 6,8 

TABELA 1 LXXXI 
Dados hidroquímicos das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio lpojuca 

Coordenadas Data 
N~ do ponto Natureza do ponto Local Município Estado 

Longitude Latitude Coleta Análise 

01 Poço - - PE 35"14'00" 08•21 '30" 08 06 70 3011 70 
02 - - PE 35°53'15" 08"15'30" - 31 08 70 
03 Sítio C do Oeste Bezerros PE 35°48'15" 08"14'15" - 1408 70 
04 " Mandacaru Gravatá PE 35°38'45" 08°16'00" - 3011 70 
05 " Faz Campo Alegre Gravatá PE 35"36'00" 08°14'15" 13 06 70 07 12 70 
06 " Fabr Trorion Taboatão PE 34"57'15" 08°10'45" - 2711 70 
07 " Fabr Willis Ford Taboatão PE 34"58'00" 08"12'00" - -
08 " Faz. Nova Brejo da Madre de Deus PE 36"12'00" 08"10'30" - -
09 " ltaúna Caruaru PE 36°08'20" 08"10'00" - -
10 " Lamarão S Caetano PE 36"08'1 O" 08"21 '1 O" - -
11 " Manissaba S Caetano PE 36"00'30" 08•18'1 O" - -
12 " Boqueirão S Caetano PE 36"10'30" 08•18'00" - -
13 " Pov do Barão Tacaimbo PE 36"18'00" 08•1 7'00" - -
14 " Faz Nova ' Brejo da Madre de Deus PE 36•12'00" 08•10'30" - -
15 " Faz S Maria Sanharó PE 36°39'20" 08°24'00" - -
16 " Sanharó Sanharó PE 36"34'00" 08"21 '30" - -
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C a 

Quanto à dureza destas águas, o quadro apresentado também 
foi muito diversificado. Cerca de 19% das amostras foram classifi
cadas como muito doces e 6% foram determinadas como doces. 
Outros 1 9% receberam classificações de medianamente duras, 
bastante duras e duras. O restante das amostras, 62%, recebeu 
classificacões de mwto dura. 

Nos diagramas triangulares de F e ré (Fig. 1.1 06), onde as 
amostras foram plotadas, para determinação de sua classe, o 
resultado obtido foi o seguinte: cerca de 69% das amostras, ou 
onze amostras, foram classificadas como cloretadas, sendo oito 
águas cloretado-sódicas, duas cloretado-mistas e uma amostra 
cloretado-magnesiana. Outras três amostras, ou 18%, foram 
classificadas como bicarbonatadas, sendo duas bicarbonatado
sódicas e uma bicarbonatado-mista. As duas amostras restantes, 
que corresponderiam a 12%, ou 6%cada uma, foram classificadas 
respectivamente como sulfatado-sódica e misto-sádica. 

No cálculo do SAR (Sodium Adsorption Ratio), onde se utili
zam os elementos cálcio, sódio e magnésio, encontrados na 
amostra, os resultados foram mais equilibrados, pois 62% das 
amostras apresentaram um índice de excelente, enquanto 25% 
apresentaram um resultado de boa e os 13% restantes foram posi
cionados na faixa de regular. 

A classificação das águas para irrigação, que utiliza como 
parâmetros de indicação o SARe a condutividade elétrica, forne
ceu o seguinte resultado: 19% das amostras foram classificadas 
como C1 -S1 , ou seja, são fracamente salinas e fracamente sádi
cas, podendo ser utilizadas para irrigação em qualquer tipo de 
solo, para quaisquer plantas, não havendo risco de ocorrerem 
teores nocivos de sódio, suscetível de troca. 12% das amostras 
foram classificadas como C3 -S2, isto é, são águas de alta salini
dade e medianamente sádicas, só devendo ser utilizadas 
excepcionalmente, em solos permeáveis, bem cuidados e abun
dantemente irrigados, para plantas de boa tolerância salina, e o 
sódio apresenta perigo para solos de textura fina e forte capaci
dade de troca de cátions O restante das amostras foi classificado 
como fortemente salinas e de salinidade extremamente forte, 
com teores de sódio perigosos ou nocivos para as plantas, não 
sendo indicadas para irrigação, tendo em vista o grande número 
de restrições 

1 2 1 O- BACIAS HIDROGRÁFICAS CONJUGADAS AO RIO SI
RINHAÉM 

Com o nome de Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Siri
nhaém, contida na Folha SC.25-V-A, ocupando 0,88% da área 
total das Folhas, reuniu-se uma série de pequenos rios e riachos 
que constituem bacias litorâneas autônomas como: Joquilho, 
Tapera, Formoso, llheta, União e Saltinho, que abrangem, em 
conjunto com o rio principal, uma área de 2.521 km2. O rio homô
nimo da bacia nasce nos contrafortes orientais do planalto da 
Borborema, a NE de Camocim de São Félix, entre as serras da Cai
pora e do Alho, na cota de 680 m, pela junção dos riachos de 
Bonito, Grande, Tanque e das Piabas. Este rio, em seu alto curso, 
é intermitente, e drena para a costa (0-E) como um rio con-

Análise química 

Mg Na K CI so4 HC03 co3 N02 

4,80 6,13 10,00 1,80 9,00 6,24 53,61 - -
112,00 89,91 437,50 27,00 720,00 196,28 200,08 - -

84,00 132,43 300,00 15,20 980,00 34,59 117,12 - -
4,40 4,13 18,00 3,00 70,00 6,24 24,40 - -

408,00 607,50 1 927,00 74,50 485,00 785,95 316,43 - -
6,40 3,64 39,00 8,70 23,00 4,80 107,36 - -

33,60 30,60 257,50 8,80 23,00 14,40 536,80 - -
94,40 2,90 ~.90,00 30,00 586,00 271,00 51,00 - -
56,00 85,05 400,00 23,25 700,00 468,20 405,00 - -
17,20 23,08 610,00 31,00 600,00 322,67 272,35 - -

436,00 167.67 2 256,00 77,50 430,00 5 547.46 334,47 - -
1 988,00 1 287,00 252,00 100,00 6.752,00 393,84 1 066,63 - -

137,60 155,52 687,00 42,00 1 387,00 132,00 465,00 - -
120,00 121,50 170,00 91,00 1 378,00 49,97 727,12 - -
738,00 522,45 550,00 40,00 3400,00 132,61 356,24 - -
106,00 137,29 470,00 12,40 980,00 18,25 549,00 - -
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Fig 1 106- Diagramas triangulares de Feré (op c1t) para a classificação química 
das águas das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio lpojuca e ao Rio Sirinhaém 

Unidade 

N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

- 100.00 3,80 - - - -
- - 65,00 - - 200,00 -

- - 75,50 - - 370,00 -
- - 2,80 - - 5 300,00 -
- - 352,00 - - 70,00 -
- - 3.10 - - 3 700,00 -
- - 21,00 - - 590,00 -
- - 23,00 - - 483,00 -
- - 40,00 - - 390,00 -
- - 13,80 - - 310,00 -
- - 278,60 - - 76,41 -
- - 902,00 - - 64,54 -
- - 98,50 - - 234,00 -
- - 80,00 - - 210,00 -
- - 299,00 - - 95,00 -
- - 83,00 - - 250,00 -
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seqüente, em que a trama de tributários secundários e de ordem 
menor apresenta drenagem em rabo de cavalo, como con
seqüência das litoestruturas predominante, até a cidade de Cor
tês (PE) A partir desta cidade, já em seu médio curso, segue 
encachoeirado, com o canal principal levemente sinuoso, até o 
município de Gameleira, quando ele se encaixa em uma falha de 
direcão NO-SE. até a cidade de Rio Formoso Já em seu baixo 
curs~. é perene e desvia-se da direção da costa, tomando um 
rumo paralelo ao litoral, no sentido N, encaixado em uma falha, 
até a cidade de Sirinhaém, quando recebe, como afluentes, os 
rios Camaragibe e ltapicuru (rios de falha). tomando então o rumo 
da costa A perenização em seu baixo curso se deve a uma maior 
1 egularidade pluviométrica, associada a uma restituição aqLiífera 
dos terrenos sedimentares (Tabs. 1.LXXXII e 1 LXXXIII) 

1 2 10.1 -Potencial hídrico de superfície 

As Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Sirinhaém, com 
2 521 km2, contribuem com o volume médio de 11.758,57 x 
1 osm3/ano de água, disponível ao escoamento superficial e à 
recarga dos aqLiíferos subterrâneos, podendo atingir, entretanto, 
16 649.25 x 1 osm3/ano, nos anos mais chuvosos e, nos mais 
secos, com o volume de 6.871.45 x 1 osm3/ano, distribuídos em 
até 9 meses do ano 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na bacia: 

A) Distribuição subomogênea/Potencial bom (2b) 

-área: 698 km2 (27,68% da bacia); 
-água disponível: 7 .O x 1 os a 13.0 x 1 Q5m3/km2/ano distribuídos 
de 7 a 9 meses do ano; 
-cursos de água perenes com grande variação de nível; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos recomendada, em casos 
especiais 

B) Distribuição subomogênea/Potencial médio (2c) 

-área: 223 km2 (8,84% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 1 os a 7,0 x 1 osm3/km2/ano distribuídos 
de 7 a 9 meses do ano; 
-cursos de água perenes com grande oscilação de nível; 
- açudagem necessária para regularização de vazões; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos recomendada, em casos 
especiais 

C) Distribuição concentrada/Potencial bom (3b) 

-área: 179 km2 (7,10% da bacia); 
-água disponível: 7,0 x 1 os a 1 3,0 x 1 Q5m3/km2/ano distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até três meses por 
ano; 
- açudagem necessária; 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, recomendada; e 
-cuidados especiais em relação à conservação do solo, em rele-
vos com declividade superior a 25%. 

D) Distribuição concentrada/Potencial médio (3c) 

-área: 1.279 km2 (50,73% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 1 OS a 7,0 x 1 Q5m3/km2/ano distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos necessária. 

E) Distribuição concentrada/Potencial fraco (3d) 

-área: 142 km2 (5.63% da bacia); 
-água disponível: 0,1 X 1 OS a 2,0 X 1 0Sm3/km2/ano distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até seis meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos necessária. 

1 2 1 O 2- Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

A faixa aluvionar. nesta bacia, tem uma área de 241 km2 e envolve 
em seu mapeamento depósitos de várzeas e mangues, sedimen
tos praiais e terraços fluviais e aluviões Como aluviões, têm-se 
sedimentos inconsolidados constituídos por areias de granula
ção variável, pelitos, argilas de cores diversas e depósitos de 
várzeas. A recarga desses sedimentos se faz diretamente pelas 
precipitações pluviométricas e indiretamente pela restituição 
dos rios A circulação se processa diretamente para os rios e para 
o mar. O rio Sirinhaém apresenta em sua embocadura uma barra, 
que, graças à ausência de correntes marítimas, está evoluindo 
para uma formação deltaica 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~241 km2 c ~sm VP = 5.4x 1 07 m3 /ano 
P ~ 2 200 mm/ano S/U ~ 4,5x1 0'2 Ti ~2.8% 

T ~ 2x1 Q'2 m2/s K ~ 4x1 0'3 m/s I ~ 62 mm/ano 
i ~ 3x1 0'3 VP ~ 53x 107 m3 /ano ER ~ 1 400 mm/ano 
L ~ 8 km V e ~ 1 .48x 1 07 m3 /ano R e ~ 18x10' m3/ano 
H ~ 800 mm/ano ES ~ 738 mm/ano 

De acordo com os resultados obtidos na matriz de determina
cão numérica, estes sedimentos apresentam uma vocacão 
hídrica boa, tendo como suporte os seguintes parâmetros: boa 
distribuição pluviométrica (regular anualmente); transmissibili
dade e porosidade efetiva alta e biomassa vegetal e litoestruturas 
favoráveis. Estes sedimentos constituem aqüíferos livres, com 
boa capacidade de produção, como se comprova pela sua reserva 
permanente, onde a velocidade de drenança é ótima 

B) Grupo Pernambuco 

Na faixa compreendida entre a costa e a área cristalina, encon
tram-se o Vulcanismo lpojuca e a Formação Cabo O Vulcanismo 
lpojuca tem ocorrências não mapeáveis na escala ao milioné-

TABELA 1 LXXXII 
Matriz de caracterização das Bacias Hidrográficc:s Conjugadas ao Rio s irinhaem 

Unidade Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 
geológica UG 

(km2) N? km s v G (mm/ano) (x1 07m3/ano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

Aluviões Ga 241 o o AMd2-Ad1-SM Pfm-Acc-Pma- Afm-Am 2 200 53 800 5 2,8 738.4 1 400 SP5 

LVd14, 16-
Presidente 

p€pj 1 493 8 155 PVd21, 22, 36-
Acc-Vss-Ap Dgm,f. 1 1 400 209 200 1,8 0,5 193 1 200 Juscelino PE 14, 42-REe9-

Re21, 52-Ad1 

Ácidas y 787 o o LVd14-Ad1 Acc Df, m, 1 1 950 153,5 710 1,5 0,3 704 1 240 

Total 2 521 
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TABELA 1 LXXXIII 
Matriz de determinacão numérica das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio 

· Sirinhaém 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES I/n d 

Potencial 
geológica hídrico 

Aluviões 8 - 7 9 7 7 6 6 5 11 13 3,3 B-A 
Pres Juscelino 2 2 4 5 6 5 3 1 4 44,00 6,6 c 
Ácidas 3 - 6 6 6 6 5 2 5 28,38 5,2 c-B 

simo, aflorando na foz do rio Sirinhaém e em alguns pontos da 
margem direita do rio Tapera Já a Formação Cabo tem uma 9cor
rência mais restrita na região, a SO de Nossa Senhora do O, no 
limite com a Bacia do Rio lpojuca. A vocação hídrica deste grupo é 
análoga ao valor determinado para a Bacia do Rio lpojuca (médio). 

C) Complexo Presidente Juscelino 

É um conjunto petrotectônico, plurimetamórfico distribuído 
espacialmente sob a forma de faixas, que se estendem para a 
costa com o relevo acidentado (serras e serrotes) com uma área 
de 1 .493 km2 , que refletem as condições climáticas, litoestru
turais e de cobertura vegetal Este complexo é constituído por 
gnaisses diversificados, anfibolitos, migmatitos homogêneos e 
heterogêneos, granitóides, granodioritos e pequenas lentes de 
calcário Do ponto de vista estrutural o complexo é retalhado por 
falhamentos secundários, reflexos do Lineamento Pernambuco, 
sendo as rochas bastante fraturadas e medianamente dobradas 
A realimentação deste conjunto é realizada diretamente pelas 
chuvas, sendo a circulação dirigida para o rio principal 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 1 493 km" S/U ~ 4x103 Ti ~o.5% 

P ~ 1 400 mm/ano K ~ 107 m/s I = 7 mm/ano 
H ~ 200 mm/ano VP ~ 209x1 07 m3/ano ER ~ 1 200 mm/ano 
C ~1.8 m ES = 193 mm/ano R e ~ 10,7x1CI' m3/ano 

De acordo com o resultado obtido na matriz de determinação 
numérica, as rochas deste complexo apresentam um potencial 
hídrico subterrâneo médio, tendo como suporte as litoestruturas 
coincidentes com a drenagem e as condições de recarga regular. 

D) Rochas Ácidas 

Consistem de um conjunto de rochas da Suíte Granitóide Pedra
Mata Grande, com 787 km2 de área, de caráter sintectônico ou 
tarditectônico, evoluído das rochas migmáticas através de pro
cessos anatéticos Tectonicamente, os granitóides apresentam 
dobramentos estreitos e alongados, com mergulho forte. Os rup
turamentos são int\'lnsos, de natureza gravitacional ou em virtude 
de movimentos epirogênicos Os riachos-fenda, responsáveis 
pelas drenagens de ordem menor, estão estreitamente ligados a 
estes movimentos de caráter estrutural. como se pode observar 
nas localidades de Ribeirão, Gameleira e Cortês (PE). A recarga 
deste aquífero se faz pelas precipitações pluviométricas e o 
escoamento se dá em direção aos níveis de base regionais 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 787 km2 S/U ~ 4x103 Ti ~0.3% 

P ~ 1 950 mm/ano K ~ 107 m/s I = 6 mm/ano 
H~ 710 mm/ano VP ~ 1 53,5x 107 m3/ano ER ~ 1 240 mm/ano 
C~ 1,5 m ES ~ 704 mm/ano R e ~4,7x1CI' m3/ano 

De acordo com o resultado da matriz de determinacão 
numérica, as Rochas Ácidas apresentam um potencial hidro
geológico médio, com tendência para bom, tendo como fatores 
determinantes desta potencialidade o alto índice defraturamento 
(angular), coincidente com a drenagem; condições de recarga 
regular; permoporosidade primária aumentada em 30 a 50%, em 
virtude da feldspatização; do manto de intemperismo e dos 
riachos-fenda relacionados intimamente com as condições de 
circulacão De acordo com o exposto, a área é favorável à capta
ção de' água através de poços profundos, devendo fornecer 
vazões além da média para áreas cristalinas (Tab 1 LXXXIV) 

TABELA 1 LXXXIV 
Matriz de controle das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Sirinhaém 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou menta natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m3/ano) (m3/ano) ( x 1 0Sm3/ano) (m2/s) (m/s) S/U 

Aluviões 2 X 1Q·2 4 X 1Q•3 

Pres Juscelino - 1Q•7 

Ácidas - 1Q•7 

1 2 1 O 3- Avaliação hidroquímica 

Com uma área de aproximadamente 2.521 km2 , foram coletadas 
5 amostras de água uniformemente distribuídas, com análise 
completa, para avaliação hidroquímica de sua qualidade (Tab. 
1 LXXXV) Isto mostra uma razão da ordem de uma amostra para 
cada 500 km2

. 

Todas as amostras foram coletadas em poços tubulares pro
fundos, de modo que apenas o potencial hídrico subterrâneo terá 
sua quimicidade e qualidade avaliadas Pode-se ressaltar que, em 
virtude de esta bacia estar localizada quase que inteiramente na 
zona da mata, notadamente canavieira, os mananciais de superfí
cie estão frequentemente sofrendo a ação de agentes poluentes 

4,5 X 

4,0 X 

4,0 X 

Pela análise destas no diagrama triangular de F e ré, obteve-se 
uma classificacão, onde se destacam 40% de amostras cloretado
sódicas, 20%. cloretado-mistas, outros 20% bicarbonatado
mistas e 20% restantes foram classificadas como bicarbonatado
cálcicas 

Quanto à potabilidade, cuja avaliação foi feita pelo diagrama 
de Schoeller-Berkaloff, 40% das amostras apresentaram uma 
potabilidade boa e os outros 60% apresentaram uma potabilidade 
dentro da faixa boa a passável e boa a medíocre 

1()'2 1,48 X 107 5,4 X 107 18 

1 o-3 - - 10,7 

1 o-3 - - 4,7 

O SAR (Sodium Adsorption Ratio) apresentou uma certa 
regularidade, pois a totalidade das amostras foi classificada como 
excelente, enquanto que, em relação à dureza, as amostras apre
sentaram 60% determinadas como doces e os outros 40% ficaram 
entre medtanamente duras e duras 

Na classificação das águas para irrigação, que leva em consi
deracão o SARe a condutividade, foram determinadas duas clas
ses 4-o% foram determinadas como C1 -S1 , com salinidade fraca, 
podendo ser utilizadas em qualquer tipo de solo e em qualquer 
tipo de cultura, e ainda com fraco teor de sódio, podendo ser usa
das em todos os tipos de solos, sem risco de ocorrerem teores 
nocivos de sódio trocável. Os outros 60% foram classificados 
como C3 -S1 , ou seja, águas de alta salinidade, que só podem ser 
utilizadas em solos bem drenados, e devem ser tomadas pre
cauções especiais de luta contra a salinidade, e apenas plantas 
de boa tolerância salina devem ser irrigadas com tais águas, ape
sar de fracamente sódicas e de não oferecerem risco do teor em 
sódio se tornar nocivo. 

1 2 11 -BACIAS HIDROGRÁFICAS CONJUGADAS AO RIO UNA 

O rio Una, que denomina a bacia em pauta, nasce nos contrafortes 
orientais da serra da Borborema, na cota de 800 m, a SE de Gro-
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TABELA 1 LXXXV 
Dados hidroquímicos das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Sirinhaém 

Coordenadas Data 
N~ do ponto Natureza do ponto Local Município Estado 

Longitude Latitude Coleta Análise 

01 Poço Nossa Senhora do Ó lpojuca PE 35•D0'45" OB·27'00" 02 05 70 05 06 70 
02 Barra do Sirinhaém Sirinhaém PE 35•03'45" 08•36'30" 03 05 70 2211 70 
03 .. Tamandaré I Rio Formoso PE 35•05'30" 08•45'00" 04 05 70 05 06 70 
04 .. Cidade da Gameleira Gameleira 
05 

.. Engenho Pontable Gameleira 

Aus Ausente 

tas, distrito de Venturosa (PE) (fora das Folhas), totalizando 6 428 
km2 de área. Trata-se de uma bacia exorreica com configuração 
geométrica dendrítica, sendo o seu alto e médio cursos intermi
tentes e o seu relevo acidentado, destacando-se as serras dos 
Espelhos, Verde e Riacho Preto, que atuam como divisores de 
água das Bacias Hidrográficas Setentrionais dos Rios lpojuca e 
Sirinhaém A morfogênese reflete as condicões climáticas, a 
cobertura vegetal e as litoestruturas dominant~s. como se denota 
nas seguintes localidades serranas: Bonito, São Joaquim do 
Monte, Belém de Maria, Cupira, São Benedito do Sul. Agrestina, 
Lajedo, Tupi e São Bento do Una (PE), entre outras. O rio tem seu 
curso desenvolvido no sentido 0-E até sul de Agrestina, quando 
atinge uma falha secundária de direção NO-SE, encaixando-se na 
mesma até o norte de Catende, rumando para a costa, com a dire
ção SE Em todo seu percurso até o baixo curso, o padrão de 
drenagem desenvolve-se sobre diatexitos, gnaisses e granitói
des tipo Pedra-Mata Grande. Convém frisar que este rio não apre
senta nenhum afluente que mereça realce, a não ser o Jacuípe, 
que lhe é confluente, já próximo à planície fluviomarinha, quando 
passa a ter curso perene, em virtude das restituições que recebe 
das formações sedimentares. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Una localiza-se nos mosaicos 
SC.24-X-B, SC.25-V-A, ocupando 2,27% da área total (Tabs 
1.LXXXVI, 1 LXXXVII e 1 LXXXVIII). 

1 2.11 1 - Potencial hídrico de superfície 

A Bacia Hidrográfica do Rio Una, com 6.428 km2, contribui com o 
volume médio de 1 O 604,66 x 1 0Sm3/ano de água disponível ao 
escoamento superficial e à recarga dos aqLiíferos subterrâneos, 
podendo atingir, entretanto, 16 984.4 x 105m3/ano nos anos 
mais chuvosos e, nos mais secos, o volume de 4 331,24 x 105m3/ 
ano, distribuídos em até 9 meses do ano 

A avaliação do comportamento hidrológico do rio Una foi feita 
através da u~ilização do posto fluviométrico do Departamento 
Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE). situado na locali
dade de Palmares, estando em melhores condições para análise 
os dados do ano de 1974 

O resumo do comportamento hidrológico do rio Una, em Pal
mares, está na Tabela 1. LXXXVIII. onde se observa, mês a mês, a 
descarga média mensal, a lâmina de escoamento, a lâmina de 
precipitação pluviométrica, a evapotranspiração potencial, além 
da tendência da infiltração 

A relação entre a vazão e a lâmina de escoamento revela, até 
certo ponto, a íntima dependência da primeira em relacão à 
segunda Entretanto, para um curto período, com precipitação 
insignificante, existem estoques de água, freáticos, que podem 
manter um padrão de escoamento superficial, conforme se veri
fica para o mês de outubro. O mesmo já não se verifica durante os 
meses de janeiro e fevereiro, que apresentam vazões menores, 
em função da elevada evapotranspiração potencial e da ausência 
da alimentação freática, que não se mantém por muito tempo nos 
terrenos cristalinos, que compõem a maior parte da Bacia do 
Rio Una. 

A tendência da infiltração é representada p~la relação I= P
Es + EP, sendo que os valores positivos atribuem-se à maior 
potencialidade de infiltração, ocorrendo o inverso para os 
valores negativos 

Os valores positivos da tendência da infiltracão ocorrem de 
abril a julho, coincidentemente com as precipitaç.ões mais eleva-
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PE 35•23'15" 08"35'00" - 05 06 70 
PE 35"23'15" 08"35'00" 04 05 70 22 06 70 

das e os menores valores de evapotranspiração potencial. princi
palmente no final do período (mês de junho) A taxa de infiltração 
nos meses de janeiro e fevereiro e de outubro a dezembro é in
significante, pois os valores de sua tendência são negativos e 
muito elevados, ocorrendo então uma forte evapotranspiração. 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na Bacia Hidrográfica dó Rio Una: 

A) Distribuição subomogênea/Potencial bom (2b) 

-área: 56 km2 (0,87% da bacia); 
-água disponível: 7,0x1 ()5 a 13,0x1 05m3/km2/ano distribuídos 
de 7 a 9 meses do ano; 
-cursos de água perenes com grande variação de nível; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos recomendada, em casos 
especiais; 

B) Distribuição subomogênea/Potencial médio (2c) 

-área: 93 km2 (1.44% da bacia); 
-água disponível: 2,0x1 Q5 a 7,0x1 05m3/km2/ano distribuídos de 
7 a 9 meses do ano; 
-cursos de água perenes com grande variação de nível; 
- açudagem necessária, para regularização de vazões; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos recomendada, em casos 
especiais; 

C) Distribuição concentrada/Potencial médio (3c) 

-área: 2 459 km2 (38,02% da bacia); 
-água disponível: 2,0x1 05 a 7,0x1 05m3/km2/ano distribuídos de 
4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos, necessária. 

D) Distribuição concentrada/Potencial fraco (3d) 

-área: 459 km2 (7,1 0% da bacia); 
-água disponível: 0,1 x1 ()5 a 2,0x1 05m3/km2/ano distribuídos de 
4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até seis meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos necessária 

E) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 

-área: 1 437 km2 (22,22% da bacia); 
-água disponível: 0,1 x1 Q5 a 2,0x1 05m3/km2 /ano distribuídos de 
1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até nove meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos necessária; e 
-cuidados especiais de conservação do solo deverão ser 
tomados 



Análise química Unidade 

C a Mg Na K CI so4 HC03 C03 N02 N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

38.40 15,60 114,75 28,60 192,50 6,72 195,00 - Aus 3,50 617,00 16,80 7.40 16,00 1 200,00 Aluvião 
32,00 15,55 94,00 25,00 245,00 33,63 0,00 - Aus 0,00 481,00 14.40 3,60 0,00 1 300,00 Aluvião 
62,00 60,75 154,00 40.40 500,00 23,06 78,08 - Aus - 1 009,00 40,50 7,15 6.40 640,00 Aluvião 

6.40 3.40 12,25 3,70 10,00 7,20 48,80 - Aus - 83,00 3,00 6,30 4,00 8 500,00 Migmatito 
40,00 3,15 13,00 5,00 10,50 6,72 153,72 - Aus - 208,00 12,60 7,05 11,30 3 800,00 Migmatito 

TABELA 1 LXXXVI 
Matriz de caracterização das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Una 

Unidade 
UG Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 

geológica (km2) N? km s v G (mm/ano) (x107 m3fano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

Aluviões O a 98 o o Ad2-AMd2 Acc Al-Am 1 800 17,6 550 6 8,0 406 1 250 

PVd22, 12, 34, 
18, 21-PSe21, 

Presidente 
24-RE20, 21, 

pE:pj 4 591 18 436 34, 35, 52, 53, Acc-Vsp-Ap· 
Juscelino 54-Red2, 3- Vss 

Pri, u-01, 2 1100 505,0 180 1,8 0,65 173 920 

PE14, 15-
LVd14, 16-
Ad2-REe9 

PVd21, 22-
PE14-PSe11, 

Ácidas 
21, 24-PE14, 

Acc-Vsp-Eap- Pru, i-Dm1-y 1 739 9 204 15,20,34, 700 121.7 10 1,8 1,2 2 690 
RE20, 52, 53- Vss-Ap 01,2 

REd2, 3-
LVd14-REe9 

Total 6 428 

F) Distribuição superconcentrada/Potencial muito fraco (4e) 

-área: 1 964 km2 (30,36% da bacia); 
-água disponível: menos de O, 1 x 1 O'm3 /km2 /ano distribuídos de 
1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até onze meses por ano; 
- açudagem necessária em todos os cursos de água; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos necessária 

TABELA 1 LXXXVII 
Matriz de determinação numérica das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio 

Una 

Unidade 
L F s G v p H Ti Potencial 

geológica ES I./n d hídrico 

Aluviões 8 - 8 8 6 6 4 6 4 16,5 4,0 B 
Pres. Juscelino 2 1 4 6 7 4 2 1 5 45,78 6,7 c 
Ácidas 3 2 5 6 6 3 1 2 4 44.44 6,6 c 

1 2.11.2 - Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

Como aluviões, foram mapeados sedimentos fluviais recentes de 
praias e cordões areníticos costeiros, com uma área de 98 kmz. 
Litologicamente, a formação aluvionar está restrita à faixa 
costeira, numa extensão de 1 5 km de largura, sendo constituída 
por areias de granulações variadas e sedimentos síltico-argilo
sos. No alto e médio cursos do rio Una não existem aluviões, 
tendo em vista seu leito rochoso, salvo em alguns tributários 
menores que não merecem destaque, com reduzida presença de 
areia grosseira e cascalhos, e por vezes argilas detríticas. A 
recarga deste aquífero se faz diretamente pelas chuvas e indireta
mente pelas restituições laterais do rio; a circulação se dá para o 
mar e para os níveis de base, sendo a evapotranspiração o seu 
exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

TABELA 1 LXXXVIII 
Parâmetros hidrológicos das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Una 

Rio Una em Palmares -Área de drenagem = 4 740 km2 
Ano 1974 

Jan Fev Mar Abr Ma i Jun Jul Ago Set Out No v Dez 

Descargas médias mensais 
(m3 /s) 

4,6 6,0 21,5 40,2 25.4 39,3 64.4 31.4 24,6 14,0 11,5 11,2 

Lâmina d'água de escoamento 2,6 3,1 12,1 22,0 14,3 21,5 36.4 17,7 13.4 7,9 6,3 6,3 (ES) mm/mês 

Lâmina de precipitação (P) 51,6 58,7 139,1 173,1 128,5 148,0 126,9 55,5 55,7 2.4 45,5 43,0 mm 

Evapotranspiração potencial 138 120 135 119 106 90 87 88 99 120 125 139 
(EP) 

Tendência da infiltração -89 -64 -8 +32 +9 +35 +4 -50 -56 -126 -85 -102 I= P- ES + EP 
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A ~ 98 km2 C ~ 6 m 
p ~ 1 800 mm/ano S/U ~ 2x1 o-1 

T ~ 1.5x1 o-2 m2 /s K ~ 2,5x1 o-4 m/s 
i '= 3x10"2 VP ~ 17,6xHY m3/ano 
L ~10km Ve ~1.4x107 m3/ano 
H ~ 550 mm/ano ES ~ 406 mm/ano 

VP ~ 1 ,17x10l m3/ano 
Ti ~8% 

I ~ 144 mm/ano 
ER ~ 1 250 mm/ano 
Re ~39x10lm'/ano 

De acordo com o resultado da matriz de determinacão 
numérica, o potencial hídrico subterrâneo é bom, constitui~do 
um sistema aqüífero de extensão reduzida, cujos fatores favorá
veis são a litologia e a recarga. 

B) Complexo Presidente Juscelino 

É um conjunto petrotectônico com 4.591 km2 de área, consti
tuído predominantemente pordiatexitos, gnaisses e migmatitos. 
Tectonicamente, as rochas apresentam mergulho para SE, com 
falhamentos predominantes NE, N-S e NO, bastante fraturados e 
dobrados em sinformes e aritiformes; também mostra atitudes de 
foliação e lineação na direção NE. A descarga se dá em direção 
aos níveis de base regionais sendo a recarga realizada pelas pre
cipitações pluviométricas. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~ 4 591 km2 S/U ~ 4x1 0 3 Ti ~ 0,65% 
P ~ 1 100 mm/ano K ~ 107 m/s I ~ 7 mm/ano 
H ~ 180 mm/ano VP ~ 5 050x 107 m3/ano ER ~ 920 mm/ano 
C ~1.8m ES ~173mm/ano Re ~32x10l m'/ano 

De acordo com o resultado obtido na matriz de determinacão 
numérica, as rochas deste complexo apresentam um poten~ial 
hídrico subterrâneo médio, tendo como·suporte as litoestruturas 
coincidentes com a drenagem e as condições de recarga 
regular. 

C) Rochas Ácidas 

É um conjunto variado de rochas granitóides macicas, sem forma 
geométrica definida na bacia, com 1 739 km2 de ~rea, de caráter 
sintectônico e tarditectônico, derivadas por anatexia das rochas 
supracrustais ou evoluídas de rochas migmáticas por processos 
anatéticos Estes granitóides são similares aos granitos Pedra
Mata Grande, sendo constituídos predominantemente por grani
tos pórfiros, granodioritos, dioritos e sienitos Estes corpos se 
distribuem por toda a bacia, desde seu alto até o médio curso, 

sempre em contato com diatexitos e gnaisses migmatizados do 
Complexo Presidente Juscelino, porfalhas ou contato normal. A 
recarga destes corpos granitóides se faz diretamente pelas chu
vas e indiretamente pelo delgado manto de intemperismo. A 
circulação se dá para os níveis de base regionais, sendo os seus 
exutórios naturais a evapotranspiração e os riachos. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~ 1 739 km2 S/U ~ 5xTo-3 Ti ~ 1.2% 
P~700mm/ano K ~1Q7mfs I ~Bmm/ano 

H ~10mm/ano VP ~121.7x107 m3/ano ER ~690mm/ano 
C ~1,8m ES ~2mm/ano Re ~15x10l m'/ano 

De acordo com o resultado da matriz de determinação 
numérica (Tab. 1.LXXXIX), as rochas granitóides apresentam um 
potencial hidrogeológico médio, constituindo um aqüífero livre, 
com retenção por fendas. A porosidade primária destas rochas, 
originalmente de baixa ordem, foi otimizada em virtude do alto 
índice de fraturamentos e pela ação dos agentes erosivos e 
intempéricos, tendo sido aumentada de 30 a 40%. De acordo com 
o exposto, é aconselhada a captação de água nestas rochas, nas 
seguintes áreas: zona de fraturamento angular; zona de fraturas 
relacionadas com a drenagem; zonas com coberturas de manto 
de intemperismo e aba de anticlinais 

1 2.11.3 -Avaliação hidroquímica 
Com uma área de aproximadamente 6 428 km2 , esta bacia hidro
gráfica tem uma densidade de amostragem da ordem de uma 
amostra para cada 540 km2 , distribuída primordialmente no alto e 
médio curso (Tab. 1 .XC). Como todas as amostras foram coleta
das em poços tubulares profundos, a quimicidade aqui avaliada 
se refere ao potencial hídrico subterrâneo. 

Para a classificação destas águas, foi utilizado o diagrama de 
Feré (Fig. 1 1 07), formado por dois triângulos, que utiliza como 
parâmetros de classificação os ânions cloretos, sulfetos e car
bonatos e os cátions sódio, cálcio e magnésio. Destas amostras, 
cerca de 46% foram classificadas como cloretado-sódicas, e ou
tros 23% como cloretado-mistas, o que significa 69% de amos
tras cloretadas. Outros 1 5% de amostras receberam a classifica
cão debicarbonatado-mistas, enquanto 16% se subdividiram em 
~isto-sádicas e misto-mistas. 

O diagrama de Schoeller-Berkaloff, para determinação da 
potabilidade, mostrou que 38% das amostras, apenas, têm boa 

TABELA 1 LXXXIX 
Matriz de controle das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Una 

Coeficiente de Vazão de escoa~ Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou mento natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m2 /s) (m/s) S/U (m3/ano) (m3/ano) ( x 1CJ6m3/ano) 

Aluviões 1,5 X 1Q•2 2,5 X 1 Q-4 2,0 X 1 o-' 1,4 X 107 1,17 X 1CJ6 39 

Pres Juscelino - 10'7 4,0 X 1 o-J - - 32 

Ácidas - 10-7 5,0 X 1 o-3 - - 15 

TABELA 1 XC 
Dados hidroquímicos das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Una 

Coordenadas Data 
N'? do ponto Natureza do ponto Local Município Estado 

Longitude Latitude Colet" Análise 

01 Poço R Pedro Cássio Contendas PE 35"43'30" 08"40'30" 0806 70 3011 70 
02 Godóia Lagos dos Gatos PE 35"54'00" 08"39'30" 02 09 70 07 12 70 
03 Camucim Camucim PE 36"46'00" 08"22'45" 03 09 70 1003 71 
04 " Sítio Tabagé Jupi PE 36•24'00" 08•42'30" - -
05 " Sítio Retiro Lajedo PE 36•22'20" 08°39'30" - -
06 " s Luzia Lajedo PE 36•15'20" 08"42'40" - -
07 " Canhotinho Canhotinho PE 36•12'20" 08°53'20" - -
08 lbirajuba lbirajuba PE 36"11 '00" 08"35'00" - -
09 Tapiraim São Caetano PE 36"09'30" 08"26'00" - -
10 Faz da Fonte São Bento do Una PE 36"21 '00" 08"38'30" - -
11 Capoeiras Capoeiras PE 36"37 30" 08"45'00" - -
12 " Capoeiras Capoeiras PE 36"37'30" 08•45'00" - -
13 " Faz R Alegre São Bento do U.na PE 36•27'20" 08"29'00" - -

T L ~Traço Leve Aus ~Ausente T F ~Traço Forte 
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Fig 1 107- Diagramas triangulares de Feré (op CJt) para a classificação química 
das águas das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Una 

Análise química 

Mg Na K CI so4 HC03 co3 N02 

3,88 10,00 6,60 19,00 6,72 26,84 - TL 
1.45 7,50 10.38 11,00 5,76 9,76 - Aus 
6,56 56,50 8,80 92.00 10,57 43,90 - TL 
3,64 28,25 4,00 30.00 10,09 48,80 - -

420,29 1 687,50 85,00 3 750,00 641,94 341.60 - -
1 875,96 3 000,00 242,00 10,800.00 807.24 319,64 - -

17,61 181.25 12,50 138.75 13,75 392,84 - -
234.49 500,00 31,75 1 675.00 241,01 361,12 - TL 
160,38 580,00 34,50 1 825,00 319,00 334,28 - -

27,94 140,00 19.20 267,50 18,25 114.68 - -
8,25 63,75 17,50 95,00 36,50 52.40 - -

121,54 660,00 110,00 1 412.50 78,80 292.80 - -
364,50 1 287,50 65,50 3 200,00 345,96 117,12 - -

potabilidade, enquanto 31% apresentam uma potabilidade va
riando de boa a passável. boa a medíocre e boa a má. O restante das 
amostras, cerca de 31%, apresenta uma potabilidade que deixa 
muito a desejar, pois fica na faixa de potabilidade medíocre e não
potável e passável a momentânea. Esta potabilidade posicionada 
em faixa tão desfavorável deve ser devida à presença de grande 
quantidade de sais dissolvidos, que vai fornecer altos teores de 
resíduo seco. 

A dureza destas águas é muito variável, havendo 38% que caí
ram na faixa muito doce e 8% que ficaram na faixa doce, o que per
faz um total de 46% de águas nas faixas mais elevadas. Por outro 
lado, cerca de 46% ficaram classificadas como muito duras e 8% 
como medtanamente duras, o que significa que mais da metade 
destas águas não é indicada para consumo humano. • 

Em relação ao SAR (Sodium Adsorption Ratio), ou lndice de 
Adsorção do Sódio, as águas receberam duas classificações, 
excelente e boa, cabendo 69% à primeira classificação e os 31% 
restantes à segunda. 

Na avaliação da classificação das águas para irrigação, onde 
se utilizam o SAR e a condutividade como parâmetros, o 
resultado obtido foi bastante diversificado. Cerca de 23% das 
amostras foram classificadas como C,-S,, podendo ser utilizadas 
em qualquer tipo de solo, e para qualquer cultura, sem restrições, 
pois são fracamente salinas e fracamente sádicas, não havendo 
perigo, inclusive, do teor de sódio susceptível de troca ser nocivo 
às plantas irrigadas. Na classificação C2 -S1 , com cerca de 15% 
das amostras, cujas águas têm sal in idade média e são fracamente 
sádicas, ressalta-se que podem ser usadas em solos de lixiviação 
moderada, e as plantas devem ter fraca tolerância salina; o teor de 
sódio não apresenta qualquer problema para a irrigação. As 
amostras restantes, cerca de 62%, possuem salinidade variando 
de alta a extremamente forte, com teores de sódio mais elevados, 
ou mesmo classificadas como imprestáveis para irrigação, sendo 
desaconselhável a sua utilização com esta finalidade. 

1.2.12- BACIAS HIDROGRÁFICAS CONJUGADAS AO RIO CA
MARAGIBE 

Inteiramente contida no Estado de Alagoas, esta bacia hidrográ
fica teve sua área aumentada pela conjugação de várias bacias 
menores, tais como as dos rios Santo Antônio e Manguaba, além 
de uma série de pequenos riachos desenvolvidos essencial
mente sobre a planície litorânea, como o Tatuamunha, Persi
nunga, Carvão, Salgado, Messias, Reginaldo e outros, perfazen
do uma área de aproximadamente 4 087 km2 , representando 
1.43% da área total. 

Possui uma forma grosseiramente triangular, com a hipote
nusa confundindo-se com a linha da costa, tendo em vista a 
conjugação das diversas bacias, aumentando sobremaneira a 
extensão da sua foz. A drenagem apresenta uma configuração 
predominantemente subparalela, com padrões dendríticos mais 
localizados. 

A topografia destas bacias é variável, passando do relevo 
plano e suave ondulado a forte ondulado As cotas mais elevadás 

Unidade 

N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

7.00 98,00 3,20 5,80 2.20 8 700,00 Cristalino 
4,50 51.00 1,50 6,50 0,80 1 600,00 Cristalino 
6,50 330,00 4,90 6,10 2100,00 - Cristalino 

- 140,00 2.75 6,70 4,00 5148,00 Cristalino 
- 8442,00 245,50 7,00 28,00 96.72 Cristalino 
- 24 612,00 944.00 6,85 26,20 39,00 Cristalino 
- 216,70 12.50 8,15 32.20 879,80 Cristalino 

TF 4022,00 178,50 7,10 29,60 218,00 Cristalino 
- 3 868,00 136,50 7,30 27.40 190,00 Cristalino 
- 654,00 16.00 7,05 9.40 1 138,80 Gnaisse 
- 288,00 5,20 7,20 4.20 2 340,00 Gnaisse 
- - 120.00 7.60 24.00 234,00 Gnaisse 
- 6 552.00 208,00 6,90 9,60 124,80 Gnaisse 
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situam-se na serra Galho do Meio, onde se localizam as nascen
tes do rio Camaragibe, e nas serras da Pinha e do Ouro, com cotas 
de 300m, onde estão as nascentes do rio Santo Antônio. Além 
destas serras, existem outras de menor importância, e vários mor
ros e morrotes de vertentes convexas, que refletem o papel 
desempenhado pelo intemperismo no modelado do relevo. 

A vegetação é predominantemente de caráter secundário, isto 
é, a antiga cobertura espessa e densa, que se constituía na flo
resta equatorial subtropical. com árvores de grande e médio por
tes, foi derrubada e deu lugar ao intenso e amplo plantio de 
cana-de-açúcar, cuja monocultura predomina na região, além de 
algumas áreas com culturas de subsistência e esparsos remanes
centes da primitiva floresta. 

O solo varia de argiloso a arenoso, com predominância do 
primeiro, em face da ação do intemperismo químico atuante nas 
rochas, provocando a formação de um solo argiloso e argila
arenoso, freqüentemente oxidado, de cor geralmente averme
lhada. A espessura do solo é variável, porém freqüentemente os 
solos são medianamente profundos a profundos. 

O clima é subtropical, quente úmido, com precipitações 
médias anuais superiores a 1.500 mm, com chuvas de inverno, 
no período de abril a setembro, com variações pouco signifi
cativas 

Como núcleos urbanos existentes na área, se destacam as 
cidades de Porto Calvo, Flexeiras, Matriz do Camaragibe e São 
Luiz do Quitunde, entre várias outras, todas com sua economia 
ligada à cana-de-açúcar e em menor escala à pecuária 

Com relação às litologias envolvidas, verifica-se que a grande 
maioria dos cursos de água possui os seus leitos escavados e 
desenvolvidos sobre os gnaisses e migmatitos do Complexo 
Presidente Juscelino, ou sobre os granodioritos da Suíte Grani
tóide Tipo Pedra-Mata Grande, enquanto os médios e baixos cur
sos drenam as rochas sedimentares da Bacia Costeira Sergipe
Alagoas O pacote sedimentar mesozóico tem uma espessura 
estimada em 6.000 m, abrangendo toda a seqüência do Sub
grupo Coruripe, Grupo Baixo São Francisco e a Formação Muri
beca. A Formação Piaçabuçu, do Grupo Sergipe, depositou-se 
sobre esta seqüência mesozóica, já em regime de estabilidade 
tectônica, o que leva a crer numa extensão de certa continuidade 
e importância; na área em pauta não se conhecem afloramentos 
da citada formação, tendd em vista o mascaramento e a desagre
gação causada pelos fato.res erosionais ali atuantes. 

Como elementos estruturais se destacam as falhas de rejeito 
direcional e as gravitacionais, que ocorrem por toda a área, com 
direções predominantemente NE e, ainda, paralelas à linha de 
costa, com direções norte-sul. Estas feições tectônicas estão 
mascaradas pelos efeitos do intemperismo e pela deposição de 
sedimentos mais recentes, porém pode-se notar alguns encaixes 
de leitos de rios, bastante conpícuos (Tabs. 1 XCI e 1.XCII). 

1.2.12.1 - Potencial hídrico de superfície 

A Bacia Hidrográfica do Rio Camaragibe, com 4.087 km2 , contri
bui com o volume médio de 13.793,62 x 1 ()5m3 /ano de água dis
ponível ao escoamento superficial e à recarga dos aqüíferos 
subterrâneos, podendo atingir, entretanto, 21 .456.75 x 1 osm3 / 

ano nos anos mais chuvosos, e, nos mais secos, o volume de 
6 130,50 x 1 osm3 /ano, distribuídos em até 9 meses do ano. 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na Bacia Hidrográfica do Rio Camaragibe: 

A) Distribuição subomogênea/Potencial médio (2c) 

-área: 1 408 km2 (34.45% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 1 os a 7 ,O x 1 osm3 /km2 /ano distribuídos 
de 7 a 9 meses do ano; 
-cursos de água perenes com grande variação de nível; 
- açudagem necessária para regularização de vazões; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos recomendada, em casos 
especiais. 

B) Distribuição concentrada/Potencial médio (3c) 

-área: 2.679 km 2 (65,55% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 1 os a 7,0 x 1 Q5m 3 /km2 /ano distribuídos 
de 4 a 6 meses; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos, necessária. 

1 2.1 2 2 - Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

Os depósitos detríticos recentes, abrangendo 377 km2 de área, 
são abundantes na planície fluviomarinha e nas principais calhas 
fluviais; quando desenvolvidos sobre rochas sedimentares, são 
espessos, como as aluviões dos rios Camaragibe, Manguaba, 
Santo Antônio, Tirituba, Meirim e Persinunga, sendo que no 
último têm sido obtidas vazões em poços profundos da ordem de 
20m3 /h, utilizados para suprir a demanda de São José da Coroa 
Grande, juntamente com outros poços profundos existentes na 
planície fluviomarinha, que comparativamente têm exibido rendi
mentos menos satisfatórios, com vazões da ordem de 5m3 /h, em 
virtude da maior quantidade de pelitos 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~377 km2 VP ~ 60,3x1 07 m3/ano Ti ~15% 

P ~ 1 600 mm/ano K ~ 3,3x1 o-3 m/s S/U ~ 1 ,8x1 0 1 

T ~4x102 m2/s c ~12m ~ 240 mm/ano 
i ~ 2,5x1 o-3 V e ~ 9,3x1 07 m3 /ano ER ~ 1 150 rTJ,Ill/ano 
L ~30 km ES ~ 210 mm/ano R e ~ 270x1ry; m3/ano 
H ~ 450 mm/ano Vp ~ 8,2x1 ry; m3 /ano 

TABELA 1 XCI 
Matriz de caracterização das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Camaragibe 

Unidade 
UG Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 

geológica (km2 ) N? km s v G (mm/ano) (x107m3/ano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

AMd2, 4- Pna, b-Acc-
Aluviões O a 377 o o PVd32-AGPd- Pfm-Acc2 Afm-Af-Am 1 600 60,3 450 12 15 210 1 150 

SM-A0d4 

PVd32, 33, 43-
Barreiras TOb 1 408 o o LAd6, 8, 1 O- Acc-Vsp Dm 1-Dg2-Df2 1 670 235,1 530 7,0 6 430 1140 

HGPd 

Muribeca-
Kmur 317 2 13 

PVd22, 32, 33, 
Df, g, 1 1 550 49,1 420 80 13 219 1 130 Penedo 34-LAd6 Acc 

Presidente 
pE:pj 527 7 77 

PVd3, 18, 21, 
D3, 2-Dm1 1 200 63,2 310 1,8 0,6 303 890 Juscelino 22,23,34 Acc-Vsp 

PVd2, 3, 4, 22, 

Ácidas 1 458 10 159 
23,34,43-

Acc-Vsp D3, 2-Dm1 1 630 237,6 660 1,8 0,5 652 970 y LAd6, 8-
LVd14-HGPd 

Total 4 087 
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TABELA 1 XCII 
Matriz de determinação numérica das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio 

Camaragibe 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES !.In 

Potencial 
geológica d hídrico 

Aluviões B - 8 9 7 5 4 8 3 16,5 4,0 B 
Barreiras 6 - 6 6 7 6 4 3 5 22,9 4,8 s-e 
Muribeca-

Penedo 5 - 6 6 6 5 4 7 3 24,0 4,8 s-e 
~res. Juscelino 1 2 4 5 7 4 3 2 4 44.4 6,6 c 
Acidas 2 3 5 6 7 5 5 6 5 28,2 5,3 c 

A matriz de determinação numérica indicou um bom potencial 
hidrogeológico para as aluviões, sendo que os estudos estatísti· 
cos indicaram uma vazão específica média de 0,2 m3 /h/m, para 
profundidades da ordem de 50 m. 

B) Grupo Barreiras 

São coberturas continentais, com 1.420 km2 de área, que masca· 
rj'lm as formações subjacentes, Muribeca e granitóides (Rochas 
Acidas) tipo Pedra-Mata Grande. Estes sedimentos são bastante 
dissecados, constituindo vales, superfícies tabulares e falésias. 
Salienta-se que o grupo homônimo desenvolve-se paralelo à 
costa, diminuindo de espessura, à medida que se interioriza, em 
virtude da ação morfológica representada pela rede hidrográfica. 
Litologicamente, são constituídos por arenitos argilosos, siltitos 
e argilitos de cores diversas, com intercalações de lentes conglo· 
meráticas, suborizontais, de espessura variável. inseridas na 
sequência acima. Estratigraficamente, a seqüência apresenta 
variação vertical e lateral de fácies e a sua espessura atinge pro· 
fundidades em torno de 90 m A realimentação desta seqüência 
processa-se diretamente pelas chuvas e também, na faixa litorâ· 
nea, por filtração ascendente dos arenitos da Formação Muribeca 
(Membro Carmópolis). Como exutório natural, têm-se os níveis de 
base regionais, representados pelos rios e riachos, o mar e a 
evapotranspi ração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 1 420 kmZ VP ~ 2,4x1 c.fl m3/ano Ti ~6% 

P ~ 1 670 mm/ano K ~ 3,5x1 a 5 m/s S/U ~ 9x1 a2 
T ~ 2,5x1 a• m2 /s c ~7m I ~ 100 mm/ano 
i ~ 4x1 a 1 V e ~ 1 ,5x1 c.fl m3 /ano ER = 1 140 mm/ano 
L ~50 km ES ~430 mm/ano R e ~ 290x1 di m3 /ano 
H ~ 530 mm/ano Vp ~ 8,9x1di m3/ano 

Tendo em vista a ampla área de ocorrência, estes sedimentos 
apresentam potenciais variáveis, geralmente de bom para médio. 
De acordo com a matriz de caracterização, seus parâmetros refi e· 
tem a sua quantificação e a matriz de controle exprime a homo· 
geneização dos parâmetros hidrodinâmicos. Este grupo constitui 
um aqüífero livre ou semiconfinado, podendo também estar sus
penso em algumas áreas. 

C) Formação Muribeca 

Tem uma área de 31 7 km2 restrita à faixa costeira, aflorando, na 
bacia em estudo, desde as margens do rio Salgado até Barra de 
Santo Antônio, sendo para o sul parcialmente mascarada pelo 
Grupo Barreiras (coberturas) até as vizinhanças de Maceió. Litolo
gicamente é constituída por arenitos finos a grosseiros, folhelhos 
betuminosos, calcários dolomíticos, conglomerados arenosos e 
argilosos e evaporitos. A formação em epígrafe é de constituição 
intermediária, entre continental e marinha, cujas relações litoes· 
tratigráficas estão relacionadas ao tectonismo neocomiano. 
Divide-se estratigraficamente em 5 membros, estando repre· 
sentada na bacia em tela pelos Membros Maceió, Tabuleiro dos 
Martins e Carmópolis; os dois primeiros membros acima men
cionados ocorrem nas cercanias de Maceió, estando representa
dos por camadas de arenitos finos a grosseiros, com intercala· 
ções de folhelhos betuminosos e calcários dolomíticos e ainda 
evaporitos, conhecidos na área como Evaporitos Paripueira. A 

distincão entre os Membros Maceió e Tabuleiro dos Martins é 
difícil~ se faz pela ausência de evaporitos no Membro Tabuleiro 
dos Martins. O membro de maior extensão geográfica e de impor
tância hidrogeológica é o Carmópolis, sendo constituído predo· 
minantemente por arenitos conglomeráticos arenosos, com 
intercalações delgadas de folhelhos e matéria orgânica. A real i· 
mentação desta formação se processa diretamente pelas chuvas 
e, indiretamente, pela restituição lateral dos rios e pelas for
mações que lhe são sobrejacentes; a descarga se dá para os 
níveis de base regionais, para o mar, pelas evapotranspiração 
e fontes. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~317 km' c ~som Vp ~ 1 ,4x1 c.fl m3 /ano 
P ~ 1 550 mm/ano S/U ~ 5x1 a 2 Ti ~13% 

T ~ 7x1a2 mZ/s K ~ 8,7x1 a• m/s I ~ 201 mm/ano 
i· ~2x1a3 VP ~49,1x107 m3/ano ER ~ 1 130 mm/ano 
L ~ 15 km V e ~ 6,5x107 m3/ano R e ~ 420x1 di m3 /ano 
H ~ 420 mm/ano ES =219 mm/ano 

De acordo com a análise das sondagens de perfuração de 
poços existentes no domínio da Formação Muribeca, constata-se 
que o Membro Carmópolis é bom produtor de água, sendo o 
mesmo, nas circunvizinhanças de Maceió, constituído por um 
conglomerado argiloso que fornece vazões da ordem de 8 a 15 
m3 /h e para o norte as vazões são bem maiores, da ordem de 60 a 
80 m3 , sendo por vezes surgentes. De acordo com o exposto, 
conclui-se tratar-se de um aqüífero semiconfinado e por vezes 
confinado, com níveis produtores em horizontes escalonados, 
abaixo da profundidade de 80 m, cujas relações hidráulicas não 
são ainda bem definidas. De acordo com o resultado da matriz de 
determinação numérica, apresenta potencial hídrico subterrâneo 
bom, tendo como suporte a litologia, a transmissibilidade e a 
recarga regular. 

D) Formação Penedo 

Ocorre em superfície não mapeável na escala de publicação (ao 
milionésimo), no vale do rio Poço Cortado, parcialmente enco
berto pelos arenitos da Formação Muribeca. Litologicamente é 
representada por siltitos, calcários impuros de cor verde e 
intercalações de lentes de conglomerados, com seixos de quart· 
zo. Do ponto de vista litológico, esta formação pode se constituir 
em um aquífero de razoável produção. Em virtude da ausência de 
dados não se pode definir seus parâmetros. 

E) Complexo Presidente Juscelino 

Com uma área de 527 km2 , é constituído predominantemente por 
gnaisses e diatexitos, tectonicamente falhado, com falhas de 
direção NE, bastante fraturadas. A recarga se faz pelas chuvas; 
como exutório natural deste complexo petrogenético têm-se os 
rios e riachos da área e a evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 527 km' S/U ~ 4x1 aJ Ti ~0.6% 

P ~ 1 200 mm/ano K ~1a7 m/s = 7 mm/ano 
H ~310mm/ano VP ~63.2x107 m3/ano ER ~ 890 mm/ano 
C ~1.8 m ES ~ 303 mm/ano R e ~ 3,7x1di m3/ano 

De acordo com o resultado da matriz de determinação 
numérica, os gnaisses e diatexitos apresentam vocação hídrica 
subterrânea média, sendo as áreas favoráveis à captação de água 
as zonas de fraturamentos transversais nos gnaisses e de fratura
mentes angulares nos diatexitos; também são favoráveis as áreas 
de manto de intemperismo pouco espesso e as zonas de rupturas 
coincidentes com a drenagem. 

F) Rochas Ácidas 

Envolve uma área de 1 .458 km2 ; o conjunto é constituído predo· 
minantemente por granitos diversos e granodioritos tipo Pedra
Mata Grande. Do ponto de vista tectônico, o conjunto petrogené-
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tico apresenta-se bastante fraturado e falhado. A realimentação 
se dá pelas chuvas e indiretamente pelo manto de intemperismo; 
a circulação se faz para os níveis de base regionais, sendo a eva
potranspiração e as fontes os seus exutórios naturais. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A= 1 458 km2 
P = 1 630 mm/ano 
H = 660 mm/ano 
C =1,8m 

S/U = 5x1 (}3 

K = 1(}7 m/s 
VP = 237,6x107 m3/ano 
ES = 652 mm/ano 

Ti =0,5% 
I = 8 mm/ano 
ER = 970 mm/ano 
Re =13x1<1lm3/ano 

De acordo com o resultado da matriz de determlnacão 
numérica, estas rochas apresentam uma vocação hídrica subter
rânea média; denota-se que as áreas mais favOi'áveis à captação 
de água por fendas são as zonas de fraturamento angular coinci
dentes com a drenagem além das áreas de manto de intempe
rismo pouco espesso (Tab. 1.XCIII). 

1.2.12.3 - Avaliação hidroquímica 

Esta bacia hidrográfica tem uma área aproximada de 4.087 km2; 
foram analisadas 11 amostras de água para sua qualificação hi
droquímica, o que fornece uma densidade de amostragem da 
ordem de uma amostra para cada 370 km2 (Tab. 1.XCIV). As 
amostras foram coletadas em poços tubulares profundos, ou seja, 
apenas o potencial hídrico subterrâneo está sendo qualificado. 

Em primeiro lugar as amostras analisadas foram plotadas nos 
diagramas triangulares de F e ré (Fig. 1.1 08) com a finalidade de se 
obter a classificação das águas, com relação aos ânions (cloreto, 
sulfatos e bicarbonatos) e aos cátions (sódio, cálcio e magnésio) 
As águas foram classificadas de forma muito variada, pois duas 
amostras foram determinadas como misto-sódicas e outras duas 
como misto-mistas; três outras amostras foram classificadas 
como bicarbonatadas, sendo duas bicarbonatado-sódicas e uma 
bicarbonatado-mista; duas amostras tiveram sua classificacão 
como cloretadas, sendo uma sódica e a outra mista; finalmente, 
duas outras amostras foram classificadas como sulfatadas, uma 
sulfatado-mista e a outra sulfatado-cálcica. Nota-se então que 
apenas o cátion magnésio não entrou em nenhuma análise com 
teor suficiente para dar seu nome a uma classificação. 

Quanto à potabilidade, avaliada através do diagrama de 
Schoeller-Berkaloff, a situação das amostras é relativamente 
favorável, pois sete amostras, ou 64%, tiveram sua potabilidade 
determinada como boa. Por outro lado, as quatro amostras restan
tes tiveram uma potabilidade muito variada, se posicionando nas 
faixas de potabilidade boa a medíocre. boa a não-potável e passável 
a não-potável. 

Na avaliação da dureza, quatro amostras, ou 36%, foram 
classificadas como muito doces, duas como doces enquanto as 
restantes se distribuem nas faixas de maior dureza, como media
namente dura, bastante dura e muito dura. 

Para a classificação das águas quanto ao SAR (Sodium 
Adsorption Ratio), que utiliza como parâmetros a relação entre o 
sódio, o cálcio e o magnésio, obteve-se um resultado uniforme, 
pois todas as amostras foram classificadas como excelente. 

As amostras desta bacia também foram avaliadas com o sen
tido de sua utilização na irrigação, cujos elementos de apoio são o 
SARe a condutividade. Das amostras avaliadas, 6, ou 54%, foram 
classificadas como C1 -S,, isto é, são fracamente salinas e fraca
mente sódicas; podem ser utilizadas para irrigação em qualquer 
tipo de solo, para qualquer tipo de cultura, sem riscos de saliniza
cão ou de ocorrerem teores nocivos de sódio susceptível de 
troca. Duas amostras foram classificadas como C2 -S1 , o que signi
fica que têm salinidade média e são fracamente sódicas, podendo 
ser utilizadas em solos de lixiviação moderada, onde as plantas 
deverão ter fraca resistência salina; o sódio não oferece riscos. 
Duas outras amostras foram classificadas como C3 -S1 , possuin
do, então, uma alta salinidade, tendo o seu uso restrito a solos 
bem drenados, e posições especiais de luta contra a salinidade 
deverão ser tomadas; o sódio não oferece restrições para o uso. 
Finalmente, uma das amostras foi classificada como imprestável 
para a utilização em irrigação. 

1.2.13- BACIAS HIDROGRÁFICAS CONJUGADAS AO RIO 
MUNDAÚ 

Conjugaram-se à bacia exorreica do rio homônimo os riachos 
Salgado e Samaúma Grande, que deságuam na lagoa Manguaba, 
e o riacho Niquim, tipicamente litorâneo que desemboca na lagoa 
Grande, abrangendo parcialmente os mosaicos SC.24-X-B e 

TABELA l.XCIII 
Matriz de controle das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Camaragibe 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou menta natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m2/s) (m/s) S/U (m3/ano) (m3/ano) ( x 1 CJ6m3/ano) 

Aluviões 4,0 X 10-2 3,3 X 10-3 1,8 X 10-1 9,3 X 107 8,2 X 10S 270 

Barreiras 2,5 X 10-4 3,5 X 10-5 9 X 1 Q-2 1,5 X 10S 8,9 X 10S 290 

Muribeca-Penedo 7,0 X 1 Q-2 8,7 X lQ-4 5 X 1 Q-2 6,5 X 107 1,4 X 109 420 

Pres Juscelino - 1 o-7 4 X 10-3 - - 3,7 

Ácidas - 1 o-7 5 X 10·3 - - 13 

TABELA 1 XCIV 
Dados hidroquímicos das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Camaragibe 

Coordenadas Data 
N~ do ponto Natureza do ponto Local Estado Município 

Longitude Latitude Coleta Análise 

01 Poço Mangabeira Maceió AL 35•43'30" 09•40'00" - 3011 70 
02 Paripueira B. de S Antônio AL 35°33'00" 09•29'30" 06.05.70 2211 70 
03 .. Messias Messias AL 35°50'30" 09°18'15" 07 05.70 22.11 70 
04 .. Joaquim Gomes Joaquim Gomes AL 35°45'00" 09°18'15" 07 05 70 05 06.70 
05 .. Jundiá (Sede) Jundiá AL 35°34'30" 08°56'00" - 22 06.70 
06 .. Usina Santana Porto Calvo AL 35•25'00" 09°02'00" - -
07 .. 

Campestre Jundiá AL - - 05 12 69 05 12 69 
08 .. Porto da Rua s Miguel Milagres AL - - - 31.1271 
09 .. Lajes Porto das Pedras AL - - - 0511 71 
10 .. Jundiá Jundiá AL - - - 17 02 70 
11 .. Três Barras Jundiá AL - - - 06 02 70 

Aus =Ausente Pres = Presente 
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Fig. 1 108- Diagramas triangulares de F e ré (op cit ), para a classificação química 
das águas das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Camaragibe e Rio 

Mundaú 

Análise química 

Mg Na K CI so4 HC03 co3 N02 

2,91 11,50 1.48 17,50 5,75 29,28 - Aus. 
3,50 19,00 2.40 35,00 6,24 20,74 - Aus. 
4,13 17,50 5,60 25,00 9,12 41.48 - Pres. 

16,52 41,50 5,60 52,00 172,98 68,32 - Aus 
10,20 37,50 3,20 30,00 43,24 141,52 - Aus 
13,12 128.75 18,25 65,00 7,71 380,64 - Aus 

6,31 16,75 3,00 15,00 19,22 43,92 - Aus 
30,98 210,00 22,00 192,22 99,94 375,76 16,18 Aus 

617,22 1 118,75 74,50 4 500,00 388,66 253,76 - Pres 
8,74 63,50 6,00 40,00 169,13 114,68 - Aus. 
4,13 24,50 3,00 18,00 11,53 76,80 - Aus 

SC.24-X-D, que cingem uma área de 8.061 km2 , ocupando 2,82% 
da área to ta I. 

O rio Mundaú tem como principais tributários formadores os 
rios Canhoto, Seco e Mundaú-Mirim que nascem nas encostas de 
um corpo granitóide, situado entre as localidades de Capoeira e 
Caetés, cujas cotas chegam a atingir 950 m. Estes rios apresen
tam-se encaixados nas estruturas disruptivas do embasamento 
gnáissico-migmatítico do Complexo Presidente Juscelino, cons
tituindo-se nos níveis de base regionais para as áreas com
preendidas entre as localidades de Garanhuns, Paranatama, Bom 
Conselho, Canhotinho, Palmeirinha, Brejão e Terezinha, entre 
outras menores, pertencentes ao Estado de Pernambuco. O qua
dro litológico regional apresenta algumas variações localizadas, 
principalmente na região de Canhotinho, Garanhuns e Parana
tama, onde afloram metassedimentos elásticos do Grupo Gara
nhuns, constituídos por quartzitos, metarcóseos, metagrauvacas 
e gnaisses. Em complexo desenvolvimento estrutural, caracteri
za-se superficialmente por um relevo acidentado em cotas próxi
mas a 900 m e pela presença de um espesso manto eluvial que 
chega a atingir 40 m de espessura. 

O médio curso do rio Mundaú abrange cotas variando de 500 a 
200 m, cujo relevo apresenta-se ainda bastante acidentado, 
abrangendo as localidades alagoanas de Ouebrangulo, Paulo 
Jacinto, Mar Vermelho, Chã Preta, Viçosa, Cajueiro, Pindoba, 
Santana do Mundaú, União dos Palmares, São José da Laje, 
Murici, Atalaia e Boca da Mata, todas elas ainda em domínio de 
rochas granitóides, embora as três últimas já se situem em cotas 
inferiores a 200 m. 

No domínio de litologias sedimentares, destaca-se Rio Largo, 
situado quase que exatamente sobre a zona de falhamentos limí
trofes da Bacia Costeira Sergipe-Alagoas. Já na borda da lagoa 
do Norte, onde deságua o rio Mundaú, têm-se as localidades de 
Santa Luzia do Norte, Fernão Velho, Coqueiro Seco e Maceió, até 
o riacho Regina Ido, exclusive, pois este pequeno riacho de maré 
foi conjugado à Bacia do Rio Camaragibe. 

Na borda da lagoa Manguaba destacam-se as localidades de 
Pilar e Marechal Deodoro. 

Com relação à geologia, observa-se que a jusante de Rio 
Largo, bem como nos cursos inferiores das Bacias Hidrográficas 
Conjugadas ao Rio Mundaú, afloram, sobre as aluviões quater
nárias ou sobre a cobertura do Grupo Barreiras, a Formação Muri
beca e o Membro Carmópolis, cujas melhores exposições 
situam-se nas vertentes dos rios Satuba e Mundaú, a NO da lagoa 
do Norte e do rio Salgado, que desemboca na lagoa Manguaba. 
Circundando a porção setentrional desta lagoa, ocorrem aflora
mentos da Formação Coqueiro Seco, enquanto que a oeste de 
Pilar existe uma restrita faixa de folhelhos relativos à Formação 
Ponta Verde. Em subsuperfície, estas formações ocorrem em fai
xas dispostas simetricamente em relação às falhas da borda da 
Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas, com uma leve inflexão entre 
Pilar e Satuba, desconhecendo-se exposições de unidades estra
tigráficas inferiores, ou mesmo da Formação Piaçabuçu (Tabs. 
1 .XCV e 1 .XCVI). 

Unidade 

N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

- 86,00 2,80 7,50 2.40 10000,00 Barreiras 
- 104,00 2,80 6,90 1,70 5 700,00 Aluvião 

2,00 123,00 3.800,00 7,35 3.40 5.800,00 Barreiras 
27,50 479,00 23.40 7,10 5,60 1 500,00 Migmatito 

- 278,00 12,00 7,00 11,00 2 400,00 Granito 
Aus. 641,00 10.40 7,30 31,20 1 209,00 Siltito 
7,50 123,00 4,30 6,50 3,60 6000,00 Migmatito 
1,00 937,00 22,75 8.40 34,00 7.000,00 Aluvião 
- 2 980,00 437,00 7.40 20,80 78,00 Aluvião 

1,00 485,00 18,00 7,95 9,10 1 500,00 Cristalino 
- 114,00 4,30 7,00 6,30 5300,00 Cristalino 
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TABELA 1 XCV 
Matriz de caracterização das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Mundaú 

Unidade 
UG Áree Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 

geológica (km2 ) N? km s v G (mm/ano) (x 1 07 m3fano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

Aluviões O a 180 o o AMd4-AOd4-
Pma-Pfm-Acc Afm-Am 1 700 30,6 630 15 24 222 1070 

SM-HGPd 

PVd2, 4, 23, 
Barreiras TOb 1 438 o o 43-LAd6, 7- Acc-Vsp Pgi-Dg1, 2 1 580 227,2 540 8 2,7 497 040 

HGPd-HGR-Ad2 

Garanhuns p€ga 251 3 47 
PVd21, 26,31-

Acc-Vsp-Eap Pri, Pgi-Dm 1 790 19,8 50 5,0 3,5 23 740 
PE20-LVHa 

Macururé pE;ma 59 3 14 
PE21-PVd2-

Acc-Vsp-Ap Dm1-D2 1 300 7,7 300 1,8 0,5 293 1000 
PSe4-REe1 

PVd2, 3, 4, 5, 
20, 21' 22, 23, 
26, 30, 43-
Ad2-PSe4, 11, 

Pres Jusce-
pE;pj 5 352 25 454 

24-LAd6, 7-
Vsp-Eap-Acc 02, 1-Dm1-Pri 1 300 695.7 220 1,8 0,5 213 1 080 

li no PE9, 17, 18, 
20. 21, 23-REe Ap-Vss 

1, 5, 9-Re32-
REd2,3 

PVd2, 4, 5, 21, 

Ácidas 781 13 75 
22, 43-PE 18, 

Vsp-Acc D2-Dg2 y 20, 23-LAd6-
HGPd 

Total 8 061 

TABELA 1 XCVI 
Matriz de determinação numérica das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio 

Mundaú 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES 'i. In d Potencial 

geológica hídrico 

Aluviões 8 - 6 8 8 6 5 8 3 15,25 3.8 B 
Barreiras 6 - 5 6 7 5 4 6 4 22,38 4.7 B~c 

Garanhuns 3 4 4 5 6 3 2 4 4 38,56 6,2 c 
Mucururé 2 5 3 3 6 4 3 2 5 41,89 6.4 c 
Pres Juscelino 2 1 4 4 7 4 3 2 5 44.44 6,6 c~o 

Ácidas 3 1 5 5 7 3 3 3 6 39,11 6,2 c 

1 2.13 1 - Potencial hídrico de superfície 

A Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú, com 8.061 km2, contribui 
com o volume médio de 20 407,36 x 1 ctm3 /ano de água, dis
ponível ao escoamento superficial e à recarga dos aqüíferos sub
terrâneos, podendo atingir, entretanto, 32 192,85 x 105m3/ano 
nos anos mais chuvosos e, nos mais secos, 8.690,06 x 1 Q5m3/ 
ano, distribuídos em até 9 meses do ano. 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú: 

A) Distribuição subomogênea/Potencial médio (2c) 
- área: 564 km2 (7 ,00% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 105 a 7,0 x 1 Q5m3/km2/ano distribuídos 
de 7 a 9 meses do ano; 
-cursos de água perenes com grande variação de nível; 
- açudagem necessária, para regularização de vazões; 
- drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos recomendada, em casos 
especiais. 

B) Distribuição concentrada/Potencial bom (3b) 

-área: 88 km2 (1 ,09% da bacia); 
-água disponível: 7,0 x 1 Q5 a 13,0 x 1 Q5m3/km2/ano, distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até três meses por ano; 
- açudagem necessária; 
-utilização dos aquíferos subterrâneos recomendada; e 
-cuidados especiais em relação à conservação do solo, em rele-
vos com declividade superior a 25%. 
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730 57 350 1.8 1,0 343 

C) Distribuição concentrada/Potencial médio (3c) 
-área: 4. 773 km2 (59,21% da bacia); 

380 

-água disponível: 2,0 x 105 a 7,0 x 1 Q5m3/km2/ano, distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária 

D) Distribuição concentrada/Potencial fraco (3d) 
-área: 892 km2 (11 ,07% da bacia); 
-água disponível: O. 1 x 105 a 2,0 x 1 Q5m3 /km2 /ano, distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até seis meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária 

E) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 
-área: 1 288 km2 (15,98% da bacia); 
-água disponível: O. 1 x 105 a 2,0 x 1 Q5m3/km2/ano, distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até nove meses do ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
- drenagem desnecessária; 
- utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária; e 
-cuidados especiais de conservação do solo deverão ser 
considerados. 

F) Distribuição superconcentrada/Potencial muito fraco (4e) 

-área: 456 krn2 (5,66% da bacia); 
-água disponível: menos de O, 1 x 1 Q5rn3/krn2/ano, distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até onze meses por ano; 
- açudagem necessária em todos os cursos de água; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária 

1.2 13.2 - Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

Sob esta denominação foram mapeados sedimentos de praia flu
viomarinhos, dunas e cordões litorâneos com uma área de 180 



km2 • As dunas constituem sedimentos eólicos paralelos à cqsta, 
que impedem o escoamento superficial, dando origem às lagoas 
de Mundaú, do Norte e outras. Os cordões litorâneos (recifes) são 
sedimentos calcários consolidados, de cores avermelhadas, 
resultantes da ação de microrganismos. Estes cordões litorâneos 
constituem documento da imersão das dunas, e como con
seqüência os estuários dos rios são afogados A realimentação 
destes sedimentos é feita pela precipitação direta e pela restitui
ção das águas dos rios, riachos e lagoas. Como exutório natural 
têm-se a evapotranspiração, o mar e a drenagem que compõe 
a bacia. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~ 1 80 km2 C ~ 1 5 m 
P ~ 1 700 mm/ano S/U ~ 18x1a2 

T ~4x1a2 m2/s K ~2.6x1a3 m/s 
i ~3x1a3 VP ~30,6x1Q7 m3/ano 
L ~20km Ve ~7.4x107 m3/ano 
H ~ 630 mm/ano ES ~ 222 mm/ano 

Vp -4,8x1d' m3/ano 
Ti ~24% 

I = 408 mm/ano 
ER = 1 070 mm/ario 
Re = 160x1 d' m3 /ano 

De acordo com o resultado da matriz de determinação 
numérica, as aluviões apresentam uma vocação hidrogeológica 
boa, tendo em vista a condição de recarga uniforme e uma taxa de 
infiltração ótima; estes sedimentos constituem um aqüífero livre 
com vazões excepcionais, da ordem de 100m3 /h nas circunvizi
nhanças de Maceió;tontudo existem algumas restrições quanto 
à qualidade da água. 

B) Grupo Barreiras 

São coberturas sobre jacentes ao Complexo Presidente Juscelino 
e às formações costeiras Muribeca, Poço Verde e Coqueiro Seco, 
com 1 438 km2 de área. Estes sedimentos são paralelos à costa, e 
a seqüência litológica apresenta uma variação vertical e lat~ral de 
fácies, podendo atingir espessuras superiores a 100 m E uma 
continuidade física da bacia anterior (Camaragibe), sendo consti
tuída por arenitos argilosos e siltitos, com intercalações de areni
tos conglomeráticos A realimentação é realizada pelas chuvas e 
pela restituição dos rios e riachos; a circulação se dá para o mar, 
para os rios e pela evapotranspiração 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A~ 1:438 km2 c =8m Vp =4,3x1d' m3/ano 
P ~ 1 580 mm/ano S/U ~ 3x1 o-2 Ti =2,7% 
T = 2,5x1a4 m2/s K =3,1x10"5 m/s I = 43 mm/ano 
i = 4x1 0"2 VP =227,2x107 m3/ano ER = 1 040 mm/ano 
L =200 km V e =6,2x107 m3/ano R e = 140x1 d' m3 /ano 
H = 540 mm/ano E5 = 497 mm/ano 

Mediante os resultados da matriz de determinacão numérica, 
o Grupo Barreiras apresenta uma vocação hídric~ subterrânea 
boa, com tendência para média. Ressalta-se que as vazões obti
das por poços fornecem dados nem sempre confiáveis, em 
virtude da presença de aqüíferos sotopostos de maior possança 
hidrogeológica. Os dados ora apresentados têm como suporte 
uma bateria de poços em que as vazões fornecidas pertencem ao 
Sistema Barreiras-Marituba. Levando-se em conta o sistema 
mencionado, a taxa de recarga aqüífera é cerca de 2 vezes 
superior à encontrada 

C) Formação Piaçabuçu 

Não é aflorante em superfície; entretanto, nos poços perfurados a 
NE de Maceió, numa faixa de até 40 km, constatam-se em subsu
perfície (abaixo do Grupo Barreiras) arenitos grosseiros, conglo
meráticos, constituindo um aqüífero de boa possança, com águas 
quimicamente aceitáveis Desta maneira, se constitui o sistema 
aqüífero Barreiras-Piaçabuçu (Membro Marituba) heterogêneo, 
cujas relações hidráulicas não são bem definidas. As sondagens 
revelam uma espessura que varia de 40 a 600 m, para uma área de 
300 km2 • 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
do Grupo Barreiras-Formação Piaçabuçu (Membro Marituba) são: 
A =300 km2 
T ~3.6x1a2m2/s 
i ~4x10"2 

C =150m 
5/U = 5x1a3 
K = 2.4x1 0"4 m/s 

V e = 16,5 m3 /ano 
Vp =2,25x1d'm3/ano 

D) Formação Muribeca 

Situa-se numa área restrita a norte de Santa Luzia e a oeste de 
Satuba, não mapeável na escala ao milionésimo Vide conside
rações sobre esta formação na Bacia de Camaragibe. 

E) Formações Ponta Verde e Coqueiro Seco 

Estas duas formacões ocorrem em superfície, a SOe a SE de Pilar, 
porém não map~áveis na escala ao milionésimo. Do ponto de 
vista hidrogeológico, a Formação Poço Verde não constitui aqüí
fero, uma vez que se trata de uma seqüência litológica de falhe
lhos. Já a Formação Coqueiro Seco é litologicamente represen
tada por arenitos de granulação fina a média, intercalados por fo
lhelhos betuminosos, que tornam a água quimicamente im
prestável. 

F) Grupo Garanhuns 

Consiste de uma seqüência metassedimentar, constituída predo
minantemente por quartzitos, metagrauvacas, metarcóseos, 
gnaisses a 2 micas e rochas calcossilicatadas, sobrejacentes ao 
Complexo Presidente Juscelino por contato gradacional. Este 
conjunto de rochas apresenta acentuada complexidade tec
tônica, sendo morfologicamente uma região acidentada, com 
espessa cobertura de elúvios (40 a 60 m), que mascaram as uni
dades litológicas O intemperismo é acentuado, sendo o solo de 
natureza argila-arenosa, bastante oxidado, com uma cobertura 
vegetal que reflete as condições climáticas e litológicas pre
dominantes. 

A recarga desta seqüência metassedimentar é realizada dire
tamente pelas chuvas e, indiretamente, pelo manto de intempe
rismo e pela restituição lateral dos rios e riachos; a circulação é 
realizada para os níveis de base regionais e pela evapotranspi
ração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A=251km2 c =5m Vp = 3.7x1 07 m3 /ano 

P = 790 mm/ano 5/U = 3x1 0"2 Ti =3,5% 

T = 1,8x1a5 m2/s K = 3,6x1 0"6 m/s I = 27 mm/ano 

i = 12x1a2 VP = 19,8x107 m3/ano ER = 740 mm/ano 

L F5 km V e =3,3x107 m3/ano R e = 12x1d' m'/ano 

H =50 mm/ano E5 = 23 ním/ano 

Do ponto de vista hidrogeológico, o Grupo Garanhuns apre
senta uma vocacão hídrica média, de acordo com o resultado da 
matriz de deter~ inação numérica, tendo como suporte a litologia 
predominante, as condições de recarga, o manto de intempe
rismo e a permoporosidade. As perfurações nesta área têm 
revelado vazões que variam de 2 a 1 O m3 /h, sendo a qualidade 
química excelente. 

G) Grupo Macururé 

Tem uma área de 59 km 2 , representada por duas ocorrências na 
bacia, localizadas a NO de Bom Conselho, nas circunvizinhanças 
da localidade Igapó, que se estendem até o norte de Que
brangulo; é constituído predominantemente por quartzitos, 
gnaisses, xistos, filitos e metagrauvacas. Morfologicamente, esta 
unidade constitui cristas e superfícies arrasadas. O solo é arena
argiloso raso, por vezes cascalhento, e a vegetação reflete as con
dições climáticas predominantes A realimentação se dá apenas 
pela precipitação direta das chuvas, e a descarga é realizada para 
os níveis de base regionais, sendo a evapotranspiração o seu 
principal exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =59 km2 5/U =4x1a3 Ti =0.5% 

P = 1 300 mm/ano K =10"7 m/s I = 7 mm/ano 
H = 300 mm/ano VP ~ 7,7x107 m3/ano ER = 1 000 mm/ano 

C =1,8 m E5 ~ 293 mm/ano R e = 0.42x1 cY m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Grupo Mai::ururé apresenta uma vocação hídrica 
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média. As áreas mais favoráveis à captação de água subterrânea 
são as zonas de fraturamentos tr-ansversais nas rochas metapelíti
cas, coincidentes com a drenagem e os quartzitos fraturados. 

H) Complexo Presidente Juscelino 

Abrange uma área de 5.352 km2 , constituído predominante
mente por gnaisses, migmatitos diversos, granitóides e quartzi
tos Saliente-se que, tectonicamente, o conjunto é dobrado em 
amplos anticlinórios e sinclinórios, bastante fraturados, com 
trend de falha NE-SO. Morfologicamente, a área é bastante 
arrasada, onde o solo é arena-argiloso, por vezes cascalhento, 
medianamente profundo e com uma vegetação de caatinga. A 
recarga deste complexo é realizada pelas chuvas e, indireta
mente, pelo manto de intemperismo; a circulação se dá para os 
níveis de base regionais, sendo a evapotranspiração seu principal 
exutório 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~ 5 352 km2 S/U ~ 4x1 <:r 3 Ti ~ 0,5% 
P ~ 1 300 mm/ano K ~ 1 <:r7 m/s I ~ 6,5 mm/ano 
H~ 220 mm/ano VP ~ 695,7x107 in3 /ano ER ~ 1 080 mm/ano 
C~1.8m ES ~213mm/ano Re ~38x107m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, este complexo apresenta uma vocação hídrica subter
rânea média, gradando para fraca, onde as áreas favoráveis à cap
tação de água são as zonas de fraturamentos transversais nos 
gnaisses, coincidentes com a drenagem e as zonas de fratura
mentos angulares nos migmatitos 

I) Rochas Ácidas 

Abrange uma área de 781 km2 , constituída por granitos diversos, 
granodioritos da Suíte Granitóide Tipo Pedra-Mata Grande e 
granitóides do Complexo Presidente Juscelino. Este conjunto é 
bastante falhado e fraturado, sendo que os contatos com as ro
chas adjacentes são por falha ou normais. A realimentação se dá 
diretamente pelas ch_uvas e indiretamente pelo manto de intem
perismo; a circulação se faz para os níveis de base regionais, 
sendo a evapotranspiração seu principal exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~781km2 S/U ~ 4x1 (}3 Ti ~1% 

P ~ 730 mm/ano K ~ 1(}7 m/s I ~ 7 mm/ano 
H ~ 350 mm/ano VP ~57x107 m'/ano ER ~ 380 mm/ano 
C ~ 1,8 m ES ~343 mm/ano R e ~ 5,6x1 OS m3 /ano 

Mediante os resultados da matriz de determinação numérica, 
estas rochas apresentam uma vocação hídrica subterrânea 
média. Saliente-se que as áreas mais favoráveis à captação de 
água por poços são as zonas de fraturamento angular coinciden
tes com a drenagem e as zonas com manto de intemperismo 
pouco espesso (Tab. 1 XCVII) 

1 .2 13 3- Avaliação hidroquímica 

Nesta bacia foram analisadas cerca de 23 amostras de água com 
uma densidade de amostragem da ordem de uma <Jmostra para 
350 km2 , sendo todas de poços tubulares (Tab 1.XCVIII); 

TABELA 1 XCVII 
Matriz de controle das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Mundaú 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou menta natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m2/s) (m/s) S/U (m3/ano) (m3/ano) ( x 106m3/ano) 

Aluviões 4 X 10'2 2,6 X 10·3 18 X 10'2 7,4 X 107 4,8 X 10S 160 
Barreiras 2,5 X 10'4 3,1 X 10·5 3,0 X 10'2 6,2 X 107 4,3 X 10S 140 
Garahuns 1,8 X 10'5 3,6 X 10'6 3,0 X 10'2 3,3 X 107 3,7 X 107 12 
Macururé - 10'7 4,0 X 10'3 - - 0,42 
Pres Juscelino - 10•7 4,0 X 10'3 - - 38 
Ácidas - 10'7 4,0 X 10'3 - - 5,6 

TABELA 1 XCVIII 
Dados hidroquímicos das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Mundaú 

Coordenadas Data 
N? do ponto Natureza do ponto Local Município Estado 

Longitude Latitude Coleta Análise 
----

01 Poço Est de Tratamento Pilar AL 35"57 00" 09°35'30" - -
02 Rio Largo Rio Largo AL 35"51 00' 09"29'00" - 07 12 70 
03 Petrobrás Maceió AL 35"47'00" 09"34'00" - 0511 68 
04 Fabr Gabinor Maceió AL 35"48'00' 09"32'30' - 27 03 69 
05 Sítio do Serafim Saloá PE 36"35 00 08"50 00" - -
06 Canhotinho Canhotinho PE 36"12'20' 08"53 20" - -
07 Posto Shell (Sede) Canhotinho PE 36"12 20 08"53'20" - -
08 " Frecheiras Garanhus 

I 
PE 36"25'30" 08"54'30" - -

09 " lratama Garanhus PE 36"25'00" 08"42'30" - -
10 " Jacuti Jupi PE 36°27'20" 08"42'30" - -
11 Faz Olho D Água São João PE 36"22'00" 08"54'1 O" - -
12 Angelim Angelim PE 36°17'05" 08"54'00" - -
13 Poço Comprido Correntes PE 36"24'1 o· 09"03'00' - -
14 Sítio Bambu Angelim PE 36"15'1 O" 08"53'20' - -
15 Canhotinho Canhotinho PE 36"12'20" 08"53'20 - -
16 " Santo Antor)iO dos Oueir Jurema PE 36"11 10 08"45 40 - -
17 " Sitio Cx D'Agua Bom Conselho PE 36"11'30 09"09'40' - -
18 " Sítio da Onça São João PE 36"22'00' 08"53'30 - -
19 " Caetés Caetés PE 36"37 40 08"47 20' - -
20 ltacatu Garanhus PE 36"28'20 08"48'30" - -
21 Ginásio Brejão PE 36"29'40" 09"03'00" - -
22 Brejão Brejão PE 36"29 40' 09"03'00" - -
23 " Miracica Garanhus PE 36"32'00" 09"03'1 O" - -
24 " Poço Salgema Maceió AL - - - -
25 Poço Salgema Maceió AL - - - -
26 Canastra lbatiguara AL - - - -
27 Sabalangá Viçosa AL - - - -

Aus -Ausente Pres =Presente T L =Traço Leve 
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ressalte-se então que a avaliação foi feita unicamente sobre o 
potencial hídrico subterrâneo, não havendo amostras dos ma
nanciais de superfície. Estes, observados nas operações de 
campo, apresentam-se geralmente muito poluídos, não apenas 
por causa das indústrias de açúcar existentes na região, mas tam
bém pela presença de inúmeros núcleos habitacionais (vilas e 
povoados), ao longo de seu curso, responsáveis por grande 
número de poluentes. 

Conforme os diagramas triangulares de Feré, onde foram plo
tadas as análises efetuadas nestas águas, a classificacão obtida 
não é das mais diversificadas. Cerca de 53% das amostras foram 
classificadas como cloretado-sódicas, enquanto outros 13% 
foram classificadas como cloretado-mistas, o que significa 66% 
de amostras com teores elevados de cloretos. Cerca de 22% das 
amostras foram classificadas como misto-sádicas, enquanto os 
12% restantes se dividem em bicarbonatado-mistas e misto
mistas. 

De acordo com o diagrama de Schoeller-Berkaloff, para deter
minação da potabilidade, a média das amostras é satisfatória, 
pois cerca de 14 amostras, ou 60% delas, foram determinadas 
como de boa potabilidade, e as restantes, cerca de 40%, se subdi
videm equitativamente variando nas faixas de boa a passável. boa 
a medíocre. boa a momentânea e boa a má. 

A dureza destas amostras variou de multo doce (cerca de 56%) 
a muito dura (1 7% das amostras), com algumas amostras neste 
intervalo, ou seja, 9% de amostras doces, 9% de amostras bastante 
duras e os restantes 9% de amostras duras. 

O índice de adsorção de sódio SAR (Sodium Adsorption Ratio) 
foi bastante regular, pois a grande maioria das análises, ou 95% 
das amostras, apresentou índice na faixa excelente, enquanto os 
5% restantes ficaram na faixa boa. 

Para a avaliação destas amostras quanto à irrigação, onde se 
utilizam os parâmetros SAR e condutividade, o quadro é um 
pouco adverso, pois apenas 39% foram classificadas como C1 -S1 , 

isto é, são águas de salinidade fraca, podendo ser usadas para irri
gar a maioria das culturas, na maioria dos solos, sem riscos pro
venientes da salinidade do solo, e águas fracamente sádicas, que 
não oferecem risco de ocorrência de teores nocivos de sódio sus
ceptível de troca. Outros 13% de águas foram classificados como 
C2 -S1 , ou seja, de sal in idade média, podendo ser utilizadas em 
solos onde haja uma lixiviação moderada, e as plantas a serem 
cultivadas podem ser de fraca tolerância salina, sem perigo; além 
disso, são fracamente sádicas, podendo ser usadas sem perigo 
de aparecer teor nocivo de sódio susceptível de troca O restante 

Análise química 

Mg Na K CI so4 HC03 co3 N02 

- 7,85 0.60 13,00 6,24 7,32 - Aus 
2.80 1.70 11.50 0,88 19,00 6.24 8.54 - Aus 
2.50 1.00 4,20 0,80 6,1 o 5.20 - - Aus 
2.40 2.40 - - 17,00 13.50 - - Aus 
4,00 8.25 27,50 8.75 50.00 26,06 17.10 - -

28,00 133,65 245,00 364,00 320,00 13.46 1 306,86 - -
46.40 39.85 135,00 19,20 345,00 11,53 117.12 - Pres 
27,20 16.03 78.75 9,60 186,25 7,63 58,56 - -
12.00 6.56 28,75 6,20 40,00 5.28 58,56 - Pres 
76.60 72,90 505,00 32,50 900,00 24,98 414.80 - -

6,80 4,37 28,50 3,70 51,50 14.41 20.74 - -
54,00 93.55 885,00 46,50 1 600,00 76,88 209,84 - Pres 
10.40 8.26 36,50 7,50 41,00 9,61 63.44 - -

3,20 1.45 45,00 2,50 35.00 26,00 46.36 - -
13,00 15.79 200,00 11,20 270,00 13.45 183,00 - -

2.40 5,85 47,50 14,75 57.50 24,98 46.36 - -
2.40 2.43 12,50 2,50 16,00 21,14 10,98 - -
8,80 8,14 49,50 10,60 99,00 16,33 26,84 - -

216,00 185,89 545,00 37,50 1 540,00 57,66 366,00 - TL 
96,00 88,69 275,00 35,00 790,00 38.44 107,36 - -

9,60 5,58 22,00 7,50 26,00 8,16 48,80 - -
6,00 3,64 22.75 8.70 40,00 8,64 32,94 - -

96,00 81.40 160,00 18,60 580,00 32,67 112,24 - -
8,86 24,05 64,56 2,53 59,16 7,04 33,80 - Aus 
7.79 25,97 64,94 1,30 77,78 22,22 - - Aus 
7,20 3,64 13,30 12,50 26,00 9,61 36,16 - Aus 

58,00 38,88 192,00 20,00 280,00 55.73 353,80 - Pres 

das amostras foi classificado como de alta sal in idade, salinidade 
muito forte ou mesmo imprestável para irrigação, o que corres
ponde a 48% das águas analisadas. 

1.2.14- BACIAS HIDROGRÁFICAS CONJUGADAS AO RIO SÃO 
MIGUEL 

Conjugaram-se à bacia exorreica do rio São Miguel os rios Jequiá, 
Poxim e Coruripe, perfazendo uma área de 4.132 km 2 , no Estado 
de Alagoas, contida nos mosaicos SC.24-X-D, Z-B eSC 25-V-C, 
ocupando 1 .~5% da área total, abrangendo as localidades de 
Palmeira dos lndios, Tanque d'Arca, lgaci, Belém, Coité do Nóia, 
Taquarana, Arapiraca, Maribondo, Anadia, Limoeiro de Anadia, 
Campo Alegre, São Miguel dos Campos e na orla marítima, próxi
mos às desembocaduras dos rios homônimos, Barra de São 
Miguel. Jequiá, Poxim, Coruripe e Feliz Deserto, na praia do 
Japu. 

O rio São Miguel tem suas nascentes na região de Tanque 
d'Arca, Belém e Taquarana, em cotas superiores a 500 metros, 
enquanto que o rio Coruripe, mais extenso, origina-se na região 
de Palmeira dos Índios. Ambos têm seus cursos superiores 
desenvolvidos sobre litologias gnáissico-migmatíticas do Com
plexo Presidente Juscelino, enquanto que a drenagem concen
trada para o rio Jequiá está praticamente toda ela sobre os 
arenitos do Grupo Barreiras 

A faixa sedimentar relativa à Bacia de Sergipe-Alagoas ocupa 
uma largura continental de cerca de 30 km, caracterizando-se 
superficialmente por um padrão de drenagem subparalelo na 
direcão SE, destacando-se uma anomalia positiva, que desviou o 
curs~ do rio Coruripe de SE para E-0, onde se notam inclusive 
afloramentos de conglomerados e folhelhos relacionados à For
macão Penedo, condicionando uma assimetria marcante, indi
can.do provavelmente que a estrutura subjacente seja um bascu
lamento de blocos para sul. como indicam os riachos que desá
guam na prqia do Japu 

O solo predominante nesta bacia é argila-arenoso profundo, 
bastante oxidado; em virtude de uma drenagem regular a bio
massa vegetal é predominantemente secundária, onde a princi
pal cultura é a cana-de-açúcar; contudo em determinadas áreas 
mais próximas à costa existem vestígios de mata; precipitações 
atmosféricas são bastante regulares com duas estações bem dis
tintas, diminuindo a taxa de precipitação anual à medida que se 
interioriza (Tabs 1 XCIX e 1 C) 

Unidade 

N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

1.25 35.00 1.40 5,00 0.60 18 000,00 -
- 60,00 1.40 5,10 0.70 13 000,00 Barreiras 

Aus 74,00 4,00 6.45 7,50 - Barreiras 
Aus 60,00 1,60 6,00 0,80 - Barreiras 

- 148,00 4.40 7,10 1.40 4 386.00 -
5,30 1 904,00 62,00 8,50 53,60 370,00 -
3,30 846,00 28,00 6,90 9,60 800.00 -
- 450,00 6.70 6.70 48,00 1 500,00 -

21,80 202.00 5.70 7,10 4,80 3 300,00 -
- 2 344,00 49,00 7,30 34,00 343,20 -

TL 153,00 3,50 7,50 1,70 4 710,00 -

- 3 312,00 52.00 7,20 17,20 220,00 -
35.80 243,00 6.50 7,50 5,20 3 100,00 -

- 172.00 1.40 7,50 2,80 4 378,00 -
- 751,00 9.75 8,05 15.00 94,20 -
- 205,00 3,00 7,00 3,80 31,20 -
- 69.00 1,60 7,00 0.90 13104,00 -

TL 248,00 5,80 7,30 - 3 140,00 -
- 3 606,00 130,50 6,85 30,00 234,00 -
- 1 606,30 60,50 7,30 8,80 483,56 -

24,50 172,00 4,70 7,00 4,00 4 500,00 -

- 142,00 3,00 6,75 2,70 5 616,00 -
TL 1 226,00 57,50 7,00 9.20 624.00 -
Aus 40,00 13,00 6,30 12,00 100,00 Areia/arg 
Aus 35.00 13,00 4,80 - 100,00 Areia/arg 
0.75 115,00 3,90 7.05 3,86 6 000,00 Gnaisse 
8,00 1 100,00 30,50 7,20 29,00 680,00 Gnaisse 
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TABELA 1 XCIX 
Matriz de caracterização das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio São Miguel 

Unidade 
UG Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 

geológica (km2) N? km s v G (mm/ano) (x1 <Ym3/ano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

Aluviões O a 259 o o AMd4·P1· 
Pfm·Pma·Acc Afm·Am 1.430 37 420 8 5 349 1010 

HGPd·SM 

PVd24, 27, 43, 
63. 65, 69· 

Barreiras TQb 2 274 o o LAd, 3, 7, 8, 9· Acc Dg3, 1·Pgi 1 480 336,5 320 10 2,4 285 1.160 
LEe1 ·HGPd 

Macururé p€:ma 93 2 20 
LEe1·Re54· 

Ap4·Acc4 Pri 1 030 9,6 170 1.8 0,7 163 860 PSe11 

PVd5, 24, 27, 
43, 63·PSe11, 
24·PSd9· 

Presidente 
p€pj 1.506 9 99 

PE73·LAd3, 7· Ap4·Acc·Vsp· Pri, u·Dm1·D1 1 200 180,7 210 1.8 0,6 203 990 Juscelino LEe1 ·R e 53, Vss 
54·LVe1 ·LVd6· 
Re53,54 

Total 4132 

TABELA 1 C 
Matriz de determinação numérica das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio 

São Miguel 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES '2./n d Potencial 

geológica hídrico 

Aluviões 8 - 6 8 8 5 4 7 3 18.4 4,3 B 
Barreiras 6 - 5 6 6 5 3 6 4 24,9 4,9 a-c 
Macururé 3 4 4 5 6 4 2 3 4 38,6 6,2 c 
Pres Juscelino 2 1 4 4 7 4 3 3 4 44,0 6,6 c 

1 .2. 14.1 - Potencial hídrico de superfície 

A Bacia Hidrográfica do Rio São Miguel. com 4.132 km2, contri
bui com o volume médio de 1 O 612,8 x 1 osmJ/ano de água, dis
ponível ao escoamento superficial e à recarga dos aqüíferos 
subterrâneos, podendo atingir, entretanto, 16.863,0 x 1 osmJ/ 
ano nos anos mais chuvosos e, nos mais secos, 4.394,8 x 1 osmJ/ 
ano, distribuídos em até 9 meses do ano. 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na Bacia Hidrográfica do Rio São Mi
guel: 

A) Distribuição subomogênea/Potencial médio (2c) 

-área: 28 km2 (0,68% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 1 os a 7,0 x 1 0Sm3 /km2/ano, distribuídos 
de 7 a 9 meses do ano; 
-cursos de água perenes com grande oscilação de nível; 
- açudagem necessária para regularização de vazões; 
- drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos recomendada, em casos 
especiais 

B) Distribuição concentrada/Potencial médio (3c) 

-área: 2.816 km2 (68,09% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 1 OS a 7,0 x 1 0Sm3 /km2/ano, distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
- drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos, necessária. 

C) Distribuição concentrada/Potencial fraco (3d) 

-área: 1 .272 km2 (30.78% da bacia); 
-água disponível: O, 1 x 1 OS a 2,0 x 1 0Sm3/km2/ano, distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
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-cursos de água intermitentes e secos até seis meses por ano; 
- açudagem necessária, nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos, necessária. 

D) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 

-área: 16 km2 (0,39% da bacia); 
-água disponível: O, 1 x 1 os a 2,0 x 1 0Sm3 /km2/ano, distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até nove meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos, necessária; e 
-cuidados especiais de conservação do solo deverão ser obser-
vados. 

1.2.14.2- Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

Com uma área de 259 km2 (3% da bacia), são constituídas de sedi
mentos fluviais e fluviomarinhos. As aluviões depositadas na 
faixa litorânea localizam-se em estuários afogados, represen
tando regionalmente um nível mais inferior de erosão, sendo 
constituídos litologicamente por areias de granulação variável, 
argilas, sedimentos de mangues e matéria orgânica; já os sedi
mentos fluviomarinhos têm maior penetração para o interior, 
sendo que o rio Jequiá, com suas aluviões, é o de maior expressão 
cartográfica, drenando exclusivamente sedimentos do Grupo 
Barreiras. Do ponto de vista litológico, estes sedimentos fluvio
marinhos são constituídos por areias de granulação fina a grossa, 
argilas, cascalhos e matéria orgânica. A realimentação se faz 
pelas chuvas e pela restituição lateral dos rios; a descarga se dá 
para o mar e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =259 km2 c =Sm Vp = 2.4x1 OS m3 /ano 
P = 1 430 mm/ano S/U = 12x1()"2 Ti =5% 
T = 4x1()'2 m2/s I< = 5x1()"3 m/s I = 71 mm/ano 
i =3x103 VP = 37x107 m3/ano ER = 1.01 O mm/ano 
L =5km V e = 1 ,9x1 Q7 m3/ano R e =80x10S m3/ano 
H = 420 mm/ano ES =349 mm/ano 

Conforme os resultados da matriz de determinação numérica, 
estas aluviões apresentam potencial hidrogeológico bom. Em 
virtude de uma ausência de informações sobre sondagens e/ou 
perfurações, não se pode apresentar dados conclusivos de 
vazões. O presente estudo é baseado em observações de campo 
e em teste realizado em poço amazonas, na cidade de Coruripe, 



que apresentou uma vazão de 6m3 /hora, sendo a água de quali
dade química insatisfatória. 

B) Grupo Barreiras 

Abrange uma área de 2.274 km2 (55% da bacia), desenvolvido 
paralelo à costa e se estendendo para o interior, até as proximida
des de Taquarana e Arapiraca. Estes sedimentos são sobrejacen
tes ao Complexo Presidente Juscelino, sendo bastante disseca
dos; morfologicamente constituem superfícies tabulares e vales 
profundos em "V". Litologicamente é constituído por sedimentos 
arena-argilosos, predominantemente avermelhados em virtude 
das condições intempéricas. A recarga desta cobertura é feita 
pelas chuvas, sendo que a circulação se dá para os níveis de base 
que drenam a bacia. Como exutórios principais têm-se o mar e 
a evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~2 274 km" c ~tom Vp ~ 6.8x1 OS m3 /ano 
P ~ 1 480 mm/ano S/U ~ 3x1 o-2 Ti ~2.4% 

T ~ 2,5x1 0 4 m"/s K ~ 2,5x1 as m/s I ~ 35 mm/ano 
i ~ 6x1 a> VP ~336,5x107 m3/ano ER ~ 1 160 mm/ano 
L~180km V e ~8,3x107 m3/ano R e ~220x10S m3/ano 
H ~ 320 mm/ano ES ~ 285 mm/ano 

De acordo com os resultados obtidos na matriz de determina
ção numérica, o Grupo Barreiras apresenta uma vocação hidro
geológica boa, com tendência para média, tendo como suporte 
uma recarga constante, aliada a fatores morfológicos e a uma 
cobertura vegetal mais uniforme, que permite inferir uma permo
porosidade regular. 

C) Grupo Macururé 

Envolve uma área de 93 km2 (3% da bacia), representado por uma 
ocorrência, localizada nas circunvizinhanças de lgaci, que se 
estende para 9 norte margeando o rio Coruripe, até próximo de 
Palmeira dos lndios, e para o sul, ainda na mesma direcão até o 
norte no município de Coité do Nó ia, onde aflora e se superÍmpõe 
ao Complexo Presidente Juscelino, por uma falha de rejeito dire
cional. O Grupo Macururé é bastante fraturado apresentando fa
lhas normais e falhas de empurrão, ficando a cidade de lgaci, 
situada no eixo de uma anticlinal invertida. Do ponto de vista 
estrutural, a tendência do grupo é complexa, sendo possivel
mente o sistema de fraturas e falhas um reflexo do falhamento 
direcional NO-SE. Morfologicamente, a região é medianamente 
acidentada, onde a recarga é realizada pelas chuvas e a circulacão 
é feita para o rio Coruripe. · 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~93 km" S/U ~4xt(}3 Ti ~0.7% 

P ~ 1 030 mm/ano K ~ 107 m/s I ~7 mm/ano 
H ~ 170 mm/ano VP ~ 9,6x1 07 m3 /ano ER ~860 mm/ano 
C ~1.8 m ES ~ 163 mm/ano R e ~4.3x10S m3/ano 

A matriz de determinação numérica apresenta este grupo com 
um potencial baseado no alto índice de fraturamentos, onde as 
áreas mais favoráveis são as dos gnaisses com fraturamentos 
transversais e os quartzitos altamente fraturados, sendo estes 
sempre coincidentes com a drenagem. ' 

D) Complexo Presidente Juscelino 

Abrange uma área de 1.506 km2 , representado por gnaisses, 
migmatitos e granitóides predominantemente. Nesta bacia, re
presenta uma continuidade física das bacias anteriores, mais 
setentrionais, que se estendem até uma distância de mais ou 
menos 40 km da costa, margeando o rio Coruripe. Apresenta-se 
tectonicamente falhado na direcão NE e bastante fraturado, com 
falhamento de rejeito direcion~l de direção NO-SE. O contato 
com as formações que lhe são sobrejacentes é por falha ou 
normal. Do ponto de vista morfológico a área é bastante arrasada, 
com algumas cristas salientes. A realimentação é realizada pelas 
precipitações atmosféricas e a descarga se dá para os níveis de 
base regionais, representados pelos rios São Miguel e Coruripe, 
serido a evapotranspiração o seu principal exutório. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 1 506 km" S/U ~ 4x1 0 3 Ti ~0.6% 

P ~ 1 200 mm/ano K ~to-7 m/s I ~7 mm/ano 
H ~ 210 mm/ano VP ~ 180,7x107 m3/ano ER ~ 990 mm/ano 
C ~1,8 m ES ~203 mm/ano R e ~ 10x10S m3/ano 

Conforme o resultado da matriz de caracterização e determi
nação numérica, este complexo apresenta um potencial hidro
geológico médio, sendo as áreas favoráveis à captação de água 
idênticas às já mencionadas para esta unidade nas bacias 
anteriores (Tab. 1 .CI). 

1.2.14.3 -Avaliação hidroquímica 

Com uma área de aproximadamente 4.132 km2 , esta bacia tem 
uma densidade de amostragem da ordem de uma amostra para 
cada 340 km2 , e todas as amostras analisadas foram coletadas 
em poços tubulares profundos, de forma que a avaliação química 
efetuada se refere ao potencial hídrico subterrâneo (Tab. 1 .CII). 
Quanto aos mananciais de superfície, deve-se ressaltar que estão 
sujeitos a intensa ação de agentes poluentes, em virtude da bacia 
se localizar em zona açucareira e de grande número de núcleos 
populacionais espalhados pela área. 

De acordo com o estudo destas análises no gráfico de potabili
dade de Schoeller-Berkaloff, estas águas não são das melhores, 
pois das 12 amostras apenas duas, ou 16%, ficaram na faixa de 
boa potabilidade. O restante das amostras se subdividiu da 
seguinte maneira: 33% de amostras na faixa de boa a não-potável, 
25% de amostras na faixa de boa a passável, 1 7% de amostras na 
faixa de potabilidade boa a má e, finalmente, os 9% restantes fica
ram na faixa de potabilidade boa a momentânea. 

Em relação à dureza o quadro não apresentou um aspecto me
lhor, pois cerca de 25%, apenas, das amostras foram classificadas 
como muito doces e doces, enquanto outros 25% foram classifica
dos como medianamente duras e duras; para completar o quadro da 
dureza, 50% das amostras foram classificadas como muito 
duras. 

Para o SAR (Sodium Adsorption Ratio), as amostras se subdi
vidiram em duas classes equitativas, pois 50% delas foram classi
ficadas como excelentes e as outras como boas. 

Na classificação das águas para irrigação, que utiliza como 
elementos determinantes o SARe a condutividade das amostras, 
a variação foi grande, porém sempre nas faixas mais adversas. 
Cerca de 25% das amostras foram classificadas como C3 -S1 , C3 -

TABELA 1 Cl 
Matriz de controle das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio São Miguel 

Coeficiente de Vazão de escoa· Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou mento natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m2/s) (m/s) S/U (m3/ano) (m3/ano) ( x 1Q6m31ano) 

Aluviões 4,0 X 1 Q-2 5,0 x 1 o-3 1,2 X 10"2 1,9 X 107 2,4 X 1 ()I! BO 
Barreiras 2,5 X 1 0"4 2,5 x 1 o-s 3,0 X 10"2 B,3 X 107 6,8 X 1()1! 220 
Macururé - 1 o-7 4,0 X 10"3 - - 4,3 
Pres. Juscelino - 1 o-7 4,0 X 10"3 - - 10 
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TABELA 1 Cll 
Dados hidroquímicos das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio São Miguel 

Coordenadas Data 
N~ do ponto Natureza do ponto Local Município Estado 

Longitude Latitude Coleta Análise 

01 Poço Faz Barreira lgaci 
02 Chão do Moreira Palmeira dos Índios 
03 .. Canafístula Palmeira dos Índios 
04 .. Faz Queim Grande Palmeira dos Índios 
05 s da Mandioca Palmeira dos Índios 
06 .. L do Caldeirão Palmeira dos Índios 
07 .. DNOCS (Sede 1) Palmeira dos Índios 
08 Coité lgaci 
09 Granja Aparecida Palmeira dos Índios 
10 .. Furado S Miguel dos Campos 
11 .. Pindorama Coruripe 
12 .. Bom Sucesso Coruripe 

Pres = Presente Aus =Ausente T L =Traço Leve 

S2 e Ca-Sa. ou seja, a salinidade permanece sempre alta, limitando 
o uso destas águas a solos bem drenados, com cuidados espe
ciais de luta contra a salinidade, enquanto passam de fracamente 
sádicas a altamente sádicas O restante das amostras apresenta 
uma salinidade muito forte, ou mesmo extremamente forte, além 
de grande parcela de águas classificadas como imprestáveis, 
para irrigação Em suma, apenas uma pequena parcela das águas 
analisadas oferece condições de uso em irrigação, e mesmo 
assim com várias restrições quanto ao tipó de solo e culturas a 
serem irrigadas. 

Com o estudo dos diagramas triangulares de Feré (Fig 1 .1 09), 
para classificação das águas, se alcançou o seguinte resultado: 
nove amostras, ou 75%, foram classificadas como cloretado
sódicas, e outra amostra foi classificada como cloretado-mista, o 
que compõe um total de aproximadamente 83% de amostras 
cloretadas. As outras duas amostras foram classificadas como 
misto-sádicas. 

1.2.15- BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO 

Localiza-se nos mosaicos SC.24-V-A. V-B, V-C, V-D; X-A. X-B, X
C, X-D; Y -A, Y-B, Y-C; Z-A e Z-B, ocupando uma área de aproxima
damente 149.046 km2 , que representa cerca de 52,22% da área 
total estudada nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife ao milioné
simo, compreendendo parcialmente os Estados de Pernambuco, 
Bahia, Sergipe e Alagoas 

O leito principal encontra-se barrado em Sobradinho e Paulo 
Afonso, com a finalidade de aproveitar o potencial hidrelétrico, 
armazenando e regularizando as vazões, despejadas no oceano 
Atlântico. 

Atualmente, em virtude do desmatamento efetuado em suas 
nascentes, tem diminuído o poder de carga e acrescido o teor de 
partículas em suspensão, que, ao se depositarem nos remansos, 
formam bancos ou coroas problemáticas à navegação, assorean
do as grandes barragens. 

Cruz (1978) aborda a problemática aventada, indicando ainda 
que a partir de Remanso (BA) a incidência de condições climáti
cas rigorosas, aliada à predominância de litologias cristalinas, 
restringe bastante as contribuições dos aqüíferos subterrâneos, 
para efeito de uma maior regularização natural do nível básico de 
fluxo, pois a maioria dos rios da área seca totalmente após um 
rápido período de chuvas, à exceção daqueles provenientes da 
Chapada Diamantina. 

Esta província fisiográfica é bem distinta da depressão são
franciscana, em função de suas características litológicas e estru
turais que condicionam o relevo e o clima 

A Chapada Diamantina consiste litologicamente de uma 
seqüência terrígena, de elásticos com intercalações pelíticas, 
depositada possivelmente no Proterozóico Médio, sobrejacente 
a terrenos cristalofinianos mais antigos, e tectonicamente está
veis, possibilitando a preservação destas seqüências aos proces
sos tectometamórficos ocorridos no Proterozóico Superior. 

AL 36°43'20" 09•33'30" -
AL 36•42'00" 09°26'00" -
AL 36•42'00" 09•24'00" -
AL 36•42'00" 09•20'40" -
AL 36•36'1 O" 09•21 '40" -
AL 36•32'1 O" 09•30'30" -
AL 36•37'00" 09•24'50" -
AL 36•40'20" 09•33'00" -
AL 36•36'1 O" 09•25'00" -
AL - - -
AL - - -
AL - - -

o 

10 40 

. 
CALCICAS 

20 BICARBONATADAS 30 

40 

HCO:f 

Os metassiltitos e ardósias da seqüência pelítica intermediá
ria (Formação Caboclo) apresentam um grau de metamorfismo 
incipiente, na fácies xistos-verdes; no entanto, tais rochas afio-

Fig 1 109- Diagramas triangulares de Feré (op Clt ), para a classificação química 
das águas das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio São Miguel 
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Análise qufmica 

C a Mg Na K CI so4 HC03 co3 N02 

304,00 374,22 1 950,00 140,00 4 700,00 43,24 14,64 - -
18,00 28,55 270,00 23,60 377,50 77,84 98,82 - -
52,00 78,97 620,00 37,00 810,00 186.43 161,04 - -

606,00 767,88 2 325,00 121,00 6 500,00 503,56 239,12 - -
210,00 470,00 910,00 64,00 2 900,00 197,96 234,24 - Pres 
344,00 442,26 1 280,00 100,00 3 800,00 64,38 178,12 - Aus 

14,00 13,36 260,00 32,50 365,00 23,06 200,08 - -
12,00 6,07 262,50 22,50 195,00 148,95 275,72 - -
74,00 122,71 406,25 25,00 987,00 22,10 195,20 - Aus 
24,15 10,65 65,05 0.47 22,12 20,29 54,30 2,69 Pres 
17.44 10.47 63,95 8,14 67,16 14,93 17,91 - Pres 

9,32 14,91 68,94 6,83 82,52 3,50 13,08 - Pres 

ram somente no núcleo da Anticlinal de Minas do Mimoso e nas 
proximidades dos contatos com o embasamento, que se dão por 
escarpas abruptas no arenito da Formação Tombador, as quais 
são denominadas localmente de serras do Grutilhão, Tombador, 
São Francisco etc. Tais escarpamentos constituem as formas 
mais elevadas do terreno atingindo cerca de 1 100m, preser
vando também testemunhos da superfície de aplainamento pós
Gondwana 

Os metarenitos da Formação Morro do Chapéu geralmente se 
apresentam dobrados distinguindo-se dois sistemas, já extensi
vamente estudados por Brito Neves (1972), que de acordo com as 
particularidades fisiográficas e estruturais definiu a comparti
mentação em dois blocos, aos quais denominou Morro e 
Mimoso, em função das anticlinais homônimas, direcionadas 
para NS e NE respectivamente. 

As estruturas dobradas em amplas sinclinais constituíram o 
embasamento para uma extensa sedimentação clástico-carboná
tica (Grupo Bambuí) no Proterozóico Superior, apresentando-se 
suborizontal nas proximidades dos contatos com os metaclásti
cos subjacentes, acompanhando o suave mergulho das sin
clinais; no entanto, em direção aos eixos das estruturas, os 
calcários evidenciam um comportamento diferenciado, de cará
ter incompetente, com dobramentos fechados na direção EO, 
provavelmente relacionados com as compressões das faixas 
sedimentares marginais ao craton durante o Evento Tectometa
mórfico Brasiliano. A variação faciológica do Grupo Bambuí. com
posto essencialmente por elásticos grosseiros basais e elásticos 
finos no topo, com calcários na porção intermediária, associada à 
drenagem essencialmente cárstica, torna a água subterrânea, 
fator primordial ao desenvolvimento dessa importante região 
agrícola, cuja problemática climatológica, de secas esporádicas 
mas persistentes, pode vir a agravar-se com o aproveitamento 
predatório dos lençóis aqüíferos, além da extrema facilidade de 
contaminação, em virtude da alta permeabilidade dada pela 
dissolução cárstica, principalmente nas áreas densamente po
voadas, onde os calcários se apresentam dobrados, como na 
região de lrecê, Central, Jussara, Presidente Dutra e lbititá, per
tencentes à rede de drenagem do rio Verde; afluente do rio São 
Francisco, na Folha SC.23, adjacente 

Salientem-se as possibilidades de aproveitamento das reser
vas hídricas armazenadas sob pressão nos metarenitos subjacen
tes aos calcários; embora seja grande a espessura destes, a 
garantia da obtenção de boas vazões, sem a necessidade de 
bombeamento, poderá viabilizar tal empreendimento. 

O rio Jacaré, ou Vereda do Romão Gramacho, representa o 
nível de base regional de uma rede hidrográfica muito interes
sante, devido ao seu encaixe nas estruturas dobradas, ora no 
Grupo Chapada Diamantina, ora no Grupo Bambuí O rio Salitre 
encaixa-se na estrutura sinclinal homônima, drenando essencial
mente a cobertura detrítica cenozóica, constituída predominan
temente por calcários maciços, com raras juntas de estratifica
ção, ou por elásticos em zonas de maior contribuição dos meta
renitos da Formação Morro do Chapéu, favorecendo sobre
maneira o aproveitamento hídrico subterrâneo. 

Unidade 

N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

T.L. 7 601,00 230,00 5,65 1,20 93,60 -
107,00 1 124,00 46,25 7,10 8,10 580,00 -
470,00 2 582,00 45,50 7,80 13,20 250,00 -

20,00 13 040,00 468,00 7.40 19,60 65,00 -
45,00 5 958,00 286,00 7,40 19,20 130,00 -

TL 6 385,00 268,00 7,45 14,60 96,72 -

- 932,00 9,00 7,50 16.40 748,00 -
- 942,00 5,50 7,80 22,60 76.44 -

TL 1 879,00 69,00 7,80 16,00 374,40 -
Aus 790,00 260,00 7,50 424,00 1 250,00 -
Pres 50,00 12,00 6,10 6,00 100,00 -
Pres 87,00 19,50 6,00 70,00 18,00 -

Além dos rios Verde, Jacaré e Salitre, tem-se ainda o riacho 
Bazua, como elemento drenante da chapada, originando-se na 
zona apical da Anticlinal de Minas do Mimoso, onde são abun
dantes as estruturas disruptivas, acidentando o relevo a ponto de 
tornar a região quase inacessível. 

O quadro hídrico superficial de pequenos olhos-d'água pere
nes demonstra a alta capacidade de restituição dos fissuramen
tos; os fluxos maiores concentram-se em subsuperfície sob as 
aluviões essencialmente grosseiras 

Genericamente os poços profundos perfurados em zonas de 
contato entre o Grupo Bambuí e o Grupo Chapada Diamantina 
produzem resultados satisfatórios, salientando-se que nestas 
áreas o Grupo Bambuí apresenta sua fácies basal elástica 
grosseira (Formação Bebedouro) suborizontal e invariavelmente 
capeado por fanglomerados, geralmente portadores de consi
deráveis reservas hídricas, como na fonte do Tareco, estando a 
merecer cuidados, pois na Chapada Diamantina há inúmeros 
potenciais transformáveis em pólos de atração turística, a 
exemplo da Gruta de Brejões, espetacular forma de erosão 
cárstica que chega a atingir 7,5 km de comprimento com salas de 
até 100m de altura. 

Dos demais afluentes do rio São Francisco, pela margem 
direita, em terras do Estado da Bahia, destacam-se: Poco Com
prido, Curaçá, da Vargem, Macururé e Jacaré, desen~olvidos 
essencialmente sobre rochas cristalofilianas, e o rio Toná que, 
juntamente com outros riachos menores como Penedinho, do 
Sal. Riachão, do Alagadiço e do Gato, drena a porção setentrional 
da Bacia de Tucano 

Dos principais núcleos urbanos baianos destacam-se Paulo 
Afonso, Glória, Patamuté, Macururé, Chorrochó, Abaré, Curacá, 
Lajes do Batata, Caatinga do Moura, Cafarnaum, Canarana, lre~ê. 
Juazeiro, Sobradinho e Sento-Sé. No Estado de Sergipe desta
cam-se as localidades de Canindé do São Francisco, Poço 
Redondo, Propriá, Aquidabã, Japoatã, Pacatuba e Gracho Car
doso, sendo a drenagem efetuada pelos rios Capivara, Gararu da 
Coronha, Salgado, do Tanque, Romaria e Betume 

Dos principais afluentes pela margem esquerda destacam-se 
os rios Casa Nova ou Grande, Cruz das Almas, Pontal, Garças, Brí
gida, Terra Nova, Pajeú, Moxotó, lpanema, ltiúba, Boacica, Mari
tuba e Piauí, abrangendo politicamente terras baianas, pernam
bucanas e alagoanas. 

Das principais localidades situadas na margem esquerda do 
rio São Francisco, no Estado de Pernambuco, destacam-se 
Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Parna
mirim, lbó, Cabrobó, Terra Nova, Salgueiro, Mirandiba, Belém de 
São Francisco, Pajeú, Tupanaci, Floresta, Carqueja, Tauapiranga, 
Betânia, Arcoverde. Buíque, Petrolândia e Tacaratu. No Estad_o de 
Alagoas, têm-se Penedo, Igreja Nova, Jaramataia, Olho d'Agua 
do Casado, Traipu, Arapiraca e Junqueiro, entre outros. 

O rio• Moxotó, juntamente com seus tributários Gameleiras, 
Mana ri e Juazeiro, é o principal elemento drenante da Bacia Sedi
mentar de Jatobá. Os demais rios citados geralmente desenvol
vem-se sobre litologias cristalofilianas. 

As rochas sedimentares constituem-se nos principais siste
mas aqüíferos, sendo de importância maior o Sistema Marizal-
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São Sebastião, responsável por cerca de 35% do total dos 
recursos hídricos subterrâneos exploráveis na Bacia Hidrográfica 
do Rio São Francisco, embora restritos às fossas tafrogênicas de 
Tucano e Jatobá, e com restrições à captação, pois trata-se de 
aqüífero livre com nível estático profundo, normalmente próximo 
aos contatos com a Formacão São Sebastião, evidenciando um 
caráter quase que exclusiv~mente de veículo transmissor, com 
alta permoporosidade, para a Formação Marizal sobrejacente. 

Este sistema aqüífero apresenta um aumento de espessura em 
direção à borda ocidental da Bacia de Tucano e setentrional na 
Bacia de Jatobá, que se constitui num prolongamento da pri
meira, onde faltam os registros sedimentares da Formação São 
Sebastião. 

Nas porções menos subsidentes, do sistema de falhamentos, 
em blocos escalonados, aflora a Formação Tacaratu, outro sis
tema aqüífero com boas condições de infiltração e armazena
mento sob pressão das camadas sobrejacentes, que se tornam 
assim as melhores para captação das reservas confinadas, cujo 
fluxo subterrâneo nem sempre coincide com o rumo imposto pela 
dissecação fluvial, que também pode contribuir para sua rea
limentação. 

Deste modo, o rio São Francisco pode ser um exutório do sis
tema aqüífero, mas não o único, podendo-se supor uma conexão 
com os aqüíferos sobrejacentes, como o Sistema Ilhas-Santo 
Amaro, através de fluxos ascendentes por falhamentos 

A Bacia Sedimentar de Sergipe-Alagoas, congênere litorânea 
à de Tucano-Jatobá, teve um desenvolvimento similar, na época 
de deposição das seqüências fluviodeltaico-lacustrinas, repre
sentadas pelos Grupos Bahia e Subgrupo Coruripe, distin
guindo-se a partir do Aptiano, quando após a deposição da 
Formação Muribeca, correlata à Formação Marizal, iniciaram-se 
os depósitos sedimentares francamente marinhos, do Grupo Ser
gipe, não aflorantes na área pertinente à Bacia do Rio São Fran
cisco, onde não se depositou o Grupo Sergipe erodido, aflorando 
as seqüências continentais do Subgrupo Coruripe, nos Altos 
Estruturais de Japoatã, Igreja e Penedo 

A calha do rio São Francisco em sua foz coincide com o graben 
homônimo, soterrando as seqüências marinhas sob um pacote 
cenozóico que ultrapassa 300 e até 400 m de espessura, quando 
se atinge um lençol aqüífero de excelente capacidade de armaze
namento, confinado, representado pelo Membro Marituba da 
Formação Piaçabuçu, cuja continuidade lateral pode ser pre
sumida em áreas pertinentes à Bacia do Rio São Francisco, 
segundo uma faixa paralela à linha de costa, com cerca de 20 km 
de largura 

Em virtude da maior tendência ascensional na porção ala
goana da bacia sedimentar, os registros da seqüência marinha se 
encontram descontínuos. 

Nos domínios da depressão são-franciscana, devido ao contí
nuo incremento dos processos erosivos, os depósitos detríticos 
pretéritos foram parcial ou totalmente erodidos, preservando-se 
por vezes nos divisores de água, enquanto que as aluviões recen
tes restringem-se a determinados trechos dos principais canais 
fluviais, sendo de espessuras reduzidas, da ordem de 2 a 5 m, em 
virtude da predominância de regimes de escoamento torren
cial 

No entanto, em alguns pontos localizados nas margens do rio 
São Francisco, encontram-se espessuras superiores a 1 O m, a 
exemplo da área situada entre Belém do São Francisco e a foz do 
rio Pajeú, se bem que são comuns neste trecho algumas corredei
ras e pequenas cachoeiras, nas quais o leito situa-se diretamente 
sobre o embasamento, denotando a ação disruptiva dos esforços 
epirogenéticos recentes, cujos estilo e processamento são ainda 
pouco compreendidos, merecendo estudos dirigidos, principal
mente quanto à possibilidade de reativação e interconexão de 
estruturas pretéritas, no intuito de se chegar a um consenso sobre 
o aproveitamento das reservas hídricas subterrâneas das tramas 
disruptivas em terrenos cristalofilianos. 

Os divisores de água que delimitam as sub-bacias endorreicas 
e a própria depressão são-franciscana, normalmente, são deno
minados de serras, como a de Dois Irmãos, limítrofe com a Bacia 
Hidrográfica do Rio Parnaíba, ou a serra da Canabrava com a Bacia 
do Rio Vaza-Barris, constituindo exemplos de alinhamentos do 
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relevo não relacionados à erosão recente através de arqueamen
tos e enrugamentos durante os processos de ascensão epiro
genética da plataforma brasileira. 

As redes hidrográficas estabelecidas sobre esta superfície 
relativamente t ecente concentraram-se na zona axial do extenso 
arqueamento (Arco do São Francisco), drenando uma área de 
relevo pediplanado cujas cotas, raramente, ultrapassam 600 m, 
ressaltando-se por vezes algumas serras isoladas, oriundas da 
erosão diferencial, geralmente por silicificação em zonas de fa
lhas, que chegam a atingir entre 700 e 850 m, como as serras do 
Ouricuri, Morro Pelado, Almirante, Boqueirão e Negreiro, entre 
outras. 

As áreas próximas aos sopés das serras geralmente possuem 
depósitos fanglomeráticos portadores de razoáveis reservas 
hídricas, que, a exemplo das aluviões, constituem aqüíferos de 
maior simplicidade de exploração, e praticamente as únicas 
alternativas de obtenção de água potável, para as populações 
estabelecidas sobre os terrenos cristalofilianos da depressão 
são-franciscana, cujos poços profundos, quando vêm a produzir 
alguma água, geralmente servem apenas ao consumo animal, 
devido à alta salinização (Tabs. 1.Clll, 1.CIV e 1.CV). 

1 2 1 5.1 - Potencial hídrico de superfície 
A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, com 149.046 km2 , 

contribui nestas Folhas com o volume médio de 22.208,23 x 
1 Q5m3/ano de água, disponível ao escoamento superficial e à 
recarga dos aqüíferos subterrâneos, podendo atingir, entretanto, 
43.175,4 x 1 osmJ/ano, nos anos mais chuvosos e, nos mais 
secos, 5.588,64 x 1 Q5m3/ano, distribuídos em até 6 meses do 
ano. 

A avaliação do comportamento do rio São Francisco não é 
possível de ser efetuada, uma vez que a área da bacia extravasa os 
limites das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, apesar de ocupar 
cerca de 52% da área total das referidas Folhas 

O rio Salitre é um afluente da margem direita do rio São Fran
cisco, que nasce a oeste da serra do Tombador e ao norte da 
localidade de Morro do Chapéu, orientando-se sempre no sen
tido sul-norte, encaixado na sinclinal homônima. 

Sua bacia contém terrenos recentes da Formação Caatinga 
(calcários pulverulentos esbranquiçados, ocasionalmente maci
ços) e Formações Detríticas do Terciário (areias, seixos, calhaus, 
argila etc ). 

A avaliação do comportamento hidrológico do rio Salitre foi 
feita através da utili~ação do Posto Fluviométrico do Departa
mento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE), situado 
junto à localidade de Junco, estando em melhores condições 
para análise os dados do ano de 1 969. 

O resumo do comportamento hidrológico do rio Salitre, em 
Junco, encontra-se na Tabela 1 .CV, onde se observam, mês a 
mês, a descarga média mensal, a lâmina de escoamento, a lâmina 
de precipitação pluviométrica, a evapotranspiração potencial e a 
tendência da infiltracão. 

A relação entre a'lâmina de escoamento e a de precipitação 
revela a total desvinculação direta entre os dois importantes seg
mentos do ciclo hidrológico. Observa-se que o rio Salitre é 
perene, sempre com baixos níveis de descarga, em relação à 
lâmina de água de precipitação, independentemente de seu 
valor, já que não existe uma resposta direta na relação precipita
ção/escoamento superficial. 

A litologia aflorante (calcários friáveis e areias, predominante
mente) permite a infiltração total das águas precipitadas, exceto a 
evapotranspirada. O substrato carbonático subjacente à Forma
ção Caatinga e aos Depósitos Detríticos Terciários (vide 1.1 -
Mapeamento da geologia regional) recebe a maior parte da água 
infiltrada, ficando o rio Salitre dependente da alimentação pro
veniente das coberturas mais recentes. 

A tendência da infiltração é representada pela relação I=P-ES 
+EP, sendo que aos valores positivos atribui-se a maior poten
cialidade de infiltração, ocorrendo o inverso para os valores 
negativos. 

A tendência da infiltração ocorre apenas durante o mês de 
março, que é o de maior precipitação, ainda que com elevada eva
potranspiração potencial. Entretanto, não há repercussão direta, 



TABELA 1.CIII 
Matriz de caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

Unidade 
UG 

Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 
geológica (km2) N? km s v G (mm/ano) (x1 ()1m3 /ano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

Ae4, 5-SS2-

Aluviões Qa 1 651 o o P1-Ad2-SM- Acc, Pma-Pfm-
Af-Afm-Am 730 120,5 BO 1B 6.4 33 650 AMd2. 3, 4- Pas 

HGPe2 

Dunas Qd 1 522 o o AQd5, 7. 8 Eas-Pas-Eps Ac-Ae 670 102 o 8 14 94 670 

Caatinga Oca 4231 o o V7-CE5. 11. Eas-Eps-Eap- Pri-Ac-Pgi-
480 203 o 1.8/40 0,75 4 480 13-PSe14 Acc-EN4-Eds Ke-Kc 

LVe3, 4-LVd3, 
18-AQd23-

Coberturas 
TQd 10289 o o PE53, 81-

Eas-Eds-EN4 545,3 o 16 6,8 36 530 Detríticas PSel4-CE11, Ac-Pri-Pgi 530 
15 

PVd17, 45, 
49. 54. 62. 

Barreiras TQb 2 5g3 o o 69-P2-AQd10-
lAd7. 12-

Acc-Ap Dg1-Pgi-Dm3 1280 332 230 10 2.8 194 1050 

PVa12-LVa2 

Exu Kare 94 o o LVa2 Eas Pgi 580 5.4 o 5 0,68 4 580 

AQa3. 8.11-
Eds-Eas-SEN-Marizal Km 7 349 8 73 Rd14, 15- Pgi-Pri 520 382,1 o 150 4,8 25 520 

CE18-LVa7 Eap 

Ilhas Kis 913 28 191 AQa3, 8. 11- Eas-SEN-Eap- Pri-Pgi-01 540 49,3 o 150 18 97 540 NC2.10 Acc 

Penedo Kpo 53 5 26 PVd45.50 Ap Dg1 920 4,9 190 60 12,6 74 730 

Barra de 
Kbi 126 9 42 PVd29,45,50 ltiúba Ap-Vss-Acc Dg1-Pgi 930 11,7 95 80 2 76 835 

Brotas Jb 1 008 23 139 AQa3, 8-Rd14, 
Eas-Acc Pri-Pgi 510 51.4 o 120 2.4 12 510 16-V3 

Igreja Nova CE73-PVd50, 

SuperiOr Jigs 294 10 66 68-LAd7- Ap-Acc-Vss Df1-Dg1 1 220 35,9 180 50 2 156 1.040 
Re16. 41 

Igreja Nova 
Jigi 53 o o PVd62, 68-

Ap-Acc Dg1 1 250 6,6 210 40 7 122 1040 Inferior HGPd 

I na já Di 682 9 74 A0a3, 8-Rd14, 
Eas-Acc Pri-Pgi 510 35 o 8 0,5 2,5 510 16. 17 

AQd2, 5-NC27, 
Cariri SOca 735 7 100 28-Re52, 53-

REe4-Rd12 
Acc-Eds-Eap Pri-02 610 44,8 o 75 0.2 1.2 610 

AQa3. 8-Re32, 
35, 53-Rd8, 13, 

Tacaratu SDt 2 541 40 312 16,17-LVa12- Eas-Acc-Acc4- Pri-Pgi-Pgu 520 132,1 o 150 5,6 29 520 
REe5. 14, 15- Ap-Eap-Eds- 01-D2-Dm1-
PSé 14, 28-
NC33 

Eps-Edp1 Dg1 

Estância pE:et 411 9 55 Re4-CE3, 5- Eds-Epp-Eps-
NC8-PSe35 Edp 

Pri-Pr1-D1 510 21 o 1.8/40 1.4 7 510 

Ce2, 5, 6, 7, 8, 
Bambuí pE:bb 12 032 21 175 10. 12, 15.20- Acc-Eas-Eds- Ke-Kc-Pri 610 734 o 2,5/85 15,5 94 610 

LEe2 EN4 

CE5, 6, 7, 1 O, 
Bebedouro pE:be 609 o o 15. 16. 17-

LVa7. 11 
Acc-Edp-Eds Pri-Ke-01 560 34,1 o 40 2.8 16 560 

Morro do LV a 1 O. 11. 13-
EN4-Eds-Edp- Pri-Pru-Pgi-pE:mc 7 538 14 167 Rd7, 8, 9, 1 O, 610 460 o 40 2.5 15 610 Chapéu 

12, 16 Sas-Vss 01, 2, 3 

LVa3, 6, 7, 8, 
9, 1 O. 11-LVd2, Vss-Eds-Eas-

Caboclo pE:cb 1 889 6 32 6-Rd6. 8. 9, 1 O, 
11.16,18 

SN3-Vsp Pri-01. 2-Pgi 570 107,7 o 0.3 0,3 2 570 

Tombador pE:t 630 16 117 LVa3. 6. 10, 11- Eas-Eds-SN3-
Pgi-Pri-01 750 47,2 o 80 0.49 4 750 Rd4, 6. 9, 11· SE 

Pe4, 7, 74, 78, 
79, 82-LVe3- Eas-Eds-Acc- Pri-Pru-Dgm, 

Salgueiro-
pE:sch 15119 58 925 

NC21-REl'53, Eap 1.1-01 600 907,1 o 1.8 1.2 7.2 600 Cachoeirinha 55, 57-Rd11-
PSe14 
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TABELA 1 Clll -Conclusão 

Unidade 
U.G Área Fraturas Solos 

geológica (km2) N? km s 

Vaza-Barris p€Vb 546 11 60 Ce3, 5-NC8, 
31-PSe 35-Ae5 

Re17, 32, 38, 
44, 49, 50, 51' 

Macururé p€ma 10184 23 304 53, 56-Pe50 
82-PSe11, 35 

PVd31-Re54, 
Garanhuns p€ga 168 3 27 55-LVHa-

REe2 

Campo 
p€cf 42 6 18 Rd16-PSe11 Formoso 

ltapicuru p€i 210 8 55 Rd 16-PVd 14-
Pe52-CE11 

Saúde pt:s 201 4 39 Pe52-REe 1 O, 
11-Re53 

lbó p€ib 913 13 91 PSe35-Pe52-
NC21-Re53 

Entrementes p€e 158 8 66 NC11, 12-PSe28 

Rd 11-Re35-
Pe81-NC33-

Barreiro p€b 945 22 203 LVa1 O-LVe3-
Ce8-PSe 14, 34 

Colomi p€co 241 o o RD16 

NC1, 15, 19 
22, 23, 25, 27.. 

Monteiro p€m 11 623 49 1 197 28, 30, 33-
RE34, 35, 36, 
52, 53, 57-
LVe3-REe4 

PSe35-NC8-
Cara íba- p€cp 15 749 80 1 373 Re53-V3, 7-
Paramírim Pe51, 52-

REe4, 1 O 

PSe14, 27, 35-
}I/C22, 26, 2 7, 

Presidente 
p€pj 20418 151 1 915 30, 33-REe 11, 

Juscelino 13, 14, 15-
Re53, 54-SS3, 
5-LVe3-Pe71 

Re22, 28, 32, 

Ácidas 
51, 53-Ce14-

'f 12 053 170 2 051 PSe21, 25-
LVe3-Pe19 

Intermediária (]' 158 5 52 Re35, 53-PSe 14 

Re31, 53-
Básicas e 579 13 102 PSe34, 35-

Rd16 

Total 149 046 
---

Vegetação 
v 

E as 

Eas-Ap-Eds-
Acc-EN3 

Acc 

Edp-Sas 

Edp-Eas-Eds-
Ap 

Eas-Eap-Ap 

Eas-Acc 

Eas-Eds 

Eds-Eas-Acc 

E as 

Eas-Eap-Eds-
Acc-Ap 

Eas-Eps-Acc 

Eas-Eps-Ap-
Acc 

Acc-Eds-Eas-
Vsp-Ap-Eps 

Eds-Eps-Eas 

Eas-Eps-Eds 

Relevo p VP H c Ti ES 
G (mm/ano) (x1 07 m3Jano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) 

-

Og1 570 31,1 o 2,5 1 

Og1-Pri-Pru- 620 631.4 o 1,8 1.1 
Dm,f, 1 

03-Pri 650 10,9 o 5 0,6 

Pgi-Pri 490 2,1 o 1,5 1,2 

Pgi-Pri-01 490 10,3 o 1,8 1.4 

Og2, 3, 1-02 490 9,8 o 1.8 1.4 

Pru-Pri-Og1 
500 45,6 o 1,6 1,2 

A!-01 

Pru-01 550 8.7 o 1,8 0,13 

01-Pru-Pri 570 53,9 o 1,8 1,2 

Pri 630 15,2 o 1,8 1.1 

Pri-Pru-Pgi 590 685,8 o 1,8 1,2 
Og1-0m1-01 

--~--

Pri-Pru-Ogl-02 550 866,2 o 1,8 1,3 

Pri-Pru 490 1 000,5 o 1,8 1.4 

Pgi-01, 2, 3-
Pri-Ogi 690 831.7 80 1,8 1,2 

D3-Pru 470 7.4 o 1,8 1,5 

Pri 520 30,1 o 1.8 1,3 

B) Distribuição concentrada/Potencial fraco (sd) 

-área: 4 330 km2 (2,91% da bacia); 

6 

7 

4 

6 

7 

7 

6 

0.7 

7 

7 

7 

7 

7 

71.7 

7 

7 

ER 
(mm/ano) 

570 

620 

650 

490 

490 

490 

500 

550 

570 

630 

590 

550 

490 

610 

470 

520 

pelo menos a curto prazo, na drenagem do rio Salitre Durante o 
restante do ano, a tendência da infiltração é negativa, principal
mente nos meses de outubro e novembro, o que também pouco 
reflete no escoamento superficial. · -água disponível: O, 1 x 1 Q5 a 2,0 x 1 Q5m3/km2/ano, distribuídos 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na Bacia Hidrográfica do Rio São Fran
cisco: 

A) Distribuição concentrada/Potencial médio (3c) 

-área: 1 .968 km2 ( 1 ,32% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 105 a 7,0 x 1 Q5m3/km2/ano, distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária. 
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de 4 a 6 meses do ano; 
- cursos de água intermitentes e secos até seis meses por ano; 
- açudagem necessária, nos cursos de água intermitentes; 
- drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos, necessária. 

C) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 

-área: 8.624 km2 (5,79% da bacia); 
-água disponível: O, 1 x 1 Q5 a 2,0 x 1 Q5m3/km2/ano, distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até nove meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 



- drenagem desnecessária; 
-utilizacão dos aqüíferos subterrâneos necessária; e 
-cuidados especiais de conservação do solo deverão ser 
considerados. 

D) Distribuição superconcentrada/Potencial muito fraco (4e) 

-área: 134.124 km2 (89,99% da bacia); 
-água disponível: menos de O, 1 x 1 Q5m3 /km2/ano, distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até onze meses por 
ano; 

TABELA 1 CIV 
Matriz de determinação numérica da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES 'I./n d Potencial 

geológica hídrico 

Aluviões 9 - 7 9 B 3 2 8 7 17,6 4,2 B 
Dunas 9 - 8 8 4 3 1 8 6 24.4 4,9 B 
Caatinga 5 - 2 6 4 2 1 3 5 45,0 6,7 c 
Cob Detríticas 7 - 7 8 6 2 1 8 7 24,5 4,9 B 
Barreiras 7 - 4 4 6 4 3 5 5 29,0 5.4 c 
Exu 4 - 3 5 3 2 1 3 6 46,1 6,8 c~ o 
Marizal 5 1 7 5 4 2 1 5 6 40,2 6,3 c 
Ilhas 6 4 6 4 4 2 1 7 6 34.4 5,8 c 
Penedo 7 5 5 4 6 3 2 6 7 27.7 5,3 c 
Barra de ltiúba 3 5 4 4 6 3 2 4 5 37,3 6,1 c~ o 
Brotas 4 3 6 4 5 2 1 3 4 43,6 6,6 c 
Igreja Nova 

Superior 5 4 4 4 6 4 2 3 5 35,9 5,9 c~ o 
Igreja Nova 

Inferior 7 - 3 4 6 4 3 6 7 27,5 5,2 c 
In a já 7 - 6 3 4 2 1 3 6 40,0 6,3 c 
Cariri 8 - 7 4 5 2 1 5 5 33,6 5,8 c~B 
Tacaratu 8 - 8 6 6 2 1 8 7 24.7 4,9 B~c 
Estância 6 3 4 4 4 2 1 4 6 41,1 6.4 c 
Bambuí 4 1 3 5 5 2 1 6 4 45,9 6,7 c 
Bebedouro 6 - 3 5 5 2 1 6 3 40,6 6.4 c 
Morro do 

Chapéu 7 1 6 4 5 2 1 4 6 40.4 6,3 c 
Caboclo 4 1 5 3 6 2 1 2 3 51.7 7,1 D 
Tombador 6 3 5 4 5 3 1 4 6 37,0 6,0 c 
Salgueiro-

Cachoeirinha 3 1 5 4 4 2 1 3 7 47,8 6,9 c~o 
Vaza-Barris 5 2 4 4 3 2 1 3 5 47.7 6,9 c 
Macururé 2 1 5 4 5 2 1 2 3 54,3 7.4 D 
Garanhuns 4 3 5 4 6 3 1 2 3 45,0 6.7 c 
Campo 

Formoso 2 6 6 4 5 2 1 2 4 44.7 •6,6 c~ o 
ltapicuru 4 4 5 4 4 2 1 2 3 47.4 6,8 c 
Saúde 3 3 6 4 4 2 1 1 2 52,9 7,2 D 
lbó 3 2 5 4 5 2 1 2 2 52.4 7,2 D 
Entremontes 3 5 5 4 3 2 1 2 2 50,8 7,1 D 
Barreiro 4 3 5 4 4 2 1 2 2 50,6 7,1 D 
Colomi 4 - 5 3 3 2 1 1 2 56,1 7.4 D 
Monteiro 2 2 5 4 5 2 1 2 5 49,8 7,1 D 
Cara1ba-

Paramirim 2 1 5 4 4 2 1 1 2 59,1 7,6 D 
Pres Juscelino 1 1 6 4 4 2 1 2 5 53,8 7,3 D 
Ácidas 3 3 6 4 5 3 2 2 5 41,9 6,5 c~ o 
Intermediárias 2 4 6 4 3 2 1 1 2 54,6 7,3 D 
Básicas 2 2 5 3 3 2 1 1 1 62,0 7,8 D 

- açudagem necessária em todos os cursos de água; 
- drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos necessária. 

1.2.15.2- Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

As aluviões totalizam uma área de 1.651 km2 , constituindo-se 
litologicamente de areias, siltes e argilas, depositados geral
mente nas calhas dos leitos dos rios principais, e por vezes 
estendendo-se por algumas dezenas de metros, além das mar
gens. As concentrações mais expressivas ocorrem no rio São 
Francisco, na região entre Sobradinho e Petrolina, de Belém a 
Petrolândia, e principalmente no seu baixo curso a jusante de Pão 
de Açúcar, atingil)do cerca de 300m de espessura, constatados 
por sondagens em Piaçabuçu (AL). 

As aluviões dos riachos intermitentes e temporários geral
mente se situam sobre extensos peneplanos cristalinos fendi lha
dos, cujas fraturas, quando abertas, armazenam águas intensa
mente salinizadas e as águas provenientes das aluviões, por
tanto, podem contaminar-se e pouco contribuir para a diminuição 
das concentrações. 

Em alguns casos de relevo escarpado, o fluxo pode inverter-se 
com as fraturas passando a contribuir para a alimentação das alu
viões que apresentarem espessuras significativas, condicio
nando a formação de estruturas hidrolagunares, verdadeiros 
oásis no sertão, encontrando-se alguns bons exemplos principal
mente nos tributários do rio Brígida na região de Para mirim, bem 
como nos riachos São Domingos e Acauã, entre outros, na região 
de Salgueiro (PE). 

O riacho do Tourão, apesar de intermitente e possuir uma 
delgada capa aluvionar, recebe contribuições do calcário Caa
tinga, que não bastam para torná-lo perene, mas ao menos man
têm as aluviões saturadas e refratárias às estiagens pouco 
prolongadas. 

Os riachos Garças e Pontal, são perenizados por uma série de 
barragens sucessivas que propiciam razoáveis condições de ali
mentação de suas aluviões, quase sempre pouco espessas e res
tritas ao leito principal. 

O rio Salitre é perene em seu baixo curso devido à alimentacão 
proveniente dos calcários Caatinga e Bambuí. Suas aluviões atin
gem espessuras consideráveis devido ao aporte de elásticos, de 
uma extensa área de drenagem sobre rochas metaclásticas da 
Chapada Diamantina 

O rio Pajeú apresenta tais depósitos, desde a serra Talhada até 
sua foz, mas estes adquirem espessuras razoáveis somente após 

·a confluência com o riacho do Navio, que também apresenta con
centrações expressivas desde a localidade de Airi até a foz. 

Saliente-se que, dos tributários do rio São Francisco, desen
volvidos sobre rochas sedimentares da Bacia de Tucano, a maio
ria apresenta espessos depósitos, mas com problemas de fuga 
para o lençol freático geralmente profundo nas estiagens. Já no 
caso do embasamento impermeável, como o riacho do Navio, 

TABELA 1 CV 
Parâmetros hidrológicos do rio Salitre (afluente do rio Sao Francisco) 

Ano 1969 
Rio Salitre em Junco -Área de drenagem ~ 12 500 km2 

Jan Fev Mar Abr Ma i Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Descargas médias mensais 
0,5 1,6 (m3/s) 3,3 4,6 3.4 3,8 2,2 1.4 1,3 0,9 0,5 1,3 

Lâmina d'água de escoamento 
0,1 0,3 0.7 1,0 0,7 0;8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 (ES) mm/mês 

Lâmina de precipitação (P) 
61.4 74,0 223,1 19,0 13,6 24,0 11,1 8.3 2.4 1.6 25,2 62,6 mm 

Evapotranspiração potencial 117 105 113 71 88 72 63 73 87 114 107 111 
(EP) 

Tendência da infiltração 
-56 -31 +109 -53 -75 -49 -52 -65 -85 -112 -82 -48 I~ P- ES + EP 
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desenvolvido essencialmente sobre uma zona de intenso cisa
lhamento e silicificação, os depósitos aluvionares consistem nas 
reservas mais exploradas, em virtude da relativa simplicidade 
exploratória, embora as vazões obtidas sejam geralmente peque
nas; em certos locais, garantem não só a subsistência como tam
bém pequenos empreendimentos de irrigação e culturas de 
vazante. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =1651 km2 c =18m Vp = 6,8xHfi m3 /ano 
P = 730 mm/ano S/U =23x1a2 Ti =6.4% 
T =1 a 9x1a2 m2/s K = 2,8x 1 Q"3 m/s I = 47 mm/ano 
i = 1,8x10"3 VP = 120,5x107 m3/ano ER = 650 mm/ano 
L =50 km V e = 7,75x1<Y m3fano R e = 2 200x1dl m3/ano 
H =80 mm/ano ES = 33 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, as aluviões apresentam potencial hidrogeológico bÓm, 
tendo como suporte os parâmetros de determinacão numérica, 
onde se constata que o único fator limitante são as 'precipitações 
pluviométricas. A planície fluyiomarinha reúne as melhores con
dições, inclusive de recarg·a, possibilitando a obtenção de 
excelentes vazões específicas, cujo estudo estatístico de 15 
poços indicou a média de 18 m3/h/m para uma profundidade em 
torno de 75 m. 

B) Dunas 

Consistem de uma seqüência de areias eólicas depositadas ao 
norte do rio São Francisco, com uma área de 1.522 km2, na região 
do município de Casa Nova, que se estende para oeste por mais 
de 100 km, ultrapassando os limites da Folha SC 25. Estas dunas 
têm uma direção geral E-0 e acham-se depositadas sobre terra
ços aluvionares ou sobre depressões dos Complexos Caraíba
Paramirim e Salgueiro-Cachoeirinha. Estes depósitos eólicos 
são descontínuos e encontram-se fixados por uma vegetação de 
pequeno porte, de caatinga densa. 

Em imagens de radar, as mesmas mostram larguras superiores 
a 15 km e que outrora deveriam ser mais extensas, pois grande 
parcela acha-se submersa pelo lago da barragem de Sobradinho, 
havendo, por conseqüência, um alçamento do nível estático 
regional. A circulação se faz para o lago de Sobradinho, sendo a 
evapotranspiração o seu exutório natural; a recarga se dá pelas 
precipitações pluviométricas, e indiretamente por infiltração 
lateral dos rios. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A = 1 522 km2 c =Sm Vp = 1.46x1 cP m3 /ano 
P = 670 mm/ano S/U = 12x1a2 Ti =14% 
T = 1 a 6x10"3 m2/s K = 3.8x1 Q-4 m/s I = 94 mm{ano 
i =5x10"2 VP = 1 02x1 07 m3 /ano ER = 670 mm/ano 
L =30 km V e =1.4x10e m3/ano R e =480x1dl m3fano 
H =O mm/ano ES = 94 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, as dunas apresentam potencial hidrogeológico bÓm, 
tendo como suporte a litologia, a permoporosidade, a transmissi
bilidade e as condições de recarga. Os dados estatísticos revelam 
que se trata de um aqüífero freático, cuja alimentação principal se 
deve às precipitações atmosféricas. As principais fontes da área 
são as da Fazenda Umbuzeiro e do lugarejo de Pau a Pique. Os 
dados estatísticos revelam a existência de sondagens e poços 
com mais de 50 m nas dunas, o que indica uma espessura média 
variando de 30 a 45 m, para vazões da ordem de 2 a 5m3/h. 

C) Formação Caatinga 

Cinge uma área de 4.231 km2 e consiste de uma cobertura conti
nental, amplamente distribuída numa faixa de direcão N-S com 
145 km de extensão, aproximadamente, e uma larg~ra média de 
30 km. Seu aspecto morfológico é de um terraço elevado, cujo 
entalhamento do rio Salitre se deu por superimposição. Esta for
mação é sobre jacente ora às unidades cristalinas ora às rochas do 
Grupo Bambuí. Litologicamente a formação é constituída por cal-
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cários cinza-esbranquiçado, às vezes amarelados maciços, com 
brechas calcárias de cor creme e seixos de dimensão e formas 
diversas. Na região de Ouro Branco, o mesmo é maciço e mar
morificado. Na área em estudo ela tem desenvolvimento maior na 
Bacia do Rio Salitre e se estende para leste até próximo ao riacho 
das Poções. A Formação Caatinga revela que os calcários apre
sentam forte diagênese, não sendo afetados pelos dobramentos, 
e alçada. por movimentos epirogenéticos, que favoreceram o 
encaixe da rede de drenagem atual. tendo por conseguinte, em 
virtude de sua constituicão litológica, fraturamentos subori
zontais em que as direções são N-NO e O-NO, devido ao alívio de 
pressão. O relevo pré-Caatinga determina duas direções de 
escoamento das águas subterrâneas, uma para o norte em dire
ção ao rio São Francisco e a outra para oeste no sentido dos rios 
Salitre e São Francisco, sendo a evapotranspiração seu exutório 
natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A =4231 km2 
P = 480 mm/ano 
T =6.1x10"5 m2{s 

S{U =2x10"3 
K = 1 ,5x1 0"6 m/s 
VP = 203x1 07 m3 {ano 

H =O mm/ano ES = 4 mm/ano 
C = 40/1,8 m Vp = 3,38x1 rJl m3 /ano 

Ti =0,75% 
I = 4 mm{ano 
ER = 480 mm/ano 
R e = 15x1 cP m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Caatinga apresenta potencial hidrogeÓió
gico médio, tendo como suporte os planos de estratificação que 
oferecem condições parà dissolução cárstica e um índice de fra
turamento razoável. Como fatores limitantes têm-se as con
dições de solo e vegetação, a evapotranspiração e a baixa 
permoporosidade. Os dados estatísticos revelam a presença de 
poços com vazões específicas da ordem de 0,06 m3/h/m, simila
res àquelas obtidas em rochas cristalinas; contudo, alguns luga
rejos ao longo da estrada Carnaúba-Jurema! são abastecidos por 
poços profundos que captam água deste aqúífero. 

D) Coberturas Detríticas 

Abrange uma área de 10.289 km2, dispersos caoticamente na 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, havendo uma maior 
concentração nos mosaicos SC 24-V-C e Y-A São coberturas 
tabulares em forma de ilhas, situadas em paleodepressões do 
embasamento. Estas coberturas relacionam-se a extensos man
tos de colúvios e elúvios, constituídos principalmente por areias 
de granulação variada, argilas, siltes e cascalhos, pouco consoli
dados, preservados parcialmente aos processos erosivos, sendo 
os mesmos resultantes da desagregação m loco do embasamento 
·e dos sedimentos da Chapada da Diamantina. A espessura destes 
depósitos, aliada ao substrato permeável, possibilita a formação 
de lagoas em ilhas do embasamento e de fontes no sopé das ver
tentes em um estado de dissecacão regressiva. A realimentacão 
se faz pelas precipitações pluvi~métricas e indiretamente p.ela 
restituição lateral dos rios e pelas formações que lhe são topogra
ficamente mais elevadas; a descarga se dá para os níveis de base 
regionais (lagos, rios e riachos), pelas fontes e pela evapotrans
piração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A = 10 289 km2 c =16m Vp = 1.3x1010 m3/ano 
P = 530 mmfano S{U = 8.4x1a2 Ti =6.8% 
T =4x1a3 m2ts K = 2,5x1 a4 m/s I = 36 mm{ano 
i =3x10"2 VP = 545.3x107 m3/ano ER = 530 mmfano 
L=100km V e = 3,7x1 cP m3/ano R e =4 600x1rfl m3/ano 
H =O mm/ano ES = 36 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, as Coberturas Detríticas apresentam potencial hidro
geológico bom, em virtude das boas condições de realimentação 
associadas a uma litologia favorável, com transmissibilidade e 
porosidade boas. Os dados estatísticos revelam poços com 
vazões de 5 a 15 m3 /h. 

E) Grupo Barreiras 

Consiste de uma cobertura terrígena, depositada essencialmente 
no bail<o curso do rio São Francisco, com uma área de 2.593 km2, 



que mascara as formações subjacentes, progradando do embasa
mento cristalino sobre a seqüência sedimentar da Bacia Sergipe
Alagoas, tendo ocorrido hiatos sedimentares nos Altos Estruturais 
d~ Igreja Nova e Japoatã. Litolodigamente é constituído predo
mmantemente por sedimentos sílticos argilosos de cores verme
lhas, com uma espessura em torno de 30 m, apresentando 
variações lateral e vertical de fácies. O relevo é bastante disse
cado, constituindo superfícies tabulares de vales curtos. A reali
mentação se faz pelas precipitações pluviométricas e por 
filtração vertical ascendente das formações subjacentes; a des
carga se dá pata os níveis de base regionais, pelas fontes e 
pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 2 593 km" c ~1om Vp ~ 3,8x1 ()B m3/ano 
P ~ 1 280 mm/ano S/U ~ 1,5x10"2 Ti ~2.8% 

T ~ 5x10"2 m"/s K ~ 5x1a5 m/s I ~ 36 mm/ano 
i ~ 5x10"2 VP ~ 332x1 07 m3 /ano ER ~ 1 050 mm/ano 
L ~ 120 km V e ~ 9,3x1 07 m3 /ano R e ~ 120x1QB m3/ano 
H ~ 230 mm/ano ES ~ 194 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Barreiras apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio, limitado pelos fatores litológicos, condições de realimen
tação, condições fisiográficas e baixa permoporosidade Dados 
estatísticos de poços perfurados na área tevelam vazões da 
ordem de 2 a 3m3 /h, obtidas nos talvegues dos vales, desacon
selhando-se perfurações nos interflúvios Este aquífero é secun
dário, tendo em vista que as formações que lhe são sotopostas 
apresentam maior potencialidade. 

F) Formação Exu 

Consiste de uma reduzida expressão, com uma área de 94 km2, 
localizada na borda sul e oriental da serra do Inácio, sobre jacente 
por discordância erosiva ao Grupo Salgueiro-Cachoeirinha, com 
uma espessura em torno de 130m, representada predominante
mente por arenitos finos avermelhados, com intercalacões de 
arenitos grosseiros resistentes à erosão A formação con;titui um 
p!ateau com escarpas semiverticais, sendo tectonicamente per
turbada por diaclasamentos e falhamentos de reflexo do Linea
mento Pernambuco A alimentação se dá através das precipita
ções pluviométricas e a circulação para o rio São Francisco, 
sendo a evapotranspiração o seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~94 km" c ~5m Vp ~4.7x1Q'i m3/ano 
P ~ 580 mm/ano S/U ~ 1x10"3 Ti ~0.68% 

T ~ 2x1 o-5 m"/s K ~ 4x1 0 6 m/s I = 4 mm/ano 
i ~ 2x1 0" 3 VP ~ 5.4x1 07 m3 /ano ER ~ 580 mm/ano 
L ~3 km V e ~3.7x103 m3/ano R e ~0.15x1Q'i m3/ano 
H =O mm/ano ES = 4 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Exu apresenta potencial hidrogeológ.ico 
fraco com tendência para médio. Melhores consideracões 
podem ser observadas na Bacia do Rio Parnaíba. · 

G) Sistema Marizai-São Sebastião 

Com urna área de 7.349 km2, representa urna ampla cobertura 
sedimentar predominantemente arenosa, distribuído na Bacia de 
Tucano Norte, Bacia de Jatobá e na Fossa de Mirandinha, na 
região de Brejo do Gama, embora esta última não seja mapeável 
na escala ao milionésimo. Litologicamente esta unidade é consti
tuída por arenitos, conglomerados, siltitos, folhelhos e calcários. 
Já a Formação São Sebastião afiara apenas na borda ocidental da 
Bacia de Tucano Norte, na região circunvizinha de São Saité e 
Aranha, representada por arenitos finos, folhelhos e siltitos. O 
sistema em estudo constitui um raso com incipiente drenagem 
superficial orientada para o norte na Bacia de Tucano Norte e para 
sudoeste na Bacia de Jatobá. A vegetação é de caatinga rarefeita 
que reflete a dominância do clima semi-árido da região. O fluxo 
das águas subterrâneas se dá para oeste, acompanhando o mer-

gulho dos estratos, em virtude da inversão dos flancos de subsi
dência, na Bacia de Tucano ao norte do Arco de Vaza-Barris e na 
Bacia de Jatobá, onde faltam os registros da Formação São 
Sebastião, o fluxo subterrâneo é direcionado no sentido noroes
te, de acordo com o mergulho dos estratos subjacentes. A circula
ção é praticamente ausente em virtude da evapotranspiração 
elevada. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 7 349 km" c ~150m Vp ~3.3x1010 m3/ano 

P ~ 520 mm/ano S/U ~ 3x1 o-2 Ti ~4.8% 

T~4x1a3m"/s K ~ 2, 7x1 o-5 m/s I ~ 25 mm/ano 

i ~ 3x1 0 3 VP ~ 382,1x107 m3/ano ER ~ 520 mm/ano 
L ~soo km V e ~ 1,86x1QB m3/ano R e ~ 11 000x1 ()B m3 /ano 

H ~O mm/ano ES ~ 25 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Sistema Marizai-São Sebastião apresenta potenéial 
hidrogeológico médio, tendo como fator limitante principal
mente o relevo, porque o nível estático do sistema não acom
panha a topografia; deste modo os tabuleiros horizontalizados, 
apesar de favorecerem a infiltração, têm o nível freático muito 
profundo, o que dificulta o aproveitamento das reservas hídricas. 
Outros fatores são os parâmetros fisiogtáficos, a má distribuição 
pluviométrica, a evapotranspiração elevada e uma permeabili
dade vertical vat iável. Os dados estatísticos revelam para a área 
vazões da ordem de 5 a 30m3 /h. 

H) Sistema Ilhas-Santo Amaro 

Este sistema é representado pelas Fotmações Pojuca do Grupo 
Ilhas e Candeias do Grupo Santo Amaro, que ocorrem por toda 
borda oriental da Bacia de Tucano Norte; na Bacia de Jatobá estas 
formações ocorrem nos bordos setentrional e meridional, totali
zando 913 km2 de área aflorante descontinuamente. Litologica
mente o sistema é representado por arenitos e siltitos da 
Formação Pojuca e folhelhos com intercalações de siltitos e cal
cários da Formacão Candeias. O contato com as formacões so
bre jacentes e subjacentes é notmal ou por falhas de grav.idade. A 
circulação é em direção aos níveis de base regionais, orientada 
pelo mergulho regional das unidades que compõem o sistema, 
desconhecendo-se exutórios, sendo a realimentação realizada 
pelas chuvas ou por filtração vertical das formações que o 
recobrem 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~913km" c ~150m Vp ~ 7,6x1QB m3/ano 
P ~ 540 mm/ano S/U ~ 5.6x10"2 Ti ~18% 

T ~ 3x1 o-3 m"/s K ~ 2x10"5 m/s I ~ 97 mm/ano 
i ~ 2x1 o- 2 VP ~49,3x107 m3/ano ER ~ 540 mm/ano 
L ~5o km V e ~ 9,3x1 07 m3 /ano R e ~ 2 500x1 ()B m3 /ano 
H ~O mm/ano ES = 97 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Sistema Ilhas-Santo Amaro apresenta potenéial 
hidrogeológico médio, tendo como fatores limitantes as con
dições de relevo, vegetação, clima (recarga e evapotranspiração) 
e a variação vertical da permeabilidade. 

Este sistema constitui um aquífero livre e também confinado, 
cujas relações hidráulicas não são bem definidas A sua potencia
lidade é função direta da litologia Os dados estatísticos revelam 
para a área aquíferos livres com vazões da ordem de 1,5 a 4m3 /h e 
para os aquíferos confinados vazões da ordem de 9 a 12 nt3 /h, 
com surgências. Do ponto de vista hidroquímico aptesentam 
tesíduo seco elevado, sendo as mesmas classificadas predomi
nantemente como mistas 

I) Sistema Penedo-Rio Pitanga 

Com uma área de 53 km2, no baixo curso do rio São Francisco, a 
Formacão Penedo afiara em ambas as margens com diversas 
ocorrências, não mapeáveis na escala ao milionésimo. Esta for
mação é constituída predominantemente por espessos leitos de 
arenitos de cor branca e cinzenta, com lentes conglomeráticas 
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locais e intercalações de folhelhos e siltitos, observando-se tam
bém em alguns afloramentos a presença de calcários argilosos 
impuros com a cor variando de cinza a creme-acinzentado. A For
mação Rio Pitanga foi conjugada à Formação Penedo em virtude 
da similaridade litológica. Esta formação ocorre em faixas des
contínuas. sendo constituída predominantemente por conglo
merados em cunhas, cuja granulometria grada para arenitos e 
folhelhos. Tectonicamente o sistema apresenta falhas nas bordas 
e a Formação Rio Pitanga encontra-se adjacente às falhas e pró
ximo aos altos regionais. A realimentação se dá através das chu
vas e indiretamente por filtração vertical do Grupo Barreiras; a 
circulação se faz em direção aos níveis de base regionais e tam
bém para o mar, sendo a evapotranspiração o seu exutório 
natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~53 km2 c ~BOm Vp ~6,3x1dl m3/ano 
P ~ 920 mm/ano S/U ~ 2x1 o-3 Ti ~12,6% 

T ~ 5x10"3 m2fs K ~ 8,3x1 as mfs I = 116 mmfano 
i ~ 8x1 o-3 VP ~ 4,9x1 01 m3 /ano ER = 730 mm/ano 
L ~5 km V e ~ 6,2x1 dl m3 /ano R e ~2.1x1dl m3/ano 
H ~ 190 mm/ano ES ~ 74 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Sistema Penedo-Rio Pitanga apresenta potenéial 
hidrogeológico médio, tendo em vista que a Formação Penedo, 
por suas características litológicas arenosas com intercalações 
de conglomerados e estratificação em diferentes escalas, facilita 
as condições de recarga, além de uma permoporosidade variável. 
Os dados estatísticos sobre poços perfurados nesta formação 
(município de Neópolis) ressaltaram uma vazão específica de 7 
m3 /h/m. sendo a água do tipo cloretada-sódica-magnesiana. De 
acordo com os dados estatísticos, não houve penetração total e 
estima-se uma espessura saturada da ordem de 60 m. A Forma
ção Rio Pitanga, por sua constituição litológica de conglomera
dos, com seixos e matacões de micaxistos, filitos, quartzitos e 
calcários avermelhados imersos numa matriz argilosa síltica e em 
parte silicificados, não oferece condições para que esta unidade 
constitua um aquífero explorável, tendo em vista a sua diminuta 
área de ocorrência, para uma recarga eficiente. Não existem 
dados estatísticos sobre a formação em questão. 

J) Formação Barra de ltiúba 

Apresenta uma área aflorante de 126 km2, sendo constituída pre
dominantemente porfolhelhos calcíferos com nódulos de calcá
rio de cor verde-oliva a preto, com intercalações delgadas de 
arenitos finos, ao longo dos planos de estratificação, siltitos, cal
cários creme-amarelado em leitos de 1 O a 40 em, intercalados 
nos folhelhos. Esta formação ocorre em ambas as margens no 
baixo curso do rio São Francisco. A espessura desta unidade 
segundo dados da PETROBRÁS é variável, tendo 500 m no 
Estado de Sergipe e mais de 2.000 m no Estado de Alagoas. A 
realimentação se faz através das precipitações pluviométricas e 
indiretamente por filtração vertical do Grupo Barreiras; a circula
ção se verifica para os níveis de base regionais sendo a evapo
transpiração o seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 126 km2 c ~som Vp ~ 3,5x1 dl m3 /ano 
P ~ 930 mm/ano S/U ~ 3,5x1 as Ti ~2% 

T ~ 5x1 o-4 m2/s K ~ 6,2x1 ()"6 m/s I ~ 19 mm/ano 
i ~ 3x1 o-2 VP ~ 11,7x1CY m3fano ER ~ 835 mm/ano 
L ~s km V e ~ 2,3x1 dl m3 /ano R e ~0.12x1dl m3/ano 
H ~95 mm/ano ES ~ 76 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Barra de ltiúba apresenta potencial hidro
geológico médio com tendência para fraco, tendo em vista as 
características litológicas predominantes de elásticos finos. alia
dos a uma pequena faixa de ocorrência com a conseqüente baixa 
realimentação, além das condições de solo e vegetação. Não há 
dados estatísticos de poços perfurados na área em estudo. 
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L) Grupo Brotas 

Cinge uma área de 1.008 km2, sendo indiviso na escala ao milio
nésimo, ocorrendo por toda a borda oriental da Bacia de Tucano 
Norte, na borda meridional da Bacia de Jatobá e ainda é encon
trado em fossas de menor expressão cartográfica como Miran
diba, Tupananci e Xingó. O grupo é constituído pelas Formações 
Aliança e Sergi, sendo a primeira representada predominante
mente por arenitos. siltitos e leitos de calcários dolomíticos e a 
Formação Sergi por arenitos arcoseanos, geralmente conglo
meráticos, com restos de madeira silicificada, como se observa 
em Mirandiba. A Formação Sergi tem uma espessura variável de 
90 a 150 m; já a Formação Aliança é de espessura bem maior, 
ficando em torno de 250m. A unidade apresenta contatos com as 
formações sobrepostas e sotopostas por falhas de gravidade. 
Morfologicamente o grupo ocorre em vales estreitos e alongados 
com uma vegetação de caatinga rarefeita, típica do clima semi
árido. A realimentação desta unidade se faz pelas precipitações 
pluviométricas e indiretamente por filtração vertical das for
mações sobre jacentes; a circulação se verifica para os níveis de 
base regionais e para o centro da bacia, sendo a evapotranspira
ção, o seu exutório natural, bem elevada. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 1 008 km2 c ~ 120 mmfano Vp ~ 5,2x1 dl m3 /ano 

P ~ 510 mm/ano S/U ~4,3x10"3 Ti ~2,4% 

T ~4x10"3 m2/s K ~ 3,3x1 o-4 m/s I ~ 12 mm/ano 

i ~ 2x1 ()"3 VP ~51,4x107 m3/ano ER ~ 510 mm/ano 
L ~so km V e ~ 1,2x107 m3/ano R e ~ 170x1 dl m3/ano 
H ~o mm/ano ES ~ 12 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Grupo Brotas apresenta potencial hidrogeológico 
médio, reforçado por uma seqüência de elásticos grosseiros e 
finos, constituindo aqüíferos livres e confinados. A permeabili
dade é variável de acordo com a granulometria e, juntamente com 
a fisiografia e a evapotranspiração, limita as possibilidades geoi
drológicas da unidade. Os poços existentes na Bacia de Jatobá 
permitem estabelecer uma vazão específica da ordem de 2,5 a 6 
m3 /h/m; vale salientar que o nível estático dos aqliíferos livres 
é baixo. 

M) Subgrupo Igreja Nova Superior 

Envolve uma área aflorante de 294 km2 , de estreitas faixas em 
ambas as margens do rio São Francisco, na borda oriental da 
Bacia de Sergipe-Alagoas. O mesmo, na escala ao milionésimo, é 
indiviso, sendo contudo subdividido em 2 formações: Bananeiras 
e Serraria para considerações geoidrológicas. O subgrupo é 
constituído predominantemente por folhelhos, argilitos e areni
tos. A seqüência de elásticos finos representa a Formação 
Bananeiras que, em campo, é representada porfolhelhos e argili
tos de cores vermelhas e castanhas, às vezes micáceos, com 
fissilidade e com intercalações de níveis areníticos argilosos. A 
Formação Serraria é constituída predominantemente por areni
tos de granulação média a grosseira, localmente conglomeráti
cos, de cores variegadas, apresentando estratificação cruzada. A 
realimentação é feita pelas chuvas e a circulação se faz para os 
níveis de base regionais, sendo a evapotranspiração seu exutório 
natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~294 km2 c ~som Vp ~ 9,5x1 dl m3 /ano 
P ~ 1 220 mm/ano S/U ~ 6,5x10"4 Ti ~2% 

T ~5x10"3 m2/s K ~1x1o-s m/s I ~ 24 mm/ano 
i ~1x10"2 VP ~ 35,9x1 O' m3 /ano ER ~ 1 040 mm/ano 
L ~s km V e ~7.7x1dl m3/ano R e ~3,1x1dl m3/ano 
H ~ 180 mm/ano ES ~ 156 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Subgrupo Igreja Nova Superior apresenta potenéial 
hidrogeológico médio com tendência para fraco tendo como 
fatores limitantes a seqüência de elásticos finos que representam 
a Formação Bananeiras, aliado a uma diminuta faixa de ocor-



rência, com a conseqüente limitação da área de recarga. A Forma
ção Serraria, em que pese a seqüência arenosa que lhe confere 
uma boa permeabilidade, tem como limitações os fatores área e 
condições de recarga. Os dados estatísticos revelam para esta 
formação uma profundidade variável de 80 a 180m corn vazões 
da ordem de 3 a 5 m3/h/m. 

N) Subgrupo Igreja Nova Inferior 

Com uma área de apenas 53 km2 , representa uma seqüência de 
sedimentos não marinhos indivisos, na escala ao milionésimo, 
que, para efeitos de considerações hidrogeológicas, terá analisa
das as formações que têm representação superficial. O subgrupo 
em foco é representado pelas Formações Batinga, Aracaré e Can
deeiro, sendo esta última detectada em subsuperfície, sem repre
sentação superficial. A Formação Batinga é representada pre
dominantemente por arenitos grosseiros esbranquiçados imatu
ros, caulínicos, ortoconglomerados e paraconglomerados, que 
ocorrem em ambas as margens do baixo curso do rio São Fran
cisco; a espessura é da ordem de 200 m. A Formação Aracaré é 
constituída predominantemente por arenitos com intercalações 
de folhelhos e calcários com uma espessura em torno de 250m. A 
realimentação se verifica através das precipitações atmosféricas 
e a circulação se dá para os níveis de base regionais, sendo a eva
potranspiração seu principal exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 53 km2 c ~4om Vp ~ 1,14x1dl m3/ano 
P ~ 1 250 mm/ano S/U ~ 5.4x1 a• Ti ~7% 

T ~ 5x1a3 m2/s K ~ 1,25x1 as m/s I ~ 88 mm/ano 
i ~1x1a2 VP ~ 6.6x1 o7 m3fano ER ~ 1 040 mm/ano 
L ~3 km V e ~4.65x1dl m3(ano R e ~ 0,38x1 dl m3/ano 
H ~210mm/ano ES ~ 122 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Subgrupo Igreja Nova Inferior apresenta poten~ial 
hidrogeológico médio, tendo em vista a litologia de elásticos 
grosseiros a médios, a permoporosidade regular e, como fatores 
limitantes, a pequena distribuição areal, a evapotranspiração ele
vada e as condições fisiográficas de influência negativa. Os dados 
estatísticos não são conhecidos na área em estudo. Os presentes 
parâmetros foram inferidos a partir de poços amazonas existen
tes na área e de análises granulométricas. 

O) Formação lnajá 

Apresenta uma área aflorante de 682 km2 por toda a borda meri
dional da Bacia de Jatobá, na parte NE, estreitando-se para SO. É 
constituídà predominantemente por arenitos finos, siltitos e 
folhelhos, ocorrendo subordinadamente arenitos. As melhores 
exposições desta unidade encontram-se no vale do rio Moxotó, 
na cidade de lnajá e em Petrolândia. Esta formação constitui um 
solo arena-argiloso profundo com vegetação de caatinga rare
feita. Saliente-se que a infiltração é boa, mas a evapotranspiração 
não permite uma infiltração eficaz. A Formação lnajá, na Bacia de 
Jatobá, tem importância geoidrológica relativa, pelo fato de con
finar o Arenito Tacaratu em várias áreas desta bacia. Apresenta 
uma espessura variável em torno de 1 00 m, e as sondagens 
revelam o arenito basal grosseiro com intercalações de pontos 
conglomeráticos com espessura em torno de 70 m. A alimenta
ção é feita através das precipitações pluviométricas e a circulação 
para os níveis de base regionais pelas fontes e pela evapo
transpiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~682 km2 c ~8m Vp ~ 7x1 dl m3/ano 
P ~ 510 mm/ano S/U ~ 1,3x1a4 Ti ~0.5% 

T ~4x1a4 m2/s K ~ 5x1a5 m/s I ~ 2,5 mm/ano 
i ~ 1,5x1a2 VP ~ 35x107 m3/ano ER ~ 510 mm/ano 
L ~10km V e ~ 1,8x·1 dl m3/ano R e ~ 0,23x1 dl m3/ano 
H ~o mm/ano ES ~2.5 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação lnajá apresenta potencial hidrogeológ.ico 

médio, tendo como fatores limitantes a litologia de elásticos 
finos, as condições fisiográficas, a evapotranspiração elevada e a 
má distribuição de recarga. Esta formação constitui uma unidade 
aqüífera secundária, em face da importância da unidade soto
posta (Tacaratu). Os dados estatísticos revelam poços com 
vazões da ordem de 2 a 5m3/h para uma profundidade em torno 
de 80 m. 

P) Formação Cariri 

Esta unidade apresenta uma área aflorante de 735 km2 na Bacia 
do Rio São Francisco, ocorrendo ao norte do Lineamento Per
nambuco, nas Fossas de Mirandiba, Tupanaci, Malhada de Areia, 
Sítio dos Nunes e Serra da Arara, representando resíduos de 
erosões. Esta formação é sobrejacente por discordância angular e 
erosiva, ou por falha, ao embasamento cristalino. Litologica
mente é representada por arenitos grosseiros conglomeráticos, 
com uma matriz argilosa, sendo por vezes silicificados e estratifi
cados, tornando-se praticamente impermeáveis. Convém frisar, 
entretanto, que estes arenitos são bastante fraturados. Esta uni
dade constitui um solo arenoso profundo, por vezes cascalhento, 
com uma cobertura vegetal de caatinga rarefeita. A realimentação 
se dá através das precipitações atmosféricas; a circulação é feita 
para os níveis de base regionais através da trama de fraturas, 
sendo a evapotranspiração o seu principal exutório. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 735 km2 S/U ~ 3,2x1a3 Vp ~ 1,7x10S m3/ano 
P ~ 61 O mm/ano K ~ 4x1a6 m/s Ti ~0.2% 

T ~ 3x1 a• m2/s VP ~44,8x107 m3/ano I ~ 1,2 mm/ano 
H ~o mm/ano V e ~9.3x105 m3/ano ER ~ 610 mm/ano 
C~ 75 km ES ~ 1,2 mm/ano R e ~56x1dl m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Cariri apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio com tendência para bom, tendo como suporte a litologia, o 
estruturamento tectônico suborizontal, boa permoporosidade, 
mesmo quando são silicificados, pois apresentam alto índice de 
fraturamentos. Como fatores limitantes têm-se as más condicões 
de recarga e os fatores fisiográficos. Os dados estatísticos 
revelam para a área poços com vazões da ordem de 5 a 30m3/h, 
para uma profundidade em torno de 100m e um nível estático da 
ordem de 12 m. Quimicamente a água é de boa qualidade apre
sentando baixo teor de resíduo seco. 

Q) Formação Tacaratu 

Cinge uma área de 2.541 kin2 , dispersa em fossas como a Bacia 
de Jatobá, borda oriental da Bacia de Tucano Norte, Xingá, Muri
tuba e Santa Brígida. Litologicamente a formação é constituída 
por conglomerados e arenitos grosseiros com estratificação 
cruzada. A mesma é discordante sobre o embasamento cristali
no, porfalhas normais e falhas de gravidade. Esta unidade consti
tui cuestas bem visíveis que evidenciam baixos mergulhos, 
havendo, por conseguinte, uma incipiente drenagem. O solo é 
arena-argiloso profundo com uma vegetação de caatinga ras
teira. A realimentação se dá através das precipitações pluviomé
tricas e a circulação se faz para os níveis de base regionais, sendo 
a evapotranspiração o seu melhor exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~2 541 km2 c ~150m VP ~ 1,5x1 ()9 mlfano 

P ~ 520 mm/ano S/U ~4x1a3 Ti ~5.6% 

T~2x1a3m2fs K ~ 1,3x1 a 5 m/s I ~ 29 mm/ano 

i ~6x1a2 VP ~ 132.1x107 m3(ano ER ~ 520 mm/ano 
L ~200 km V e ~ 7.4x107 m3/ano R e ~ 500x1dl m3/ano 

H ~o mm/ano ES ~29 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Tacaratu apresenta potencial hidroge~ló
gico bom, com tendência para médio,tendo como fatores favorá
veis a litologia, o estruturamento suborizontal que favorece as 
condições de recarga, a boa permoporosidade e, como fatores 
limitantes o solo, a vegetação e a evapotranspiração. Esta forma-
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ção constitui aqüíferos livres e confinados. Os dados estatísticos 
revelam poços de vazão específica da ordem de 8 a 15m3/h. Em 
virtude da similaridade litológica e estrutural com as Formações 
Curituba e Santa Brígida, as mesmas não foram diferenciadas em 
sua área de ocorrência, sendo consideradas como indivisas. 
Ressalte-se que faltam dados estatísticos para comprovar a 
identidade hidrogeológica. 

R) Grupo Estância 

Com uma área de 411 km2 , ocorre circundando o Grupo Vaza
Barris, representando uma cobertura suborizontal sobrejacente 
ao Complexo Caraíba-Paramirim, por discordância erosiva ou por 
falhas, e ao Grupo Macururé, por discordância erosiva. O grupo é 
representado pelas Formações Juetê e Acauã. A Formação Acauã 
ocorre no topo e a Juetê na base, representadas, respectiva
mente, por calcários dolomíticos e siltitos e por um conglo
merado basal bastante argiloso. O grupo em questão apresenta 
um trend direcional NO, se estendendo desde o limite da Bacia do 
Vaza-Barris até as circunvizinhanças do município de Curaçá. Na 
área em estudo destacam-se a ocorrência da serra da Borracha e 
toda a área situada entre Patumuté e Gruta. Os calcários apresen
tam granulação fina, estratificação em bancos e a presença de 
dissoluções cársticas. A alimentação se dá diretamente pelas 
chuvas e a circulação se faz para os níveis de base regionais, 
sendo a evapotranspiração seu principal exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~411 km2 S/U ~ 4x1 0 3 Vp ~ 6,57x107 m3/ano 
P ~ 510 mm/ano K ~ 7,5x1Ct7m/s Ti ~1.4% 

T ~ 3x 1 (t5 m2/s VP ~ 21x107 m'l/ano I ~ 7 mm/ano 
H ~omm/ano V e =c 2,79x1cP m3/ano ER =510 mm/ano 
c~ 1,8/40 m ES ~ 7 mm/ano R e =2,9x10S m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Estância apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio, condicionado à presença de juntas de estratificação e à 
disposição cárstica. Tem como fator limitante o seu condiciona
mento estrutural suborizontal, que, aliado aos fatores fisiográfi
cos, limita a sua potencialidade. Já a Formação Juetê tem 
condições limitadas em virtude da pequena distribuição areal, 
assim como as condições de solo e vegetação. Os dados esta
tísticos revelam para a área poços com vazões irrisórias da ordem 
de 0,3 a 1 ,2 m3/h. 

S) Grupo Bambuí 

Abrange uma ampla área de 12.032 km2 , onde a drenagem é efe
tuada pelas Bacias Hidrográficas dos Rios Jacaré, Salitre e Verde, 
com algumas ocorrências isoladas como as existentes entre os 
blocos de Morro do Chapéu, Mimoso e intermediárias. Topografi
camente constitui um tabuleiro de suaves inclinacões e inci
piente rede hidrográfica; sua distribuição geológica 'se situa nos 
baixos topográficos e estruturais de um movimentado substrato. 
Litologicamente representa uma seqüência química a químico
elástica intermediária, submetidas a metamorfismo de baixo grau 
que apenas produziu recristalização do carbonato de cálcio. Tec
tonicamente a área é estruturada em amplas anticlinais assimétri
cas com plano axial mergulhando para o norte; nos flancos exibe 
mergulhos variáveis entre 35 e 70 graus, muitas vezes passando a 
suborizontais. Na região de lrecê, o Bambuí é intensamente 
dobrado, segundo um eixo de direção EO, relacionado a uma 
segunda fase de dobramentos que não afetou as rochas da Cha
pada Diamantina. Os falhamentos têm direções NO-SE, exceto a 
Falha de Upá-Mirim que tem direção NE-SO. Uma análise do 
comportamento tectônico do Grupo Bambuí evidencia a seguinte 
disposição: na sinclinal do rio Salitre, que é o prolongamento do 
Ca!lJpinas, os calcários têm mergulho baixo, de 5 a 1 O graus, dire
cionado para norte. No bordo ocidental do bloco Morro do Cha
péu, inicialmente a direção é N-S, com mergulhos fracos, 
entretanto, à medida que se afasta para oeste, o mergulho passa a 
ser forte- 40 a 50 graus- a subvertical para o norte e a direcão é 
EO. De um modo global o Grupo Bambuí exibe uma estr~tura 
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homoclinal. A realimentação é realizada diretamente através dãs 
precipitações pluviométricas e a circulação se dá para os níveis 
de base regionais, representados pelos rios Jacaré, Salitre e 
Verde, sendo criptorreica em determinadas áreas. A evapotrans
piração e as fontes são os seus exutórios naturais, além dos poços 
que são exutórios artificiais. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 12032 km2 
P = 61 O mm/ano 
T ~ 2,5x1 0 4 m2/s 
i ~10x1Ct3 

l ~200 km 

H ~o mm/ano 
C ~ 2,5/85 m 
S/U ~ 3x1 o-2 
VP ~ 734x1 07 m3 /ano 
ES ~ 94 mm/ano 

Vp ~3x1010 m3/ano 
Ti ~ 15,5% 
I ~ 94 mm/ano 
ER ~610mm/ano 
Re ~900x1cP m'l/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Bambuí apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio, tendo como suporte as juntas de estratificação, as fraturas 
transversais relacionadas ao estilo de dobramento, a presença de 
dissolução cárstica e a presença de dolinas. O Grupo Bambuí 
constitui um aqt.iífero livre e anisotrópico, cuja potencialidade 
está condicionada à presença dos elementos acima menciona
dos. Vale ressaltar que nas zonas em que o calcário é suborizontal 
a sua produÇão é bastante irregular, estando condicionada quase 
que exclusivamente à presença de juntas e de dissolução 
cárstica. Os dados estatísticos de mais de 80 poços revelam um 
nível estático variando de 8 a 20 m, com a média em torno de 
15 m, o que evidencia um certo paralelismo com a superfície. As 
vazões são variáveis, em torno de 2 a 1Om3 /h. 

T) Formação Bebedouro 

Cinge uma área de 609 km2 , representada de forma descontínua 
principalmente nos vales dos rios Jacaré e Salitre e outras ocor
rências menores a leste e a oeste da serra da Babilônia e a leste e 
sudoeste de Brejão da Caatinga. A formação é sobrejacente por 
discordância erosiva ao Grupo Chapada Diamantina, sendo litolo
gicamente constituída por metaconglomerados polimíticos, 
metassiltitos, metarenitos, metarcóseos com a espessura varian
do de 90 a 200m. A seqüência de topo desta formação é marcada 
por uma ardósia ferruginosa de granulação fina, de cor marrom
arroxeada, com espessura média de 60 m. Tectonicamente a área 
é estruturàda em bancos delgados de 0,20 a 0,60 m, subori
zontais, que acompanham o mergulho regional. e em um intenso 
fendilhamento angular Boas exposições dos metaconglomera
dos podem ser observadas em Laje do Batata, Várzea Nova e Caa
tinga do Moura. A alimentação é feita pelas chuvas e indiretamen
te por filtração ascendente da seqüência sedimentar da Chapada 
Diamantina sotoposta; a circulação se dá para os níveis de base 
regionais pelas fontes e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~609 km2 S/U = 4x1 o-3 Ti ~2.8% 

P ~ 560 mm/ano K ~ 1 (t5 m/s I ~ 16 mm/ano 
H ~o mm/ano VP ~34,1x10' m3/ano ER ~ 560 mm/ano 
C ~40m ES ~ 16 mm/ano R e ~ 9,7x1cP m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, a Formação Bebedouro apresenta potencial hidro
geológico médio, tendo como suporte a seqüência 'litoestrutural, 
a permoporosidade variável e como fatores limitantes a fisiogra
fia, a evapotranspiração e as condições de recarga. Os dados 
estatísticos de poços perfurados em Caatinga do Moura revelam 
vazões da ordem de 0,6 a 2,5 m3 /h. Vale salientar que a água 
apresenta resíduo seco, superior a 1 000 mg, classificada como 
carbonatada cálcico-magnesiana. 

U) Formação Morro do Chapéu 

Envolve uma área aflorante de 7.538 km2 , constituindo os blocos 
de Mimoso, Morro do Chapéu e outros intermediários mais ao 
norte. Esta formação consta de um conglomerado basal e uma 
seqüência de arenitos ortoquartzíticos claros, bem estratificados 
e intensamente fraturados. Os fraturamentos são de natureza lon
gitudinal, com direções N-NO e N-NE e os transversais apresen-



tam direcão NO; estes fraturamentos representam a resistência 
das roch~s aos esforcas de dobramentos tendo como efeito o 
desmantelamento da' formação em blocos. Do ponto de vista 
hidrogeológico tem-se que analisar3 maneiras distintas: 1) expo
sicão suborizontal topograficamente com intensos fraturamen
tos longitudinais e transversais, com juntas de estratificação; 2) 
na periferia dos blocos o mergulho é alto, constitui.ndo aqüíferos 
confinados pelos calcários e realimentados por descargas centrí
fugas com uma variação litológica que influencia na permeabili
dade e transmissibilidade; e 3) nos blocos intermediários, onde 
os arenitos são silicificados e se comportam como rochas cristali
nas A realimentação se dá pelas precipitações atmosféricas que 
são variáveis, em função da topografia, havendo como con
seqüência áreas com melhores índices pluviométricos; a circula
ção se faz para os níveis de base regionais e é centrífuga, sendo 
comum a presença de fontes no contato Bambuí-Morro do Cha
péu; ria região de Mimoso na Sinclinal de Delfino, a circulação é 
centrípeta como se constata sob os elúvios do riacho Mirim; a 
evapotranspiração é o seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 7 538 km" c =40m Vp = 6x1 dl m3 /ano 
P ~610mm/ano S/U = 2xHl"2 Ti =2,5% 
T = 5xHJ"3 m2/s K ~ L2x 1 o-4 m/s I = 15 mm/ano 
i = 0,5x1 o-2 VP ~460x107 m3/ano ER = 610 mm/ano 
L = 150 km V e =1,16x1dl m3/ano R e = 2 000x10l m3/ano 
H =O mm/ano ES ~ 15 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Morro do Chapéu apresenta poten~ial 
hidrogeológico médio; tendo em vista o comportamento global 
desta formação, os caracteres litológicos, estruturais e de permo
porosidade permitem inferir as seguintes conclusões: exposição 
suborizontal; forma tabuleiros que são sobrejacentes à Formação 
Caboclo; o aqüífero apresenta-se bastante fraturado; o nível está
tico é profundo e exposto a uma completa exsudação pela circula
ção centrífuga e subterrânea, responsável pelas inúmeras fontes, 
como exemplo Ferro Doido. No domínio de arenitos silicificados, 
a permeabilidade é reduzida e a presença de água está condi
cionada ao fraturamento. Os arenitos sotopostos ao Grupo 
Bambuí constituem aql.iíferos confinados. 

V) Formação Caboclo 

Envolve uma área de 1.889 km 2 , disposta por toda a borda 
oriental e setentrional da Chapada Diamantina, sobre jacente por 
contato gradacional, concordante com a Formação Tombador; 
topograficamente representa as áreas de mais baixa cota, circun
dada ou capeada por relevos escarpados dos arenitos da Forma
ção Morro do Chapéu. Do ponto de vista litológico, é constituída 
por metarenitos de cores variadas, metassiltitos de cores roxas, 
metargilitos e folhelhos; os metassiltitos e argilitos são lamina
dos e apresentam dobramentos desarmônicos secundários. O 
tectonismo que afetou as camadas desta formação deu origem a 
pequenas zonas de cisalhamentos, com dobramentos suaves, e 
mergulhos que variam de 1 O a 30 graus. Do ponto de vista 
hidrológico, a drenagem é comandada para norte e a unidade 
constitui um confinamento para a Formação Tombador e um nível 
impermeável para a Formação Morro do Chapéu. A realimentação 
se faz pelas precipitações pluviométricas e indiretamente pelas 
filtrações descendentes da Formação Morro do Chapéu. A 
circulação se dá para os níveis de base regionais, no sentido 
norte, pelas fontes e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A= 1 889 km" S/U = 6,5x1 o-3 Ti =0,3% 
P = 570 mm/ano K = 1Q-5 m/s I =2 mm/ano 
H =O mm/ano Vp = 107,7x107 m3/ano ER = 570 mm/ano 
C =0,3 m ES =2 mm/ano R e =3,7x10l m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Caboclo apresenta potencial hidrogeÓió
gico fraco, tendo em vista a litologia, a permoporosidade, os fato
res fisiográficos e as condições de recarga. Os dados estatísticos 

revelam para esta unidade poços· secos ou com vazões irrisó
rias. 

X) Formação Tombador 

Com uma área de 630 km2 , ocorre continuamente por toda a 
borda oriental e setentrional da Chapada Diamantina. Do ponto 
de vista tectônico, constitui uma escarpa da falha, de dire_ção E-0. 
A sua espessura varia com as ondulações do substrato. E notável 
a presença de estratificações paralelas, diaclasamentos e juntas 
de estratificação. Litologicamente é constituída por metarenitos 
com intercalacões de siltitos e metarcóseos. A formacão é so
brejacente po~ discordância erosiva ao Complexo Carafba-Para
mirim. Na borda setentrional, a drenagem está direcionada para o 
norte, e, na borda oriental, direciona a drenagem para sudeste, 
para leste e para norte. A realimentação se faz pelas precipitações 
pluviométricas e por filtração descendente das formações que 
lhe estão sobrepostas. Como exutório natural têm-se as fontes e a 
evapotra nspi ração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A =630 km" c =BOm Vp = 1,8x1010 m3/ano 
P = 750 mm/ano S/U = 3,6x1 o- 1 Ti =0,49% 
T = 5x10"5 ~/s K = 6,2x 1 o-s m/s I = 4 mm/ano 
i = 5x1 o-2 VP = 47,2xHY m3/ano ER = 750 mm/ano 
L =30 km V e = 2,3x1 07 m3 /ano R e = 6 000x10l m3/ano 
H =O mm/ano ES =4 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, a Formação Tombador apresenta potencial hidro
geológico médio, tendo como suportes positivos a trama de fratu
ras e a litologia; como fatores negativos a ausência de solo e 
vegetação, a evapotranspiração e as condições de recarga. A for
mação constitui um aqüífero de retenção de água por fendas, de 
caráter anisotrópico. Também constitui um aql.iífero confinado, 
principalmente com condições de artesianismo, nas faixas 
rebaixadas, cobertas pela Formação Tombador, como na Sin
clinal de Campinas. Convém frisar que esse aqüífero confinado é 
inicialmente livre com marcante variação nas transmissibilidades 
vertical e horizontal. 

Z) Grupo Salgueiro-Cachoeirinha 

Consiste de uma seqüência metassedimentar, com 15.119 km2 , 

sobrejacente por discordância erosiva ou por falhamentos trans
correntes ou de empurrão, com os Complexos Caraíba-Parami
rim, Presidente Juscelino e Monteiro. O grupo abrange regiões 
de 5 estados, no alto sertão, sendo constituído predominante
mente por micaxistos, filitos, ardósias, anfibolitos, itabiritos, 
quartzitos, gnaisses xistificados e calcários cristalinos. O grupo 
em foco é representado pelas Formações Salgueiro e Cachoei
rinha. A primeira compreende uma extensa faixa de xistos que se 
alonga de Paramirim até Salgueiro e a segunda com uma forma 
grosseiramente triangular, englobando áreas do Piauí. Bahia, Per
nambuco, Ceará e Paraíba. Tectonicamente a área é estruturada 
como dobramentos em amplos sinclinórios e anticlinórios, em 
que as falhas de empurrão apresentam traços curvos no sentido 
E-0, os falhamentos transcorrentes têm direções NE e N-S e 
amplos-fraturamentos longitudinais e transversais. Morfologica
mente a área mostra superfícies arrasadas com relevo ondulado 
ou plano-ondulado, com numerosas cristas, ressaltadas na topo
grafia. O solo é are no-argiloso cascalhento, sendo os vales preen
chidos por elúvios e colúvios, com uma vegetação de caatinga 
densa, por vezés rarefeita, adaptada às condições climáticas. A 
realimentacão se faz diretamente pelas chuvas e indiretamente 
pelo manto, de intemperismo; a circulação se dá pela trama de fra
turas e através da superfície impermeável das rochas, para os 
níveis de base regionais, sendo a evapotranspiração o seu melhor 
exutório. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A= 15119 km" 
P = 600 mm/ano 
H =0 mm/ano 
C =1,8 m 

S/U =4x1o-3 

K = 1Q-7 m/s 
VP =907,1x107 m3/ano 
ES = 7,2 mm/ano 

Ti =1,2% 
I = 7,2 mm/ano 
ER = 600 mm/ano 
R e = 1 00x1 a> m3 /ano 

GEOLOGIA/297 



De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Grupo Salgueiro-Cachoeirinha apresenta potencial 
hidrogeológico médio com tendência para fraco; a alimentação 
deste grupo prende-se à litologia predominantemente de pelitos, 
às condições de solo e cobertura vegetal, à evapotranspiração e à 
má distribuição de recarga temporal e espacial. Vale ressaltar que 
os xistos, filitos e mica xistos na região de Salgueiro, Parnamirim e 
nas circunvizinhanças de Serra Talhada apresentam um alto 
índice de fraturamentos transversais e longitudinais e coinciden
tes com a drenagem, até uma profundidade de 30 m, como 
revelam os dados estatísticos, com vazões anômalas de 5 até 25 
m3/h. Na região de domínio dos vales (baixios) o nível freático 
acompanha a topografia, sendo bastante superficial, e os poços 
amazonas revelam vazões da ordem de 5 até 35m3/h. 

AA) Grupo Vaza-Barris 

Tem uma área de 546 km2, constituído por uma seqüência de 
metassedimentos dobrados, sobrejacentes por discordância 
erosiva e por falhas ao Grupo Macururé e ao Complexo Caraíba
Paramirif!1. O grupo em tela é representado pelas Formações 
Olhos d'Agua e Frei Paulo-Ribeirópolis que ocorrem em um trend 
direcional NO-SE com arcabouço tectônico estruturado em 
anticlinórios e sinclinórios, com fraturamentos transversais e lon
gitudinais. Morfologicamente o relevo é bastante ondulado e às 
vezes plano-ondulado O solo é are no-argiloso cascalhento com 
uma cobertura de caatinga rarefeita que reflete as condições 
climáticas da região. A circulação se dá para os rios e riachos, 
através da trama de fraturas, sendo a realimentacão realizada 
pelas precipitações pluviométricas; a evapotranspi~ação é o seu 
exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~ 546 km2 S/U ~ 2,5x1()'3 Ti ~ 1% 
P ~ 570 mm/ano K ~ 1 ()'7 m/s I ~ 6 mm/ano 
H ~o mm/ano VP ~31,1xHY m3/ano ER ~570 mm/ano 
C ~ 2,5 m ES ~ 6 mm/ano R e ~ 3.4x1 rfJ m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Vaza-Barris apresenta potencial hidrogeÓió
gico médio, tendo como suporte as condições litoestruturais 
onde os fraturamentos longitudinais e transversais nas rochas 
pelíticas são favoráveis à retenção de água porfendas, principal
mente quando coincidentes com a drenagem. Os metarenitos e 
metassiltitos têm porosidade e permeabilidade favorecidas pelos 
fraturamentos, relacionadas à competência das mesmas. Os 
dados estatísticos de 4 poços perfurados em metapsamitos 
revelam vazões da ordem de 0,5 a 1,3 m3/h. 

BB) Grupo Macururé 

Abrange uma ampla área aflorante de 10.184 km2, com uma 
forma grosseiramente triangular, limitando-se com a borda oci
dental da Bacia de Tucano Norte por falhas de gravidade, ao norte 
com o Complexo Presidente Juscelino por uma ampla falha de 
empurrão de direção NO, e com o Complexo Caraíba-Paramirim a 
SO por falhas de rejeito direcional. Tectonicamente a área é bem 
estruturada, com falhamentos nos bordos fraturados interna
mente e com sinclinórios e anticlinórios amplos, com lineações 
no sentido NO. Internamente o grupo é constituído pelas For
mações Traipu-Jaramataia e Santa Cruz, onde predominam 
metapsamitos, metarenitos, quartzitos, intercalações de níveis 
conglomeráticos, xistos e metarcóseos. Observam-se também 
intrusões de corpos graníticos tipo Glória. Morfologicamente a 
área é arrasada, com algumas cristas representadas por metareni
tos da Formação Santa Cruz. O solo é arena-argiloso cascalhento 
e a vegetação é de caatinga rarefeita. A recarga se faz pelas chu
vas e a descarga se dá para os níveis de base regionais, sendo a 
evapotranspiração o seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~10184km2 

P ~ 620 mm/ano 
H ~o mm/ano 
C ~1.8m 
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S/U ~4x1()'3 

K ~ 1()'7 m/s 
VP ~631.4x107 m3/ano 
ES ~ 7 mm/ano 

Ti ~1,1% 

I ~ 7 mm/ano 
ER ~ 620 mm/ano 
Re ~73x1rfJ rn3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Grupo Macururé apresenta potencial hidrogeológico 
fraco, tendo como fatores limitantes a litologia, as más condições 
de realimentação, a baixa permoporosidade e as condições de 
solo e vegetação. Os níveis de metaconglomerados e metareni
tos são as áreas mais favoráveis à captação de águas. Os dados 
estatísticos revelam para a área do domínio metapsamítico poços 
com vazões de 0,5 a 0,8 m3/h, revelando a presença de poços 
secos; quimicamente a água é bastante salobra. 

CC) Grupo Garanhuns 

Tem uma área de 168 km2, representando uma província 
metassedimentar, constituída predominantemente por quartzi
tos, gnaisses, metarcóseos e rochas calcossilicatadas, com trend 
direcional NE que se estende do lugarejo de Miracica até a serra 
do Russo, a SO de lati, envolvendo as localidades de Cachoei
rinha, lateca, Prata e Saloá. Este grupo apresenta acentuad<;~ 
complexidade tectônica e do ponto de vista morfológico a área é 
acidentada. Os litótipos dominantes na unidade apresentam uma 
cobertura de elúvios de 1 O a 30m de espessura, que mascaram as 
rochas. O intemperismo é acentuado, sendo o solo arena
argiloso profundo, com uma cobertura vegetal que reflete as con
dicões climáticas da área. 1\ realimentacão desta seqüência 
m~tassedimentar é realizada diretamente pelas chuvas e indire
tamente pelo manto de intemperismo. A descarga se dá segundo 
o gradiente hidráulico em direção aos rios e riachos da região, 
ocorrendo também pelas fontes e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 168 km2 c ~5m Vp ~ 2,5x1 07 m3 /ano 

P ~ 650 mm/ano S/U ~3x1Cl'2 Ti ~0,6% 

T ~ 1,8x1()'5 m2/s K ~ 3,6x1 ()'6 m/s I ~ 4 mm/ano 

i ~ 12x1()'2 VP ~ 1 0,9x1 cY m3 /ano ER ~ 650 mm/ano 

L ~10 km V e ~6,7x1rfJ m3/ano R e ~ 8.4x1 rfJ m3 /ano 

H ~o mm/ano ES ~4 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Grupo Garanhuns apresenta potencial hidrogeoló
gico médio, tendo como suporte as litoestruturas, o manto de 
intemperismo, a permoporosidade e as condições de r1;1carga; 
como fatores limitantes a evapotranspiração e as condições de 
recarga. Os dados estatísticos revelam para a área vazões da 
ordem de 5 a 15 m3 /h, sendo a água de qualidade química 
potável. 

DD) Complexo Campo Formoso 

Tem a menor área aflorante da Bacia do Rio São Francisco, com 
42 km2; constitui uma ocorrência a 20 km a oeste da localidade de 
Juacema, de forma triangular, intercalada nos metassedimentos 
da serra da Jacobina, representando um vale alongado, entre 
cristas de quartzitos, sendo predominantemente constituído de 
rochas ultrabásicas. Tectonicamente a área é bastante erodida, 
com fraturamentos diversos e falhada nos bordos. As condições 
de recarga estão limitadas às precipitações pluviométricas e a 
circulação se dá para os níveis de base e pela evapotranspi
ração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~42 km2 S/U ~4x1Cl'3 Ti =1,2% 

P ~ 490 mm/ano K ~ 1()'7 m/s I =6 mm/ano 

H ~o mm/ano VP ~2.1x107 m3/ano ER =490 mm/ano 

C ~1.5 m ES ~6 mm/ano R e = 0,25x 1 rfJ m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Complexo Campo Formoso apresenta potencial 
hidrogeológico médio, com tendência para fraco, tendo como 
fatores limitantes a reduzida distribuição areal, com recarga mal 
distribuída, uma permoporosidade fraca e como condição favorá
vel o alto índice de fraturamentos. Não existem dados estatísticos 
sobre poços perfurados na área, e as sondagens para prospecção 
de minério revelam muitas fratur<;~s, porém colmatadas. 



EE) Complexo ltapicuru 

Cinge uma área de 210 km2 , representando o extremo seten
trional da serra da Jacobina, numa faixa linear encurvada para NO, 
devido à intrusão de um corpo granítico, apresentando contato 
com o mesmo por falha de empurrão, e com o Complexo Saúde, 
também por falha de empurrão, sendo em seu extremo NO soto
posto a rochas do Grupo Bambuí. Tectonicamente a área é 
falhada nos bordos, com intensos falhamentos internos. Litologi
camente é representado por metassedimentos onde predomi
nam filitos, metassiltitos e quartzitos. Do ponto de vista morfoló
gico a área é constituída por vales amplos, entremeados por cris
tas aguçadas. A realimentação é feita pelas precipitações plu
viométricas diretas e a descarga se dá através da trama de fraturas 
em direção aos níveis de base regionais, sendo responsável pela 
perenização dos rios da área em foco em seu alto curso. Vale 
salientar que a drenagem está direcionada para o norte, sendo a 
evapotranspiração o seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A =210km" S/U =4x10"3 Ti =1.4% 
P = 490 mm/ano K = 1 ()"6 m/s I = 7 mm/ano 
H =O mm/ano VP = 1 0,3x16' m3 /ano ER = 490 mm/ano 
C = 1 ,8 m ES = 7 mm/ano R e = 1 ,5x1 cP m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Complexo ltapicuru apresenta potencial hidrogeÓió
gico médio, tendo como suporte as condições de realimentação 
direta pelos fraturamentos, e como fator limitante a pequena área 
de recarga, aliada à baixa permoporosidade Os dados estatísti
cos revelam vazões satisfatórias da ordem de 4 a 6m3 /h, havendo 
restrições quanto à qualidade química da água. 

FF) Complexo Saúde 

Cinge uma área de 201 km2 , consistindo de um conjunto de ro
chas representadas principalmente por leptinitos, quartzitos, 
conglomerados e gnaisses que bordejam a parte leste da serra da 
Jacobina, numa posição estratigráfica paralela aos Complexos 
Campo Formoso e ltapicuru, com os quais apresentam contatos 
por falhas de empurrão. O complexo em foco é sobrejacente por 
discordância erosiva e por falha com litótipos pertencentes ao 
Complexo Caraíba-Paramirim. As unidades litológicas em pauta 
representam uma continuidade física do cinturão metamorfizado 
de rochas vulcanossedimentares, visto em maior extensão na 
Bacia do Rio ltapicuru. Os falhamentos de amplitude regional 
apresentam um trend NNE-SSO, com ligeiro mergulho para E-SE, 
e as rochas que compõem o complexo são bastante fraturadas e 
diaclasadas, como reflexo dos falhamentos de amplitude regio
nal, sendo a seqüência ora apresentada um amplo sinclinório da 
serra da Jacobina. A realimentação é feita pelas precipitações 
pluviométricas diretamente e pelo manto de intemperismo 
indiretamente. A circulação se dá através das estruturas disrupti
vas, em direção ao rio São Francisco; a evapotranspiração é o seu 
melhor exutório. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A = 201 km" S/U = 4x1 ()"3 Ti = 1.4% 
P = 490 mm/ano K = 1 0"7 m/s I = 7 mm/ano 
H =O mm/ano VP = 9,8x1 07 m3 /ano ER = 490 mm/ano 
C =1.8m ES =7mm/ano Re =1.4x1fPm3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Complexo Saúde representa potencial hidrogeÓió
gico fraco, tendo como suporte os elementos fisiográficos de 
solo, vegetação, condições de realimentação e a evapotranspira
ção. O condicionamento litoestrutural permite inferir uma poten
cialidade média, entretanto em virtude de uma ausência de dados 
estatísticos não se pode comprovar esta evidência de campo. Os 
dados analisados para a Bacia do Rio ltapicuru fornecem vazões 
aceitáveis, da ordem de 1 a 5 m3/h, havendo certas restricões 
quanto à qualidade química da água. · 

GG) Grupo lbó 

Com uma área de 913 km 2 , distribuídos em ambas as margens do 
rio São Francisco, de forma descontínua, sobrepostos por disco r-

dância erosiva ou por falhamentos ao Complexo Presidente Jus
celino. Como localidade de ocorrência deste grupo pode-se citar 
Riacho Seco, lbó, Chorrochó, Orocó e Santa Maria da Boa Vista. 
Litologicamente esta unidade é representada por metaultrabási
cas, anfibolitos, metarcóseos, quartzitos, mármores, micaxistos, 
rochas calcossilicatadas e gnaisses, resultantes dos processos 
de fraca granitificação e migmatização. Do ponto de vista estru
tural, o grupo apresenta complexo comportamento tectônico, 
com dobramentos isoclinais deitados, planos de foliação e fratu
ramentos. Morfologicamente, a área é. arrasada, com numerosas 
cristas salientes. O solo é areno-argiloso e cascalhento por 
excelência, havendo uma vegetação de caatinga rasteira. A reali
mentação se faz diretamente pelas precipitações pluviométricas 
e a circulação se dá para os rios e riachos da área, sendo a evapo
transpiração o seu principal exutório. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =913 km" S/U =4x10"3 Ti =1,2% 
p = 500 mm/ano K = 1()"7 m/s I =6 mm/ano 
H =O mm/ano VP =45,6x16' m3/ano ER = 500 mm/ano 
C =1.6 m ES = 6 mm/ano R e = 5,8x1 cP m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo lbó apresenta potencial hidrogeológico fra.co, 
tendo como suportes a litologia, a baixa permoporosidade, as 
condições de solo e vegetação e má distribuição de recarga. Os 
dados estatísticos de poços perfurados em gnaisses e quartzitos, 
na região dos municípios de Cabrobó e Santa Maria da Boa Vista, 
revelam vazões da ordem de 0,5 a 1,2 m3/h, havendo contudo 
grande quantidade de poços, com vazões menores que 0,5 m3 /h, 
nas zonas de falhamentos. 

HH) Complexo Entremontes 

Com uma área de 158 km2 , consiste de uma faixa estreita e 
alongada, que se estende desde Pão de Açúcar (AL), até Curituba 
(SE), com uma pequena descontinuidade, orientado na direção 
NO-SE. O complexo em pauta é constitufdo predominantemente 
por rochas metabásicas e metassedimentares, em que petro
geneticamente se destacam metacarbonatos, metabasaltos, vul
canitos xistificados, micaxistos, mármores, quartzitos grafitosos, 
anfibolitos, leptitos, migmatitos e injeções graníticas. As rochas 
de natureza gabróide da Suíte Intrusiva Canindé alojaram-se nas 
rochas metassedimentares e metaígneas do Complexo Entre
montes. Tectonicamente a área é estruturada com falhamentos 
nos bordos e transversais, com diaclasamentos e foliacões sub
verticais. Morfologicamente a área é acidentada com" cristas e 
vales bem pronunciados, apresentando um solo argilo-arenoso 
raso e uma cobertura vegetal de caatinga rarefeita. A alimentação 
é feita pelas chuvas e a circulação se faz para os rios e riachos da 
área, sendo a evapotranspiração o seu exutório mais importante. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A= 158 km" S/U =4x10"4 Ti =0,13% 
P = 550 mm/ano K = 10"6 m/s I = 0,7 mm/ano 
H =O mm/ano VP = B,7x1 Q7 m3/ano ER = 550 mm/ano 
C = 1.8 m ES = 0,7 mm/ano R e =0,11x1rP m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Complexo Entremontes apresenta potencial hidro
geológico fraco, alicerçado pela litologia, morfologia, vegetação, 
condições de realimentação, má distribuição da recarga e evapo
transpiração. Estruturalmente, a área é bastante favorável, entre
tanto as evidências de campo mostram que o sistema de fraturas 
está colmatado. Em virtude da falta de dados estatísticos sobre 
poços ou sondagens não se pode confirmar a sua real vocação hí
drica 

li) Complexo Barreiro 

Abrange uma área de 945 km2 , consistindo de uma seqüência 
vulcanossedimentar metamorfoseada principalmente na fácies 
dos xistos verdes, inseridos em rochas do Complexo Caraíba-
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Paramirim Este complexo é representado principalmente por 
metaígneas, metaclásticas metapelíticas e metacarbonáticas. A 
área deste complexo se situa entre o rio São Francisco e a borda 
setentrional da Chapada Diamantina. Tectonicamente a área é 
falhada e muito fraturada, constituindo um relevo acidentado, 
com vales amplos é dobramentos isoclinais O solo e a vegetação 
refletem as condicões climáticas da área. A realimentacão é feita 
através das chuva's e a circulação se faz para o norte, r~mo ao rio 
São Francisco, sendo a evapotranspiração o seu exutório na
tural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 945 km" S/U ~ 4x 1 ()"3 Ti ~ 1 ,2% 
P ~ 570 mm/ano K ~ 1()·1 m/s I ~ 7 mm/ano 
H ~O mm/ano VP ~ 53,9x1 07 m3 /ano ER ~ 570 mm/ano 
C ~1,8 m ES ~7 mm/ano Re ~6,8x1<fi m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Complexo Barreiro apresenta potencial hidroge~ló
gico médio, tendo como suporte o condicionamento litoestru
tural, o baixo índice de aridez e as condições de recarga Não 
existem dados estatísticos de poços perfurados na área. Em 
virtude da sua proximidade com o lago da barragem de Sobra
dinho, o seu nível estático provavelmente foi alçado. 

JJ) Complexo Colomi 

Cinge uma área de 241 km2 , localizado em ambas as margens do 
lago da represa de Sobradinho, no extremo oeste das Folhas 
SC.24/25 Aracaju/Recife, em uma zona de instabilidade do cra
ton, representado por uma seqüência vulcanossedimentar, cons
tituída predominantemente por quartzitos ferríferos, vulcanitos 
básicos, xistos, filitos e metadolomitos. Tectonicamente a área é 
complexa, apresentando-se com escarpas de falhas bastante fra
turadas e com dobramentos em anticlinórios e sinclinórios. A 
realimentação é realizada pelas chuvas e a circulação se dá para 
os níveis de base em direção ao lago da barragem de Sobradinho, 
sendo a evapotranspiração o seu exutório natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 241 km2 S/U ~4x1G3 Ti ~1.1% 

P ~ 630 mm/ano K ~ 1 ()"6 m/s I = 7 mm/ano 
H ~o mm/ano VP ~ 15,2x1 07 m3 /ano ER ~ 630 mm/ano 
C~ 1,8 m ES = 7 mm/ano R e ~ 1 ,7x1 <fi m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Complexo Colomi apresenta potencial hidrogeoló
gico fraco, tendo como suporte os dados da matriz de caracteriza
ção, representados pelo solo, vegetação e evapotranspiração 
Contudo, em virtude da proximidade do lago, constatam-se cer
tas características que merecem citação: nível estático alçado e 
acompanhando a topografia; baixo índice de aridez e alto teor de 
umidade Estes fatos, combinados com as litoestruturas, permi
tem-lhe inferir um potencial médio. A ausência de dados estatísti
cos não permite comprovação, nem as evidências de campo, nem 
os dados da matriz de caracterização 

LL) Complexo Monteiro 

Abrange uma ampla área aflorante dé 11 623 km 2 , situado ao 
norte do Lineamento Pernambuco, representando um conjunto 
metamórfico, vulcanossedimentar, com algumas esporádicas 
contribuições de rochas ultrabásicas muito localizadas. O com
plexo em foco é constituído predominantemente por migmatitos, 
gnaisses, quartzitos puros, micáceos e ferríferos, xistos micá
ceos, calcários cristalinos, anfibolitos e calcossilicatadas. Tec
tonicamente a área é bastante fraturada e os falhamentos 
apresentam direção NE, sendo que as estruturas disruptivas são 
reflexo do Lineamento Pernambuco. Vale salientar que no domí
nio dos rios Pajeú e Moxotó em seu alto e médio cursos os fratura
mentos de natureza longitudinal, transversal e angular, existen
tes nos diversos litótipos, que compõem o complexo, estão 
coincidentes com a drenagem, e se estendem até uma profundi
dade de 30 m. Existem na área em foco mais de 2 centenas de 
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poços atestando que os mesmos, com profundidades superiores 
a 35m, têm os fendilhamentos regelados. O solo é normalmente 
arena-argiloso, variando de local em função da litologia predomi
nante. A vegetação é de caatinga rarefeita e por vezes densa. A 
realimentação se processa pelas precipitações pluviométricas, 
pelo manto de intemperismo e por filtração lateral dos rios na 
época das chuvas. A circulação se dá pela trama de fraturas para 
os rios e riachos da região A evapotranspiração é o seu 
melhor exutório 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 11 623 km" S/U ~4x10"3 Ti ~1.2% 

P ~ 590 mm/ano K ~ 10·7 m/s I = 7 mm/ano 
H ~O mm/ano VP ~685,8x107 m3/ano ER ~ 590 mm/ano 
C ~ 1.8 m ES = 7 mm/ano R e ~ 83x1<fi m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Complexo Monteiro apresenta potencial hidroge~ló
gico fraco Em que pese a matriz de caracterização apresent~r 
uma vocação hidrogeológica fraca, tendo como suporte os 
parâmetros fisiográficos de solo, vegetação, litologia, evapo
transpiração e permoporosidade, o complexo comporta-se em 
termos de aproveitamento dos aqLiíferos-fenda como de poten
cial médio Os dados estatísticos dos poços cadastrados revelam 
para o médio Moxotó, alto e médio Pajeú vazões satisfatórias da 
ordem de 1 a 5m3 /h e algumas vazões anômalas no médio Pajeú, 
nas circunvizinhancas de Serra Talhada, Floresta e Sertânia, de 
até 25m3 /h, para u~a profundidade máxima de 30m. Vale realçar 
que os gnaisses, os xistos e migmatitos são os litótipos mais 
favoráveis à captação de água porfendas, principalmente quando 
os fraturamentos são transversais. 

MM) Complexo Caraíba-Paramirim 

Envolve uma extensa área aflorante, de 15.749 km2 , consistindo 
de um conjunto de rochas para e ortometamórficas polifásicas, 
contidas no Craton do São Francisco, rejuvenescidas por graniti
zação O complexo encontra-se representado em ambas as mar
gens do rio São Francisco e sempre abaixo do Lineamento 
Pernambuco. Tectonicamente a área apresenta falhas de empur
rão, de rejeito direcional, fraturamentos, diaclasamentos e dobra
mentos sinclinórios e anticlinórios. Vale salientar que os falha
mentos apresentam direção NE-SO, N-S e algumas estruturas 
disruptivas com reflexo dessas estruturas de caráter regional. O 
complexo em foco é sempre sotoposto às demais unidades que 
compõem as Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife. Morfologica
mente a área é bastante arrasada, com numerosas cristas salien
tes na topografia O relevo desta unidade é plano-ondulado, 
sendo por vezes acidentado. O solo varia em função da litologia 
predominante e a vegetação é sempre de caatinga rarefeita ou 
densa. Litologicamente predominam gnaisses diversos, granitos 
gnáissicos, migmatitos, quartzitos, calcossilicáticas, metabási
cas, anfibolitos e áreas granulíticas localizadas. A realimentação 
se faz pelas precipitações diretas e pelo manto de intemperismo, 
indiretamente; a circulação se dá pela trama de rupturas para os 
níveis de base regionais, sempre com o fluxo direcionado para o 
rio São Francisco; a evapotranspiração é o seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 15 749 km2 S/U ~ 4x1 0"3 Ti = 1,3% 
p ~ 550 mm/ano K ~ 1 o- 7 m/s I = 7 mm/ano 
H ~O mm/ano VP ~ 866,2x107 m3/ano ER ~ 550 mm/ano 
C ~1,8m ES =7mm/ano Re ~110x1<fi m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Complexo Caraíba-Paramirim apresenta potencial 
hidrogeológico fraco. Através de uma análise da matriz de carac
terização, verifica-se que o potencial supradeterminado é parti
cularmente evidenciado pelas condições de fisiografia e litologia. 
Esta unidade, tectonicamente, constitui uma província hidro
geológica com retenção de água por fendas, onde as melhores 
áreas de ocorrência situam-se nas zonas de contatos geológicos, 
zonas de fraturamentos transversais, coincidentes com a drena
gem, áreas de drenagens terciárias, relacionadas a riachos-



fendas, zonas de fanglomerados e de manto de intemperismo 
pouco espesso. 

NN) Complexo Presidente Juscelino 

Abrange a maior área aflorante da Bacia do Rio São Francisco, 
com ~O 41 8 km2 , possuindo uma representação espacial ampla, 
constituindo um embasamento muito remobilizado e retra
balhado em etapas sucessivas, constituindo um complexo poli
cíclico metamorfizado na fácies anfibolito, atingindo localmente 
a fácies granulito. Tectonicamente o Craton do São Francisco é 
retrabalhado em eventos sucessivos, do mais antigo até o 
Brasiliano, em que os dobramentos são estruturados em amplos 
sinclinórios e anticlinórios, com foliacões de direcão NE; entre
tanto na direção de Paramirim tem foliação E-0. o' complexo em 
pauta apresenta uma diversidade litológica muito variada, des
tacando-se os gnaisses diversos, migmatitos, rochas cataclásti
cas, zonas granulíticas, metabasitos, migmatitos intimamente 
associados a granitóides, anfibolitos e calcários cristalinos. Mor
fologicamente a área é arrasada, apresentando numerosas cris
tas. O solo varia de acordo com a litologia predominante, sendo 
normalmente arena-argiloso, com uma cobertura vegetal de caa
tinga rarefeita A realimentação se faz diretamente pelas chuvas e 
indiretamente pelo manto de intemperismo; a circulacão se veri
fica para os níveis de base regionais, sendo a evapotra~spiração o 
seu exutório principal. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~20418 km2 
P ~ 490 mm/ano 
H ~o mm/ano 
C~ 1,8 m 

S/U ~ 4x1a3 
K ~ 10"7 m/s 
VP ~ 1 000.5x1 (jl m3 /ano 
ES ~ 7 mm/ano 

Ti ~ 1.4% 
I ~ 7 mm/ano 
ER ~ 490 mm/ano 
R e ~ 1 50x1 OS m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Complexo Presidente Juscelino apresenta poten~ial 
hidrogeológico fraco, tendo como fatores limitantes o solo, a 
vegetação, a litologia, a permeabilidade, a má disposição espa
Cial e temporal da recarga, a elevada evapotranspiração, o alto 
índice de aridez e o baixo teor de umidade; contudo algumas 
áreas de domínio de fraturamentos longitudinais e transversais, 
coincidentes com a drenagem, em áreas de gnaisses, são favorá
veis à captação de água, assim como as zonas de fraturamentos 
angulares em migmatitos Os dados estatísticos sobre poços per
furados nesta unidade são inúmeros, contudo as vazões apre
sentadas deixam muito a desejar, em virtude de não obedecerem 
a uma norma de locação adequada 

00) Rochas Ácidas 

Dispersamente distribuídas, as rochas ácidas totalizam uma 
considerável área aflorante de 12.053 km2 , representadas princi
palmente por corpos graníticos, adamelitos, granodioritos, álcali
granitos, pegmatitos e veios de quartzo Estas rochas apresentam 
texturas isotrópicas ou foliadas, de granulação fina a grosseira, de 
cores variáveis representando Suítes Tipo Carnaíba, Cansancão
Tanquinho, Glória, Serra da Aldeia, Pedra-Mata Grande e lpirá, 
entre outras. Alguns corpos graníticos da área em foco merecem 
destaque, como: Campo Formoso, Carnaíba e Jaguarari. Estes 
corpos têm formas arredondadas e representam intrusões. o·salo 
das rochas ácidas é normalmente claro e arenoso, por vezes 
cascalhento. Vale salientar que a granulação é de fina a média, 
com uma vegetação de caatinga rarefeita, por vezes densa Tec
tonicamente estes corpos são bastante fraturados, com falha
mentos nas bordas e transversais, com os fraturamentos nor
malmente angulares e por vezes são parcialmente cobertos por 
uma camada de elúvio que mascara grande parte das estruturas. A 
presença de feldspatização, granitização e intemperismo altera a 
permoporosidade primária das rochas, aumentando de 15 a 30 
vezes a capacidade de retenção de água porfendas. A realimenta
ção se faz diretamente pelas chuvas e indiretamente pelo manto 
de intemperismo. A circulação se dá para os rios e riachos através 
da trama de fraturas, sempre orientada segundo o mergulho; a 
evapotranspiração é o exutório natural, além de algumas fontes 
de contato e manto de intemperismo-rocha sã. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 12 053 km2 S/U ~5x1a2 Ti ~1.2% 

P ~ 690 mm/ano K ~ 10"7 m/s I =8 mm/ano 
H = 80 mm/ano VP =831,7x107 m3/ano ER ~ 610 mm/ano 
C =1,8 m ES = 71.7 mm/ano R e = 1 000x10S m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, as Rochas Ácidas apresentam potencial hidroge~ló
gico médio com tendência para fraco, tendo como suporte a 
litologia, os fraturamentos, as condicões de realimentacão 
favorecidas pelos processos de intemperismo e granitizaç.ão, 
além da pequena espessura do solo, que permite uma infiltracão 
mais rápida ao abrigo da evapotranspiração. Os dados estatí~ti
cos de poços perfurados nesta unidade revelam vazões de ordem 
variável. desde 0,5 a 3m3 /h, com níveis estáticos da ordem de 2 a 
20m, para uma profundidade média de 40 a 60 m. 

PP) Rochas Intermediárias 

Com uma área de 158 km2 , representam duas unidades distintas, 
sendo uma- o Sienito ltiúba- uma continuidade física da Bacia 
do Rio ltapicuru e a outra a Suíte Intrusiva Águas Belas, constiti
tuindo diversos corpos dispersos no baixo curso do rio São Fran
cisco, principalmente no eixo Paulo Afonso-Pão de Acúcar e 
uma ocorrência maior no município de Cacimbinhas Co~sist~m 
de rochas intrusivas no Grupo Macururé, litologicamente repre
sentados por sien itos, quartzo-monzon i tos e quartzo-sienitos As 
características estruturais destas rochas mostram que sua colo
cação foi influenciada por deformações de caráter regional. Tec
tonicamente grande número de falhas se desenvolvem trans
versalmente sobre estas rochas, sendo evidenciadas por zonas 
de cisalhamento e de milonitização intensa. A realimentacão é 
realizada através das precipitações pluviométricas, e a circuÍacão 
se verifica para os níveis de base, sendo a evapotranspiração ~eu 
exutório principal. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A= 158 km2 S/U =4x1a3 Ti =1,5% 
P = 4 70 mm/ano K ~ 10"7 m/s I = 7 mm/àno 
H =O mm/ano VP = 7.4x1 07 m3 /ano ER = 470 mm/ano 
C =1,8 m ES = 7 mm/ano R e ~ 1,1 x10S m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, as rochas Intermediárias apresentam potencial hicÍro
geológico fraco, tendo como fatores limitantes o solo, a litologia, 
a vegetação, a permeabilidade, a má distribuição da recarga, a 
evapotranspiração, o baixo teor de umidade e a aridez elevada 
Não há dados estatísticos de poços perfurados nesta unidade 

QQ) Rochas Básicas 

Envolvendo uma área de 579 km2 , são constituídas pela Suíte In
trusiva Canindé, situada entre as localidades de Canindé do São 
Francisco, Poço Redondo e Pão de Açúcar, com corpos mais ou 
menos alongados, paralelamente ao rio São Francisco, mos
trando contatos tectônicos por falha ou intrusivo com o Com
plexo Entremontes e pelo Vulcanismo Caratacá, nas regiões de 
Uauá-Caraíba e Uauá-Caratacá, sob a forma de enxames de 
diques básicos, muitas vezes alinhados por falha, próximos ao 
Grupo Capim e em toda a área próxima à Mina de Caraíba. Litolo
gicamente, são representadas por granitos, peridotitos serpenti
nizados, gabros, basaltos, metabasitos e anfibolitos, entre 
outras. Em imagens as mesmas são totalmente arrasadas, apre
sentando um relevo plano. A realimentação é feita diretamente 
pelas chuvas e a circulação se verifica para os níveis de base 
regionais, sendo a evapotranspiração o seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmi
cos são: 

A ~579 km2 
P = 520 mm/ano 
H =O mm/ano 
C =1,8 m 

S/U =4x1 a3 
K = 10"7 m/s 
VP = 30,1 x1 07 m3 /ano 
ES = 7 mm/ano 

Ti =1.3% 
I = 7 mm/ano 
ER = 520 mm/ano 
R e = 4,2x1 OS m3 /ano 
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De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
n~mérica, as Rochas Básicas apresentam potencial hidroge~ló
glco fraco, tendo como suporte a matriz de caracterizacão, as 
diminutas áreas de realimentação e a evapotranspiração eÍevada 
Não há dados estatísticos de poços perfurados nesta unidade 
(Tab. 1.CVI) 

1 2.15.3- Avaliação hidroquímica 

A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco ocupa a maior área 
dentre todas as bacias estudadas nas Folhas SC 24/25 Aracaju/ 
Recife e apresenta, ainda, o maior número de análises químicas 
completas, efetuadas em amostras de água. No total foram amos
tradas 207 águas, dos locais mais diversos, envolvendo diferen
tes litologias e diferentes aqüíferos (Tab 1 CVII). Esta quantidade 
de amostras fornece uma densidade de amostragem da ordem de 
uma amostra para cada 700 km2 , aproximadamente 

Como todas as amostras coletadas são de poços tubulares 
profundos, ressalta-se a evidência de que está sendo qualificado 
o potencial hídrico subterrâneo, através de seus diversos aql.iífe
ros, de sedimentares a cristalofilianos. 

Com os diagramas triangulares de Feré (Fig 1.11 O) para 
classificação das águas, que utiliza os ânions cloreto, sulfato e 
bicarbonatos, e os cátions sódio, magnésio e cálcio, verificou-se 

uma grande variedade de tipos de água, como são enunciadas em 
seguida. Cerca de 42% das amostras avaliadas, ou 88 águas, 
foram classificadas como cloretado-mistas, cerca de 22% das 
amostras foram classificadas como cloretado-sódicas, outros 5% 
foram classificadas como cloretado-magnesianas, e ainda 2% de 
águas foram classificadas como cloretado-cálcicas. Isto significa 
que 71% das a mostras foram classificadas como cloretadas, o 
que mostra a importância dos cloretos na quimicidade destas 
águas. Por outro lado, cerca de 22% de amostras foram classifica
das como bicarbonatadas, sendo 6% bicarbonatado-sódicas, 6% 
bicarbonatado-cálcicas, 6% bicarbonatado-mistas e os 4% res
tantes classificadas como bicarbonatado-magnesianas Este per
centual elevado de amostras bicarbonatadas é devido ao grande 
número de poços perfurados nos calcários ocorrentes na área, 
abastecendo grande parte da população O restante das amos
tras, 7% do total, ou 13 amostras, apresentou grande variação, 
pois 3% foram classificadas como misto-mistas, 2% foram classi
ficadas como misto-sádicas e os 2% restantes se subdividiram 
entre misto-cálcicas e sulfatado-sódicas 

Com a utilização do diagrama de potabilidade de Schoeller
Berkaloff, verificou-se um comportamento mais homogêneo, 
pois cerca de 47% das amostras apresentaram uma boa potabili
dade, enquanto outros 17% apresentaram-se como passável 
Com uma potabilidade medíocre, foram classificadas cerca de 

TABElA 1 CVI 
Matriz de controle da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou menta natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m2/s) (m/s) S/U (m3/ano) (m3/ano) (x 106m3/ano) 

Aluviões 1 a 9 X 1()•2 2,8 X 10"3 23 X 10"2 7,75 X 107 7.~ X 109 2 200 
Dunas 1 a 6,0 x 1()•3 3,8 X 10"4 12 X 10"2 1.4 X 108 1.46 X 109 480 
Caatinga 6,1 X 1()•5 1,5 X 10"6 2,0 X 10"3 - 3,38 X 1oB 15 
Coberturas Detríticas 4,6 X 1()•3 2,5 X 10"4 8,4 X 10"2 3.7 X 108 1,3 X 1010 4 600 
Barreiras 5,0 X 1()"4 5,0 X 10"5 1,5 X 1()•2 9,3 X 107 3,8 X 1oB 120 
Exu 2,0 X 1()"5 4,0 X 10"6 1,0 X 10"3 3,7 X 1oJ 4,7 X 105 0,15 
Marizal 4,0 X 1()•3 2,7 X 1()•5 3,0 X 10"2 1,86 X 1oB 3,3 X 1010 11 000 
Ilhas 3,0 X 1()•3 2,0 X 10·5 5,6 X 10"2 9,3 X 107 7,6 X 10S 2 500 
Penedo 5,0 X 10"3 8,3 X 10·5 2,0 X 10"3 6,2 X 106 6,3 X 106 2,1 
Barra de ltiúba 5,0 X 10"4 6,2 X 10·6 3,5 X 10"5 2,3 X 106 3,5 X 1()5 0,12 
Brotas 4,0 X 10"3 3,3 X 10"4 4,3 X 10"3 1,2 X 107 5,2 X 1QB 170 
Igreja Nova Superior 5,0 X 1()•3 1,0 X 10"5 6,5 X 10"4 7,7 X 106 9,5 X 106 3,1 
Igreja Nova Inferior 5,0 X 1()•3 1,25 X 10"6 5,4 X 1 o-4 4,65 X 106 1,14 X 106 0,38 
In a já 4,0 X 1 o-4 5,0 X 10"5 1,3 X 1 ()"4 1,8 X 106 7,0 X 105 0,23 
Cariri 3,0 X 1 o-4 4,0 X 10·6 3,2 X 1 ()"3 9,3 X 105 1.7 X 1QB 56 
Tacaratu 2,0 X 1 o-3 1,3 X 1()•5 4,0 X 1 o-3 7.4 X 107 1,5 X 109 500 
Estância 3,0 X 1 o-5 7,5 x 1 o·7 4,0 X 1 ()"3 2,96 X 106 6,57 X 107 2,96 
Bambuí 2,5 X 1 o-4 - 3,0 X 10"2 - 3,0 X 1010 900 
Bebedouro - 10"5 4,0 X 1 o-3 - - 2,7 
Morro do Chapéu 5,0 X 10"3 1,2 X 10·4 2,0 X 1 o-2 1,16 X 1oB 6,0 X 109 2 000 
Caboclo - 10"5 6,5 X 1 o-3 - - 3,7 
Tombador 5,0 X 1 o-5 6,2 X 10"6 3,6 X 1 ()"1 2,3 X 107 1,8 X 1010 6000 
Salgueiro-Cachoeirinha - 10"7 4,0 X 1 ()"3 - - 100 
Vaza-Barris - 1()•7 2,5 X 1 o-3 - - 3.4 
Macururé - 10"7 4,0 X 1 o-3 - - 73 
Garanhuns 1,8 X 1 o-5 3,6 X 10"6 3,0 X 1 o-2 6.7 X 105 2,5 X 107 8.4 
Campo Formoso - 10"7 4,0 X 1 o-3 - - 0,25 
ltapicuru - 10"6 4,0 X 1()•3 - - 1,5 
Saúde - 10"7 4,0 X 1 o-3 - - 1.4 
lbó - 10"7 4,0 X 1 ()"3 - - 5,8 
Entre montes - 10"6 4,0 X 1 o-4 - - 0,11 
Barreiro - 10"7 4,0 X 1 o-3 - - 6,8 
Colomi - 10"6 4,0 X 1 o-3 - - 1,7 
Monteiro - 10"7 4,0 X 1 o-3 - - 83 
Caraíba-Paramirim - 10"7 4,0 X 1 o-3 - - 110 
Pres Juscelino - 10"7 4,0 X 10"3 -' - 150 
Ácidas - 10"7 5,0 X 1 o-2 - - 1000 
Intermediárias - 10"7 4,0 X 10"3 - - 1,1 
Básicas - 1 o-7 4,0 X 10"3 - - 4,2 
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19% das amostras, enquanto tiveram má potabilidade cerca de 
13% das águas. Apresentando potabilidade momentânea e águas 
não-potáveis, foram determinadas as águas restantes, cerca de 4% 
do total. Verifica-se então que cerca de 64% das águas analisadas 
podem ser utilizadas para consumo humano. 

Quanto à sua dureza, o quadro apresentado pelas águas a mos
tradas não foi muito favorável, pois apenas 13% das amostras 
foram classificadas como muito doces (5%) e como doces (8%) 
Cerca de 8% das amostras foram classificadas como medtana
mente duras, enquanto 10% foram classificadas como bastante 
duras Como maioria, cerca de 69% das águas amostradas foram 
classificadas como duras ( 14%) e mwto duras (55%) 

Na avaliação doSAR (Sodium Adsorption Ratio), as amostras 
apresentaram uma grande regularidade, pois cerca de 89% foram 
classificadas como excelentes, e outras 10% foram classificadas 
como boas, restando apenas 1% subdividido em regular e má 

A classificação destas amostras para irrigação mostrou um 
quadro muito variado, como se destacará em seguida. Para esta 
classificação, utilizam-se o SARe a condutividade destas águas, 
avaliando-se sua salinidade e seu teor em sódio 

Apenas 4% das águas foram classificadas como C1 -S 1 , isto é, 
não oferecem qualquer restrição, podendo ser utilizadas para irri
gar planta em qualquer tipo de solo. Apenas 0,5% foi classificada 
como C1 -S2 , ou seja, fracamente salina, podendo irrigar qualquer 
solo e qualquer planta, sem restrições, e ligeiramente sódica, 
podendo haver perigo de sódio para solos de textura fina e forte 
capacidade de troca de cátions 

Cerca de 15% das amostras foram classificadas como CrS1 , 

sendo então de média sal in idade e fracamente sódicas, podendo 
ser utilizadas em solos onde haja uma lixiviação moderada, para 
plantas de fraca tolerância salina; o teor de sódio não oferece 
riscos 

Com a classificação de C3 -S1 situaram-se cerca de 30% das 
amostras, significando que são águas de alta salinidade e fraco 
teor de sódio; só devem ser utilizadas em solos bem drenados, 
onde cuidados especiais de luta contra a salinidade serão toma, 
dos e apenas plantas com tolerância salina deverão ser cultiva
das; o teor de sódio não oferece riscos. Outros 4% foram 
classificadas com C3 -S2 , oferecendo as mesmas restrições, 
quanto à salinidade, que as anteriores, com a agravante de serem 
medianamente sódicas, oferecendo riscos de ocorrerem teores 
nocivos de sódio, caso sejam utilizadas em solos de textura fina e 
de forte capacidade de troca de cátions. 

Classificadas como C4 -S,, cerca de 11% das amostras são de 
salinidade muito forte, só podendo ser utilizadas em solos 
permeáveis, bem éuidados e abundantemente irrigados, e para 
plantas de altíssima resistência salina; o teor de sódio não 
oferece restrições. Como C4 -S2 , foram classificadas cerca de 7% 
das águas, oferecendo as mesmas restrições das anteriores, 
quanto à salinidade, e sendo medianamente sódicas, podendo 
oferecer riscos de ocorrerem teores nocivos de sódio, em solos 
de textura fina, e forte capacidade de troca de cátions. Ainda 
como C4 -S3 e C4 -S4 , foram classificadas outras amostras, cerca de 
4%, oferecendo ainda mais restrições, relativas aos teores de 
sódio, deventlo existir certas peculiaridades (existência de 
gipsita e/ou calcários nos solos), para que tais águas possam ser
vir para irrigação. 

Finalmente, classificadas como águas de salinidade extrema
mente forte, cerca de 23% das amostras só podem ser utilizadas 
em terrenos muito especiais, e unicamente para irrigação de 
palmeiras. Em contrapartida, apenas 1,5% das amostras foi 
considerado como inteiramente imprestável para irrigação. 

1.2.16- BACIAS HIDROGRÁFICAS CONJUGADAS AO RIO SER
GIPE 

Conjugaram-se ao rio Sergipe os rios Japaratuba e Sapucaia, que 
constituem uma diminuta rede hidrográfica, tipicamente de planí
cie de maré, localizada a norte de Pirambu Estes rios conjugados 
drenam uma área de 5.161 km2 , inteiramente contida no Estado 
de Sergipe, sendo que o alto curso dos rios Sergipe e Japaratuba 
possui uma rede de drenagem estabelecida principalmente sobre 
rochas metamórficas brasilianas, representadas pelos Grupos 

Macururé e Vaza-Barris, constituídos essencialmente por litolo
gias de baixa permeabilidade, como filitos, hornfels, xistos e cal
cários metamórficos que apresentam invariavelmente xistosida
de de direção O-NO, com mergulhos para N-NE e dobramentos 
abertos com vergência tectônica S-SO Uma certa angulosidade 
existente no padrão de drenagem, bem como algumas retilineari
dades refletem o controle das estruturas disruptivas, que, devido 
ao carreamento de argilas do manto intemperizado, encontram
se geralmente colmatadas e comportam-se similarmente às ro
chas não fraturadas, que devido à baixa permeabilidade incre
mentam o run-off superficial. desenvolvendo drenagens dentro 
do padrão básico dendrítico As estruturas que mais se destacam 
são os falhamentos inversos que expõem rochas gnáissico
migmatíticas do Complexo Caraíba-Paramirim, no Alto Estrutural 
ou Domo de Itabaiana, cujo processo ascensional possibilitou a 
exposição de seqüências estratigraficamente inferiores às se
qüências brasilianas (Grupo M iaba), cujas cristas quartzíticas, 
alinhadas na direção NE, aflorantes apenas na região meridional 
do alto estrutural, constituem-se nos principais acidentes do 
relevo, atingindo cotas de 500 m na serra de Itabaiana e 400 m na 
serra Comprida, enquanto que o relevo, normalmente suave a 
colinoso, não chega a atingir 300m nas nascentes do rio Sergipe, 
em rochas granitóides a NO da localidade de Cipó de Leite, sendo 
que sua rede de drenagem abrange as localidades de Nossa Se
nhora Aparecida, Ribeirópolis, Feira Nova, São Miguel Aleixo, Ita
baiana, Moita Bonita, Malhador, Areia Branca, Riachuelo, Santa 
Rosa de Lima, Divina Pastora, Laranjeiras, Maruim, Nossa Se
nhora de Lourdes e Santo Amaro das Brotas; a drenagem é efe
tuada pelos rios São Domingos e Salgado, além de uma série de 
pequenos riachos pela margem esquerda, enquanto que pela 
margem direita afluem os rios Lajes, da Campanha, Jacoca, 
Jacarecica, Cotinguiba, do Sal e Poxim. A foz do rio Sergipe em 
Aracaju liga-se naturalmente à foz do rio Japaratuba, através do 
canal do rio Pomonga, originando a ilha de Santa Luzia, onde se 
localiza o povoado de Barra dos Coqueiros 

O rio Japaratuba tem suas nascentes a leste de Feira Nova, 
tendo como principais afluentes pela margem esquerda os rios 
Cagamba, Cajueiro e Japaratuba-Mirim, enquanto que pela mar
gem direita têm-se os rios Pintor e Siriri Os principais núcleos 
urbanos, abrangidos pela sua rede hidrográfica, são: Cumbé, 
Nossa Senhora das Dores, Siriri, Rosário do Catete, Muribeca, 
Carmópolis e Japaratuba 

De um modo geral as redes de drenagem mostram padrões 
subdendríticos, estabelecendo atualmente maior intensidade de 
dissecação na região de Siri ri, Capela e Miranda, onde o relevo se 
apresenta colinoso, com algumas cristas quartzíticas e tabuleiros 
em rochas arenosas. Algumas retilinearidades e angulosidades 
destacam-se nas imagens radargramétricas, identificando-se 
como pertinentes aos rios Salgado, da Campanha, Cotinguiba, 
Poxim (Mirim e Açum), além de alguns afluentes do rio Jaca
recica. 

O conjunto de rochas metamórficas existentes no alto e médio 
cursos destas bacias conjugadas atuou como um imenso 'horst 
separando os rifteamentos de Tucano e de Sergipe-Alagoas, com 
registros desta última segundo uma faixa litorânea de 40 km de 
largura, na região a leste da zona de falhamentos gravitacionais, 
que coincide aproximadamente com uma linha entre as localida
des de Areia Branca, Malhador, Siri ri e Muribeca, destacando-se 
duas estruturas de grande importância: o Alto Estrutural de 
Muribeca-Japoatã, que permite o afloramento das Formações 
Serraria e Bananeiras do Subgrupo Igreja Nova Superior, repre
sentativas da fase de embaciamento periférico à zona de intu
mescência pré-rift, embora não mapeáveis na escala 1:1.000.000, 
além das Formações Penedo, Rio Pitanga e Barra do ltiúba do 
Subgrupo Coruripe, representativas da fase de afundamento con
comitante com o preenchimento de detritos fluviodeltaico
lacustrinos nos sistemas de nfts assimétricos ao rifteamento 
central. As melhores exposições destas seqüências são observá
veis em uma estreita faixa na região de Muribeca e na margem 
esquerda do rio Japaratuba. Já pela margem direita do baixo 
curso do rio Japaratuba, bem como na região compreendida entre 
Aracaju, Japaratuba, Areia Branca e Siriri, afloram rochas do Cre-
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TABELA 1 CVII 
Dados hidroqufmicos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

Coordenadas Data 
N~ do ponto Nature~a do ponto Local Município Estado 

Longitude Latitude Coleta Análise 

01 Poço Tabuleirinho Afrânio PE 41°00'00" OB•25'00" - -
02 Tamburim Afrânio PE 41°01'50" 08"27'00" - -
03 

.. 
La do Pedro Ouricuri PE 40"33'15" 08"17'1 O" - -

04 
.. Malhadinha Petrolina PE 40"42'46" 08"21'00" - -

05 
.. Água Preta Petrolína PE 40"37'00" 08•22'2g" - -

06 .. Morada Nova Afrânio PE 40"58'00" 08"26'00" - -
07 .. Palácio Afrânio PE 40°54'09" 08"26'06" - -
08 

.. 
Baixa da Esperança Petrolina PE 40"46'39" 08"23'36" - -

09 
.. 

Famoso Afrânio PE 40"58'00" 08"29'30" - -
10 .. 

Coqueiro Petrolina PE 40•51'39" 08"28'37" - -
11 .. 

Araçá Afrânio PE 41°03'19" 08•30'50" - -
12 .. 

Pedra do Anísio Afrânio PE 41"09'42" 08°36'39" - -
13 .. 

Veredão Casa Nova PE 41 "17'30" 08"51'00" - -
14 .. 

Afrânio Afrânio PE 41"00'00" 08"30'33" - -
15 .. 

Lg do Pajeú Petrolina PE 40"30'02" 08•30'15" - -
16 .. 

Lg da Prensa Petrolina PE 40"40'49" 08°32'46" - -
17 .. Campo Limpo Petrolina PE 40"53'52" 08"38'54" - -
18 .. 

Satisfeito Petrolina PE 40"52'13" 08"40'00" - -
19 .. 

Santo Antônio Petrolina PE 40"48'19" 08"42'13" - -
20 .. 

Carretão Petrolina PE 40"41'06" 08"45'50" - -
21 .. 

Cabaceira Petrolina PE 40•54'09" 08"48'19" - -
22 .. 

Faz Riacho Sansão Petrolina PE 40"33'52" 08"51'23" - -
23 .. 

Angico Petrolina PE 40"51'56" 08"51'31" - -
24 Rio Rio/Cica Juazeiro BA - - - -
25 Poço Caie ira Petrolina PE 40"49'00" 08°56'06" - -
26 .. 

Pau Ferro Petrolina PE 40•44'19" 08"57'13" - -
27 .. 

Urvais Petrolina PE 40•35'50" 08"57'20" - -
28 .. Água Branca Petrolina PE 40"31'40" 08"48'36" - -
29 .. 

Cristália Petrolina PE 40•39'1 O" 08"34'52" - -
30 .. Poço do Boi Petrolina PE 40"39'10" 08"34'52" - -
31 .. 

Formosa Petrolina PE 40"33'03" 08"55'50" - -
32 .. Ribeira Ouricuri PE 40"29'30" 08"03 55. - -
33 .. Vieira Ouricuri PE 40"26'37" 08"10'03" - -
34 .. São José Ouricuri PE 40"18'02" 08"12'20" - -
35 .. Mandacaru Ouricuri PE 40"16'15" 08"11'32" - -
36 

.. Pau d'Arco Ouricuri PE 40•25'04" 08"14'39" - -
37 .. 

Telha Parnamirim PE 40"06'38" 08"14'02" - -
38 .. 

Floresta Parnamirim PE 40"05'52" 08•14'02" - -
39 

.. Antonica Ouricuri PE 40"15'00" 08°18'07" - -
40 .. Pau d'Arco dos Li nos Bodocó PE 39"52'47" 08"00'00' - -
41 .. Favela Parnamirim PE 39"59'00. 08"05'35" - -
42 .. 

Caraíbas Ouricuri PE 39"56'33" 08"09'40" - -
43 .. Veneza Parnamirim PE 39"53'20" 08"18'20" - -
44 .. Faz Pedra Grande Santa Maria da Boa Vista PE 38"48'1 O" 08°29'45" - -
45 .. Sítio Passagem Santa Maria da Boa Vista PE 39"49'42" 08"29'00" - -
46 .. Poço Fundo Parnamirim PE 39"14'07" 08"10'50. - -
47 Cal Petrolina PE 40•25'25" 08"35'00" - -
48 .. Taboleiro Santa Maria da Boa Vista PE 40"18'35" 08"36'56" - -
49 .. Jutaí Santa Maria da Boà Vista PE 40"14'15" 08"38'09" - -
50 Caldeirão Santa Maria da Boa Vista PE 40"20'42" 08"38'44" - -
51 

.. Almas Petrolina PE 40"24'15" 08•42'1 O" - -
52 

.. Belém Santa Maria da Boa Vista PE 40"18'45" 08"42'35" - -
53 

.. Ligeiro Santa Maria da Boa Vista PE 40"17'05" 08"43'25 . - -
54 

.. Curupaité Petrolina PE 40"23 52" 08"45'25" - -
55 

.. Simpatia Petrolina PE 40"25'50" 08"46'26" - -
56 

.. Queimada Grande Santa Maria da Boa Vista PE 40"20'10" 08"47'44" - -
57 

.. Barra Bonita Santa Maria da Boa Vista PE 40"1 0'31" 08"48'55" - -
58 .. Faz Futuro Santa Maria da Boa Vista PE 40"01'30" 08"45'00" - -
59 

.. Sítio Alvorada Santa Maria da Boa Vista PE 39"51'32" 08"37'51" - -
60 

.. Fazenda Mandacaru Santa Maria da Boa Vista PE 39"59'32" 08"39'00" - -
61 

.. Fazenda Santa Rosa Santa Maria da Boa Vista PE 39"55'15" 08"30'50" - -
62 

.. Lagoa do Alegre Casa Nova BA 41"40'20" 09°06'40" - -
63 .. Caldeirão Casa Nova BA 41•33'45" 09•04'30" - -
64 .. Sa Branca Casa Nova BA 41"15'32" 09•1 0'20. - -
65 .. Sobrado Casa Nova BA 41"28'00" 09•05'10" - -
66 

.. Sítio Umbuzeiro Casa Nova BA 41"10'50" 09•24'1 O" - -
67 Tigre Petrolina PE 40"46'06" 09"00'41" - -
68 

.. São José Petrolina PE 40"45'49" 09"03'20" - -
69 

.. Salina Petrolina PE 40"49'40" 09•04'25" - -
70 

.. Sítio N do Martiniano Petrolina PE 40•36'15" 09•00'33" - -
71 

.. Alto do São José Petrolina PE 40"45'50" 09"08'50" - -
72 .. Barreiro Petrolina PE 40"44'35" 09"04'25" - -
73 

.. Farto Petrolina PE 40"33'52" 09"01'23" - -
74 .. Bom Jardim Petrolina PE 40"35'00" 09"04'25" - -
75 " Bom Jardim Petrolina PE 40"34'00" 09"02'54" - -
76 .. Km 45 Petrolina PE 40"3B'36" 09•05'58" - -
77 .. Jardim Petrolina PE 40•39'25" 09"07'29" - -
78 .. Alta mira Petrolina PE 40•31'06" 09"06'54" - -
79 Km 25 Petrolina PE 40°33'36" 09"10'16" - -
80 

.. Salgadinho Casa Nova BA 40"51'23" 09"13'40" - -
81 .. Barras Casa Nova BA 40"58'20" 09"13'35" - -
82 .. Fazenda Olho d'Água Juazeiro BA 40"40'25" 09°43'00" - -
83 .. Fazenda Comprida Petrolina PE 40"22'30" 09°00'25. - -
84 .. Caraíba Petrolina PE 40"27'45" 09"05'00" - -
85 

.. Lagoa Nova Petrolina PE 40•29'09" 09"07'45" - -
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Análise química 
Unidade 

C a Mg Na K CI 504 HC03 co3 N02 N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

256,00 140,94 120,00 16,00 856,25 10,67 439,20 - - - 2 605,00 122,60 6,55 36,00 427,00 -
56,80 35,96 142,00 4,60 178,75 6,24 488,60 - - - 1.022,00 29,00 7,00 40,00 629,60 -

103,20 48,60 88,00 - 280,00 86,80 146.40 - - Pres 1.029,00 45,80 6,50 12,00 691,00 -
552,00 626,90 1 250,00 42,00 4 400,00 176,63 546,56 - - - 10335,00 396,00 6,45 44,80 146,40 -
108,00 19,44 33,75 28,00 115,00 8,64 395,28 - - - 800,00 35,00 6,90 32,40 1 024,00 -
120,0'0 41,31 73,75 13,00 235,00 28,83 290,40 - - - 1 035,00 37,00 6,70 32,00 756,40 -
532,00 607,50 1 337,50 50,00 4 075,00 613,74 657,54 - - - 9.940,00 230,00 6,90 45,70 386,00 -
196,00 38,80 651,25 1,00 1 000,00 7,68 317,20 - - - 2 500,00 40,00 7,10 26,00 366,00 -
244,00 99,63 125,00 10,00 600,00 5,28 619,76 - - - 2 291,00 102,00 6,80 50,80 317,20 -
300,00 211.41 417,50 37,50 1 500,00 10,13 610,00 - - - 3 970,00 162,00 6,80 59,00 512,40 -
160,00 72,90 66,00 4,00 400,00 8,64 370,88 - - - 1 410,00 70,00 7,00 30.40 468,00 -
560,00 631,00 250,00 42,00 2 800,00 230,64 536,80 - - - 10410,00 400,00 6,45 44,00 146,40 -
224,00 174,90 485,00 40,50 1 275,00 422,04 141,52 - - 37,30 3110,00 128,00 7,90 11.60 200,00 -
670,00 534,00 500,00 18,75 3 000,00 455,27 192,76 - - - 7 221,00 387,50 7,60 15,80 - -
124,00 54,67 175,00 75,00 450,00 18,40 534,36 - - - 1 654,00 53,50 7,25 43,80 597,80 -
348,00 233,28 475,00 38,00 1 800,00 10,57 610,00 - - - 4 570,00 183,00 6,90 50,00 244,00 -

60,00 27,70 43,75 6,00 105,00 10,57 312,34 - - - 620,00 26,24 7,10 25,60 1 220,00 -
240,00 136,08 165,00 12,00 870,00 7,68 439,00 - - - 2 600,00 116,00 7,00 36,00 414,80 -
408,00 170,01 487,50 12,50 1 600,00 94,57 492,88 - - - 4414,00 182,00 6,55 40.40 624,60 -
900,00 495,72 1 050,00 50,00 4 075,00 477,67 551,44 - - - 8440,00 420,00 7,15 45,20 256,20 -
100,00 41,30 30,00 10,00 130,00 8,64 434,32 - - - 830,00 42,00 7,00 35,60 1 000,40 -
332,00 165,24 687,50 12,50 2 075,00 10,61 175,68 - - - 4.650,00 151,00 7,10 140,90 475,80 -
462,00 653,40 265,50 25,00 2 380,00 44,20 502,64 - - Pres 4 125,00 163,00 6,80 41,20 305,00 -

11,20 2,91 2,90 1,85 3,00 2,50 48,80 - Aus 0,00 60,00 4,00 7,70 4,00 12 000,00 -
156,00 48,60 83,73 6,00 180,00 57,66 458,72 - - - 1 039,00 59,00 6,85 37,60 756,40 -
760,00 729,00 687,50 20,00 2 975,00 959,97 329,40 - - - 9 146,00 490,00 7,60 27,00 - -
154,00 121,50 62,50 12,50 632,50 18,33 209,84 - - - 1 662,00 88,50 7,40 17,20 683,20 -
216,00 80,19 210,00 10,00 750,00 35,70 378,20 - - - 2 144,00 87,00 7,10 31,00 671,00 -
178,00 26,45 177,50 27,50 450,00 52,12 407.48 - - - 1 509,00 59,50 7,50 33.40 - -
178,00 26,45 177,50 27,50 450,00 52,12 407,48 - - - 1 509,00 59,50 7,50 33,40 - -
116,00 19,44 475,00 64,00 670,00 8,64 717,36 - - - 2 650,00 37,00 7,35 58,80 202,60 -

5,10 3,40 61,30 - 72,00 39,80 75,60 - - Pres 14,00 2,90 6,00 6,20 2 398,00 -
11,20 5,80 45,40 - 11,00 18,40 134,20 - - TL 230,00 5,20 6,50 11.40 3 720,00 -
22,40 16,50 68,50 - 102,50 56,70 109,80 - - Aus 375,00 12,40 6,50 9,00 1 890,00 -

284,00 187,10 421,00 - 1 400,00 111,90 370,90 - - Aus 3 046,00 148,00 7,00 20.40 2 000,00 -
300,00 456,80 1 814,00 - 3 700,00 694,80 234,00 - - Aus 7 395,00 263,00 7,00 19,00 7 395,00 -
448,00 286,70 251,30 - 1 525,00 308,80 453,80 - - Traços 3 630,00 230,00 7,00 37,20 167,00 -
176,00 136,10 385,50 - 760,00 34.70 358,70 - - Pres 1 973,00 100,00 7,00 29.40 335,60 -
176,00 230,80 705,70 - 1 750,00 331,60 663,70 - - Pres 4165,00 139,00 7,00 54,40 - -
256,00 199,30 627,90 - 1 600,00 482,50 80,50 - - Pres 3 409,00 146,00 6,50 6,60 - -
624,00 468,60 1 074,60 - 3 050,00 1 119,40 422,10 - - Pres 7 192,00 348,00 7,00 34,60 69,00 -
976,00 512,20 1 832,60 - 4 400,00 563,60 539,20 - - TL 8 685,00 456,00 7,00 44,20 68,40 -

50,00 38,90 180,90 - 180,00 27,00 483,10 - - Aus 1 126,00 28,50 6,50 39,60 778,50 -
184,00 354,78 620,00 42,00 2 075,00 94,17 141,52 - - 37,00 5 012,00 192,00 8,40 14,00 140,00 -
792,00 722,00 462,50 42,00 3 925,00 38,44 270,84 - - TL 9 400,00 497,00 7,90 22,00 87,00 -

81,60 23,20 48,80 - 52,00 25,10 373,30 - - Aus 650,00 30,00 6,50 30,60 1 357,00 -
39,20 17,01 62,00 29,60 102,00 31,23 275,72 - - - 682:00 16,80 7,50 2,60 1 220,00 -

360,00 233,30 585,40 - 1 850,00 131,20 336,70 - - Pres 3 866,00 186,00 7,00 27,60 - -
28,80 74,00 138,40 - 200,00 15,40 466,00 - - Pres 968,00 38,00 7,00 38,20 695,00 -

520,00 374,20 762,80 - 2 650,00 247,00 610,00 - - Pres 5 458,00 284,00 7,50 50,00 - -
306,00 70,47 222,50 26,00 430,00 572,75 389,18 - - Tracos 2 205,00 105,00 7,00 31,90 427,00 -
512,00 286,70 464,00 - 2 200,00 56,00 370,00 - - P~es 4 504,00 246,00 7,00 30.40 450,50 -
140,00 133,60 165,50 - 590,00 61,80 441,60 - - Pres 1 718,00 90,00 7,00 36,20 - -
196,00 63,18 210,00 32,00 710,00 29,79 312,32 - - - 2 075,00 75,00 6,70 25,60 463,60 -

1 000,00 478.71 907,50 5,25 4 375,00 75,27 370,40 - - - 8 245,00 447,00 6,75 32,00 - -
200,00 34,00 365,60 - 680,00 181,40 348,90 - - Pres 1 950,00 64,00 7,00 28,60 - -
632,00 286,70 589,40 - 2 600,00 190,30 287,90 - - Pres 4681,00 276,00 7,00 23,60 - -
200,00 510,30 910,00 46,50 3 100,00 19,22 307,44 - - - 5 976,00 260,00 7,80 25,20 100,00 -

54,00 32,19 178,75 12,15 145,00 22,10 451,40 - - 46,00 962,00 26,75 8,50 40.40 750,00 -
584,00 528,88 825,00 46,50 3 775,00 67,27 122,00 - - - 7 520,00 365,00 7,50 10,00 95,00 -
216,00 204,12 320,00 1 175,00 28,63 180,56 - - - 340,00 3 082,00 138,00 8,00 14,80 210,00 -
300,00 566,19 750,09 98,50 2 675,00 26,90 185,49 - - 1 105,00 6 364,00 308,00 7,70 15,20 97,00 -
114,00 38,27 241,25 25,00 475,00 44,20 323,30 - - 21,52 1 332,00 44,25 7,85 26,50 470,00 -
168,00 63,18 995,00 - 74,50 1 900,00 133,39 - - 20,50 3 576,00 68,00 7,95 12,40 160,00 -
336,00 806,76 940,00 79,00 3 775,00 7,68 361,12 - - 840,00 9 356,00 416,00 7,80 29,60 78,00 -
224,00 121,50 315,00 34,50 1 025,00 167,21 145,40 - - 8,50 2 600,00 13,80 8,20 8,80 260,00 -
222,00 119,50 177,50 8,75 600,00 153,68 492,88 - - - 2 043,00 104,50 7,55 40.40 - -
148,00 57,10 23,75 18,75 155,00 76,84 517,28 - - - 1 167,00 60,50 7,70 42.40 - -
558,00 227,20 406,75 56,25 2 050,00 150,00 463,66 - - - 5 043,00 233,00 7,45 38,00 - -
210,00 154,30 300,00 37,50 1 375,00 58,86 334,28 - - - 2 836,00 116,00 7,80 27,80 488,00 -

84,00 21,87 255,00 14,00 415,00 90,33 236,68 - - Pres 1 158,00 30,00 7,60 19.40 624,00 -
304,00 233,58 282,50 14,00 1 200,00 351,72 267,92 - - - 2 710,00 168,00 6,75 23,60 317,20 -

1 016,00 520,00 1 050,00 50,00 4 750,00 36,70 444,00 - - - 9 086,00 214,00 6,95 36.40 231,00 -
424,00 398,52 1 650,00 100,00 3 875,00 501,80 385,52 - - - 9 706,00 270,00 7,15 31,60 414,80 -
202,00 142,15 387,50 18.76 1 250,00 18,33 253,76 - - - - 109,00 7,30 20,80 439,20 -
196,00 153,90 156,25 34,50 770,00 23,05 464,32 - - - 2 383,00 117,00 7,65 38,10 - -
230,00 241,78 225,00 2,50 1 250,00 14,47 683,20 - - - 3 450,00 157,00 7,35 56,00 439,30 -
242,00 110,56 525,00 82,50 1 341,60 10,61 570,96 - - - 3 086,00 106,00 7,00 48,40 536,80 -
222,00 139,72 281,25 25,00 1 025,00 97,46 326,96 - - - 2 216,00 113,00 7,80 26,80 - -
104,00 153,60 296,80 - 675,00 111,90 322,10 - - Pres 1 889,00 89,20 6,50 26.40 - -

25,60 70,00 73,00 - 98,00 25,10 346,40 - - Pres 687,00 35,20 7,00 34,80 - -
44,40 29,40 100,00 8,75 180,00 4,80 276,72 - - Aus 666,00 25,20 7,15 22,60 982,80 -

592,00 247,00 1 662,50 132,00 4 200,00 11,53 375,76 - - - 9 386,00 250,00 6,90 30,80 146,80 -
306,00 168,83 1 537,50 162,50 3 950,00 125,45 336,94 - - - 6 623,00 146,00 7,30 37,20 268.40 -
184,00 104,48 1 600,00 75,00 2 750,00 48,25 392,84 - - - 6 054,00 89,00 7,50 32,20 280,00 -
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TABELA 1 CVII -Continuação 

Coordenadas Data 
N~ do ponto Natureza do ponto Local Município Estado 

Longitude Latitude Coleta Análise 

B6 Po.?o Cacimba do Baltazar Petrolina PE 40'27'46" 09'08'27" - -
87 Capim Petrolina PE 40'27'15" og'11'16" - -
88 .. 

Baraúna Petrolina PE 40'26'53' 09'18'20" - -
89 .. 

Firmeza Juazeiro BA 40'0000' 09'10'00" - -
90 .. 

Sa Negra Juazeiro BA 39'56'1 O" 09'24'49" - -
91 .. 

Urtiga de Baixo Curaçá BA 39'32 27" 09'25'54" - -
92 .. Umbuzeiro Juazeiro BA 40'11'15" 09'34'25" - -
93 .. 

Altamira Juazeiro BA 40'24'16" 09'44'27" - -
94 .. Poco de Fora Curaçá BA 39'48'00" 09'37'00" - -
95 .. 

FaZenda Nova Curaçá BA 39'44'1 O" 09'38'00" - -
96 .. Maxixe Curaçá BA 39'32'19" 09'36'33" - -
97 .. 

Fazenda Roçado Curaçá BA 39'43'30" 09'39'00" - -
98 .. 

Fazenda Caraibinha Curaçá BA 39'43'30 . 09'39'00" - -
99 .. 

Fazenda Petrópolis Curaçá BA 39'49'15" 0!!'37'00" - -
100 .. 

Fazenda Pinhões Curaçá BA 39'51'50" 09'36'00 - -
101 .. 

Moxotó lbimirimi PE 37'31'00" 08'43'30" - -
102 .. 

Tabuleiro do Boi I na já PE 37'50'00" 08'51'30" - -
103 .. 

Cara íba Seca Petrolândia PE 38'15'00" 09'01'00" - -
104 .. B de S José Bonique PE 37'11'40" 08'35'00" - -
105 .. B de S José Bonique PE 37'11'40" 08'35'00" - -
106 .. 

B de S José Bonique PE 39'11 40" 08'35'00. - -
107 .. 

Fazenda Terra Rica In a já PE 37'56 00" 08'39'00" - -
108 .. 

Quixaba Grande Petrolândia PE 38'12'00" 09'02 00" - -
109 .. Lagoa Velha Petrolândia PE 38'12'10" 08'58'40" - -
110 .. 

Fazenda Fonseca Floresta PE 37'58'00" 08'34'50" - -
111 .. 

Lajes lbimirim PE 37'41'30' 08'32'00" - -
112 .. 

In a já In a já PE 37'49'20" 08'54'20" - -
113 .. Fazenda Remanso I na já PE 37'55'20' 08'56'30" - -
114 Fazenda Formigão I na já PE 37'53'30 08'48'00" - -
115 .. 

Caraibeiras I na já PE 37'51'30 . 08'54'40" - -
116 .. Caldeirão I na já PE 37'56'20 . 08'56 30 - -
117 .. Ouixabinha Petrolândia PE 38'17 30 08'56 30. - -
118 .. Limão-Bravo Petrolândia PE 38'23'40" 08'5410" - -
119 .. Mandacaru Petrolândia PE 38'17'00" 08'57 50 - -
120 .. Fazenda Roçado Petrolândia PE 38'17'00 . 09'04'10" - -
121 .. ltaibá ltaibá PE 37'25'30" 08'57'20" - -
122 Mata-Burro Minador do Negrão AL 36'49'1 O" 09'23'40" - -
123 .. 

Quartel Polícia (Sede) Arco Verde PE 37'03'40" 08'26'30" - -
124 .. 

Buíque ASF Buíque PE 37'09'20" 08'37'30" - -
125 .. Cacimbinha Cacimbinha AL 36'59'30' 09'25'00" - -
126 .. Buíque Mat EJuíque PE 37'09'20 08'37'30" - -
127 .. 

Tingui Agua Branca AL 37'54 00 . 09'22'20. - -
128 .. 

Fazenda Galinha do Maio Cacimbinha AL 36'55 00 . 09'26'20" - -
129 .. Canapi Canapi AL 37'25'30" 09'09'00" - -
131 Maravilha Maravilha AL 37'21'00" 09'14'00" - -
132 .. Pv. do Pedrão 1 ~ Olho d'Água das Flores AL 37'14'20" 09'33'00" - -
133 .. DNOCS (Sede) Santana do lpanema AL 37'14'40" 09'22'30" - -
134 Carqueja Floresta PE 38'24 30 08'19'40" - -
135 .. 

Fazenda Cavaco lbimirim PE 37'41 30" 08'23'30" - -
136 .. 

Angico Betânia PE 38'04'00" 08'25 40 - -
137 .. Fazenda Umbuzeiro Floresta PE 38'30'00" 08'31 20' - -
138 .. S.anta Paula Floresta PE 38'20'00" 08'23'20" - -
139 Buíque Buíque PE 37'09'20" 08'37'30" - -
140 Algodões Sertânia PE 37'20 40 08'19'20" - -
141 .. Várzea de Joana Poço das Trincheiras AL 37'29'30" 09'19'00. - -
142 .. Barra Major lsidoro AL 36'57'30" 09'37'30" - -
143 .. 

Carié Canapi AL 37'29'00. 09'15'00" - -
144 .. Fazenda Rafael lbimirim PE 37'37'20. 08'36'00" - -
145 .. lbimirim lbimirim PE 37'41'30. 08'32'00" - -
146 .. Carqueja Floresta PE 38'24'30' 08'19'40" - -
147 Mata Verde Tupanatinga PE 37'16 50" 08'46'30" - -
148 Marruá Cacimbinha AL 36'53'20" 09'26'30" - -
149 .. Minador do Negrão Minador do Negrão BA 36'52'00" 09'19'00" - -
150 .. Sa. das Varas Arco Verde PE 36'59'1 O" 08'27'30" - -
151 .. Buíque D Gaibu Buíque PE 37'09'20" 08'37'30" - -
152 .. Caraibeira Tacaratu PE 38'04'40" 09'06'30" - -
153 .. Curituba Velha n~ 2 Curituba SE 37'56'30" 09'37'30" - -
154 B de S José Buíque PE 37'11'40" 08'35'00" - -
155 .. Moxotó lbimirim PE 37'38'40" 08'46'00" - -
156 .. B do Alexandre In a já PE 37'51'20" 08'41'00" - -
157 .. Fazenda Pajeú In a já PE 37'52'50" 08'56'20" - -
158 .. 

Sa Negra I na já PE 38'00'30" 08'38'30. - -
159 .. 

Soares Petrolândia PE 38'12'40" 08'54'1 O" - -
160 .. Olho d'Água Petrolândia PE 38'15'00" 09'02'30" - -
161 .. Brejinho Petrolândia PE 38'17'30" 09'05'30" - -
162 .. 

Braga Tacaratu PE 38'08'00" 08'59'30" - -
163 .. Olho dAgua dos Casados Olho d'Água dos Casados AL 37'56'00' og'32'00" - -
164 .. 

Olho d'Agua dos Coelhos Glória BA 38'21'00" 09'11'30" - -
165 .. Santa Brígida Santa Brígida BA 38'08'00" 09'44'30" - -
166 .. Curituba Velha n~ 01 Curituba SE 37'55'30" 09'39'00" - -
167 .. Riacho Doce Caruaru PE 36'03'50" 08'08'20" - -
168 .. ltaúna Caruaru PE 36'08'20" 08'10'00" - -
169 .. Fazenda Barreira lgaci AL 36'43'20" 09'33'30" - -
170 .. Chão do Moreira Palmeira dos Índios AL 36'37'20" 09'2-6'00" - -
171 .. Canhotinho Canhotinho PE 36'12'20" 08'53'20" - -
172 .. Posto Shell (Sede) Canhotinho PE 36'12'20" 08'53'20' - -
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Análise química Unidade 

C a Mg Na K CI so4 HC03 co3 N02 N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

14,40 3,15 42,00 5,50 33,50 9,65 107,36 - - - 302,00 1,20 7,20 8,80 2 806,00 -
456,00 311,04 3 425,00 50,00 6 700,00 7.72 658,80 - - - 13 558,00 242,00 6,95 54,00 292,80 -
460,00 424,27 500,00 30.00 2 650.00 49,01 297,65 - - Aus 5 202,00 289.00 7,35 24.40 131,04 -

57,80 59,30 99.40 - 172,50 56,00 368,40 - - Pres 849,00 38,80 6,50 30,80 817,00 -
120,00 80,10 216,00 - 480.00 90.70 385,50 - - Tracos 1 630,00 63,00 7,00 31,60 482,00 -
132,00 94.80 196,60 - 390,00 59,80 651,50 - - TraÇos 1 667,00 72,00 7,00 53.40 559,00 -
120,60 112,50 199,10 - 740,00 44.40 207.40 - - Aus 1 836,00 82,80 6,54 17,00 - -

92,00 9,20 66,70 - 61,00 65,60 314,80 - - Aus 651.00 26,80 6,00 25,80 1 462,00 -
80,00 38,90 200,60 - 310,80 88,80 324,50 - - Traços 1 097,00 36,00 7,00 26,60 711,30 -

872,00 1 419.10 2 641,00 - 9 200,00 401.40 430,36 - - Tracos 15 479,00 802,00 7,00 36,00 36,20 -
110,00 102.10 100,00 - 490,00 69.50 419,70 - - TraÇos 1 601,00 69,50 7,00 34.40 481,00 -
976,00 899,1 o 2 475,00 150.00 8 050.00 196,04 139,08 - - Pres 12981,00 614,00 7,35 11.40 53,04 -

60,00 24,30 88,00 19,00 115,00 35.55 200,08 - - Aus 540,00 25,10 8,25 18.40 1 716,00 -
221,80 151,63 281,25 100,00 1 237.50 42,24 134,00 - - Aus 2181,00 110.20 7,35 11,00 296.40 -

25,60 26.73 80,00 4,80 144.00 22,10 156,14 - - Aus 476,00 17.40 7,25 12,80 1 560,00 -
16.00 6,80 1,50 2.40 30,00 13,45 41,48 - - 7,00 143,00 10,80 7.40 1,70 5 300,00 Form lnajá 
44.00 24,30 123.75 21,50 115.00 75,91 319,64 - - - 774,00 21.00 7,20 26,20 967,20 Gr Ilhas 
41,60 35,96 200,00 37,50 357,50 50,93 234,24 - - Pres 1 102,00 25,20 7,20 19,20 361,60 Brotas 
36,00 19.44 13,50 5,00 37,00 15,37 143.97 - - - 300,00 16,30 8,30 12,60 2 652,00 -
44,00 21,38 31.25 5.30 74,00 49,97 131.76 - - - 426,00 19,80 8,00 10,80 2 029,00 -
41,60 23,32 251,00 5,00 45,00 65,34 158,00 - - - 382,00 20,00 7,75 13,00 1 872,00 -
23,60 3,99 11.00 9.30 22,00 14.89 90,28 - - 13,00 198,00 9.60 7,60 7.40 3 600.00 -
12.00 7,78 23,50 6,90 56,00 6.25 48,80 - - Pres 175.00 6,20 7,00 - 4 056,00 Form Marizal 

424,00 298,89 1 350,00 58,00 3 600.00 38.44 165.92 - - TL 6414.00 229,00 6.75 13,60 117,00 Brotas 
314,00 108,13 295,00 28,00 1 070,00 155,68 273.28 - - TF 2 355,00 123,00 7,95 22.40 28,08 Form Marizal 

40,00 27.20 1,25 27.40 132.00 4,81 136,64 - - 4,80 510,00 21,20 7.75 11,20 1 326,00 Form Marizal 
11,60 13,36 15,75 14,90 39,00 10,57 87,84 - - - 204,00 8.40 7,70 7,20 351,00 Gr Ilhas 

190,00 94,77 420,00 32,00 1 120,00 140,30 112,24 - - TL 2 300,00 86,50 6,95 9,20 558,80 Form Marizal 
17,20 5,83 18,25 8,10 30,00 8,64 75,64 - - - 169,00 6.70 6,80 6,20 4 524,00 Form Marizal 
20.00 14,58 73,90 13.80 90,00 11.05 180.56 - - - 420,00 11,00 7,85 14,80 1 716,00 Tacaratu 
22.40 12,25 67,50 13,80 114,00 9,12 122.00 - TL - 386,00 10,20 7,00 10,00 1 950,00 Tacaratu 
28,80 15.55 100,00 15,16 26,25 16,33 296.46 - - 325,00 581,00 14,40 8,10 24,30 1 150,00 Form Marizal 
22.40 5,83 181,25 12,00 92.00 49,97 353.80 - - - 752,00 8,00 6,20 29,00 936,00 Brotas 
27,00 15,55 225.00 30,00 210,00 147,99 187,88 - TL - 943,00 17,20 6,20 18,20 655,00 Form Marizal 
60,00 19.16 70,00 170.00 32,67 229,36 - - - - 673,00 27,00 7,90 18,80 1 138,80 Tacara tu 

192,00 162,81 257,50 22.50 1 100,00 64,38 151,28 - - - 2 142,00 115,00 8.00 12.40 2 964,00 -
280,00 498,15 2 125,00 107,00 5 000,00 240,25 248,88 - - 16.50 9 558,00 275,00 7.45 20.40 66,00 -
152,00 105.70 345,00 150,00 800.00 23,06 448,96 - TF - 2 276,00 81,50 8.45 43,20 358.80 -
31.20 15,06 44,00 12,00 106,00 38.44 62,22 - - - 354,00 14,00 7,60 5,10 2 028,00 -
76,00 109,36 975,00 40,00 1 550,00 44,20 717,36 - - - 3 598,00 64,00 8,15 58,80 202,80 -
34.40 15,06 29,00 12.00 80,00 9,61 134,20 - - TL 361.00 14,80 7,30 11,00 2 184,00 -

100.00 23.08 515,00 15,00 710,00 92,23 402,60 - TL Pres 2 508,00 34,50 8,55 38,20 390,00 -
320,00 459,27 1 682,50 43,50 4 000,00 411,30 263,52 - - 65,00 8 ooi.oo 269,00 7,55 21,60 80,00 -
236,00 170,58 312,50 155,00 1 475,00 9,61 73,20 - - TF 2 824,00 129,20 7,20 6,00 202.80 -

84,00 85.05 890,00 92,50 950,00 140,30 756,40 - - 630.00 3 646,00 56,00 7,50 62,00 175.00 -
31,00 16.40 112.50 33.40 152,50 24.02 234,24 - - - 642,00 14,50 7,50 19,20 1 154,40 -

268,00 191.97 981,25 34,00 2 350,00 38.44 361,52 - Pres Pres 4 793.00 146,00 7,85 29,60 156,00 -
512,00 316,87 700,00 280,00 3 150.00 15,37 17,08 - Pres Aus 5 962.00 258,40 6,90 1.40 126,36 -
286.00 227,00 655,00 46,50 1 890.00 67,27 409,92 - - 568,00 4 306,00 165,00 7,30 33,60 160,00 -
560,00 301,32 362,50 34,50 1 800,00 572.76 219,60 - - 52,80 5 130,00 264,00 7,55 18,00 218.40 -

76,00 17.01 130,00 6,50 140,00 66.30 353,80 - Pres - 813,00 26,00 7,95 29,00 982,80 -
203,20 227.44 400,00 100,00 1 350,00 105.71 463,60 - - Pres 1 867,00 144.40 7.45 38,00 218.40 -

42,80 15,06 32,50 11,20 95,00 25,94 109,80 - Pres TF 35,00 18,10 7,35 9,00 2 028,00 -
160,00 140,94 987,50 38.75 155,00 6.25 3 509,90 - - 28,60 4 515.00 98,00 8,40 37,20 202,80 -
216,00 831,90 1 861,90 - 5 000,00 579,00 427,00 - Pres Pres 9 303,00 396,00 6,50 35,00 - -

68,00 99,60 703.40 - 1 075,00 79,10 549,00 - Pres Pres 267,00 58,00 7,00 51,00 - -
101,60 419.40 1 400,00 310,00 3 450,00 104,74 507,32 - - Pres 6 438,00 198,00 7,05 41,60 99,84 -

38,00 8,50 205,00 17,00 292,50 21.44 198,86 - TL TL 834,00 13,00 7,35 16,30 951,60 -
20,00 14,09 28,00 19,70 74.00 3,84 65,88 - - 33.80 258,00 10,80 7,60 5,40 2 652,00 -

226,00 143,37 595,00 28,00 1 540.00 38,44 292,80 - TF TF 3 665,00 115,50 7,00 1,60 156,00 -
100,00 70,47 156,25 17,00 465,00 92,25 180,58 - - - 1 162.00 54,00 7,70 14,80 608,40 -
124,00 112,99 265,00 13,80 680,00 46,12 439,86 - - 2.75 1 750.00 77,50 7,55 36,00 330,00 -

32,00 11.54 272,50 32,40 332,50 16,33 317,20 - - 170,00 1 120,00 12.75 8,35 27.60 40,00 -
6,40 3.40 20,15 3,10 33,00 13,45 24,40 - - - 120,00 3,00 7,00 2,00 1 240,00 -

38,40 25,27 47,50 12,00 126,00 29,79 101.26 - - TL 420,00 20,40 7,75 8,30 1 716,00 -
88,00 51,03 197,50 18,50 435,00 5,77 317,20 - - - 1 125,00 43,00 7,95 26,00 639,60 -
52,80 12,87 71,50 16,20 123,00 19,22 202,52 - - 2,00 507,00 18,50 7,55 16,60 1 250,00 -

2,90 1,46 7,50 - 15,50 2,88 18,54 - - - 46,00 1,20 6,85 0,70 15 660,00 -
14.80 13,12 21,50 6,00 43,50 8,64 82,96 - - 8,00 212,00 9,10 7.70 6,80 3 400,00 -
13,60 27,22 17.25 20,50 132,00 5,77 350,00 - - 5,80 350,00 14,60 6,30 1,00 2 340,00 Form Marizal 
36,00 44,95 106,25 50,00 345,00 50,00 56,12 - - - 697,00 27,50 7,30 46,00 842.40 Form lnajá 
28,00 15,79 163,75 18,50 327,50 24,02 50,02 - - - 672,00 13,50 6,25 4,10 1 107,60 Form Marizal 
10,80 5,10 49,50 10,60 34,00 11,05 139,08 - - - 286,00 4,80 6,95 11,40 2 652,00 Form Candeias 
36.40 10,93 43,50 8,60 90,00 8,16 129,32 - - - 345,00 13,60 7,50 10,80 2 184,00 Form lnajá 
14.40 11,60 32,50 16,00 70,00 42,28 29,28 - - - 282,00 8,40 5,80 2,40 2 964,00 Tacaratu 
75,20 298,40 495,00 210,00 1 600,00 8,64 575,84 - - Pres 3 436,00 141,60 7,80 47,20 187,20 lnajá 
60,00 65,00 320,00 45,00 795,00 25,94 24.40 - - - 1 379,00 42,00 7,50 2,00 514,80 Aliança 

128,00 50,06 100,00 24,80 450,00 14.40 136,04 - - 16,60 1 115,00 52,80 7,85 11,20 686,40 Tacaratu 
10.40 8,32 37,00 9,60 76,00 5,77 31,72 - - 330,00 200,00 5,20 6,80 2,60 3 120,00 Taracatu 
19,20 12,39 58,00 11,30 105,00 17,29 86,62 - - 2,50 344,00 9,90 6;90 7,10 2000,00 Curituba 
68,00 148,23 124,00 59,00 2 350,00 169,13 18,30 - T F. 57,50 4 556,00 78,00 5,30 1,50 150,00 -
56,00 85,05 400,00 23,25 700,00 46,12 405,00 - - - 1 844,00 49,00 8.40 18,60 390,00 -

304,00 374,22 1 950,00 140,00 4 700,00 43,24 14,64 - - TL 2 601,00 230,00 5,65 1,20 93,60 -
18,00 28,55 200,00 23,60 377,50 77,84 98,82 - - 107,00 1124,00 46,25 7,10 8,10 580,00 -
28,00 133,65 245,00 364,00 320,00 13.46 1 306,86 - - 5,30 1 904,00 162,00 8,50 53,60 370,00 -
46.40 39,85 155,00 19,20 345,00 11.53 117,12 - Pres 3,30 846,00 28,00 6,90 9,60 800,00 -
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TABELA 1 CVII -Conclusão 

Coordenadas Data 
N? do ponto Natureza do ponto Local Município Estado 

Longitude Latitude Coleta Análise 

173 Poço Garanhuns Garanhuns PE 3g•59'30" 08•53'30" -
174 Restinga Belo Monte AL - - -
175 .. Travessão Jacaré dos Homens AL - - -
176 .. Torrões Dois Riachos AL - - -
177 .. Fazenda Santa Tereza Cedro de São João SE - - -
178 .. Santa Filomena Palestina AL - - -
179 .. Cachoeirinha Delmiro Gouveia AL - - -
180 .. Sinimbu Delmiro Gouveia AL - - -
181 Renascença Cacimba AL - - -
182 .. Timbaúba Batalha AL - - -
183 .. Laranjeiras A Uibaí BA 42•00'00" 11•33'00" -
184 Presidente Dutra 11 Presidente Dutra 11 BA 41•59'00" 11•17'00" -
185 Gabriel lrecê BA 41°53 00 11•13'00" -
186 lrecê lrecê BA 41•52'00" 11°18'00" -
187 .. Baixas Jacobina BA 41"13'00" 10•49'00" -
188 .. Várzea Nova Jacobina BA 40•55'00" 11•15'00" -
189 .. - - - - - -
190 .. Caatinga do Moura Jacobina BA 40•45'00' 10•58'00' -
191 .. Min Fiacol O Branco Jacobina BA 40•32'00. 10°58 00" -
192 Cabacas lrecê BA 41°29 00 11•08 00 -
193 .. lpavena lrecê BA 41°36 00 11•22 00' -
194 Norte Conesp lrecê BA 41°37'00' 11•1800' -
195 .. Campo Alegre lrecê BA 41•37 00 11•29 00. -
196 .. Tanque lrecê BA 41 °29'00" 11•26'00" -
197 .. Prevenido lrecê BA 41•30'00" 11 °29'00" -
198 .. Queimada Rufino Canarana BA 41•55'00" 11 °49'00" -
199 .. Canal do Emídio Cafarnaum BA 41•49'00" 11•49'00" -
200 Fazenda Mulungu lrecê 8A 41°35 00 11•19'00" -
201 Recife Cafarnaum Cafarnaum BA 41°30 00 11•48'00" -
202 Alagoinhas lrecê BA 41•38 00 11•04'00" -
203 Angical lrecê BA 41•46 00 11°1400 -
204 .. Soares lrecê BA 41"29'00 11•19 00 -
205 Fonte Tareco Morro do Chapéu BA 41 °22'00" 11 °25'00" -
206 Poço Lagoa dos Borges lrecê BA 41 °32'00" 11 •25'00' -
207 .. Umburanas Campo Formoso BA 41•18'00" 10•43'00' -

Aus ~Ausente Pres ~Presente T L ~Traço Leve T F =Traço Forte 

táceo Superior (Formações Riachuelo e Cotinguiba) e do Terciá
rio Inferior (Formação Piaçabuçu) que se constituem predomi
nantemente por calcários com intercalações de elásticos finos e 
grosseiros, relacionados à transgressão marinha que perdurou do 
Albiano ao Eoceno Inferior, decorrente do p10cesso de migração 
das placas individualizadas após a reativação Wealdeniana Entre 
o Eoceno e o Mioplioceno, a plataforma brasileira sofreu um 
soerguimento generalizado que propiciou a deposição das 
seqLiências detríticas do Grupo Barreiras, predominantemente 
argila-arenosas com intercalações conglomeráticas depositadas 
em ambientes fluviais, subaéreos de leques coluviais coalescen
tes, encontrando-se atualmente em intenso processo de disseca
ção erosiva, estando preservada nas áreas rebaixadas, adentran
do pela província de rochas metamórficas, como na região de 
Nossa Senhora de Lourdes, Capela e Cumbé, ou mais interior
mente na área a norte de Cruz das Graças 

As aluviões recentes distribuem-se amplamente na planície 
costeira e nas calhas e planícies fluviais dos rios Sergipe e 
Japaratuba, que de um modo geral estão localizados em uma área 
de clima privilegiado, ao menos nos médios e baixos cursos, com 
precipitações pluviométricas da ordem de 1 660 mm/ano, na 
planície costeira, diminuindo gradualmente em direcão ao 
interior (Tabs 1 CVIII e 1.CIX) . 

1 2 16.1 -Potencial hídrico de superfície 

A Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, com 5 167 km2, contribui 
com o volume médio de 10.155,27 x 105m3/ano de água, dis
ponível ao escoamento superficial e à recarga dos aquíferos sub
terrâneos, podendo atingir, entretanto, 16.175,65 x 105m3/ano 
nos anos mais chuvosos e, nos mais secos, 4 202,49 x 1 05m3f 
ano, distribuídos em até 6 meses do ano 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe: 

308/G EO LOG IA 

A) Distribuição concentrada/Potencial médio (3c) 

-área: 2 713 km2 (52,51% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 105 x 105 a 7,0 x 1 05m3/km 2 /ano distri-
buídos de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos necessária 

B) Distribuição concentrada/Potencial fraco (3d) 

-área: 508 km2 (9,83% da bacia); 
-água disponível: 0,1 x 105 a 2,0 x 1 05m3/km2/ano distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até seis meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos, necessária. 

C) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 

-área: 697 km2 (13,49% da bacia); 
-água disponível: O, 1 x 105 a 2,0 x 1 05m3/km2/ano distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até nove meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos, necessária; e 
-cuidados especiais de conservação do solo deverão ser obser-
vados 

D) Distribuição superconcentrada/Potencial muito fraco (4e) 

-área: 1 249 km2 (24, 17% da bacia); 
-água disponível: menos de O, 1 x 1 05m3/km2/ano, distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
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Análise química 

C a Mg Na K CI 504 HC03 co3 N02 

4,00 2.43 13.25 5,30 16,50 6,24 34,16 - -
20,19 34,82 14.49 0,50 81,57 8,90 8,26 1,22 Pres 
19,59 38,55 41,11 0.75 92,36 1,86 4,50 1.28 Pres 
17,35 13,91 68,18 0,56 93,82 1,56 3,57 1,05 Pres 
31,74 12,05 131,60 30,30 264,51 16.79 74,06 4,23 -
19,81 36,53 43,21 0.45 91,06 7,11 1.27 0,56 Pres 
13,56 26,57 59.48 0,39 92,76 5,24 1.77 0,23 Pres 
14,96 15,27 69,51 0,26 88,33 4,83 6,11 0,73 Pres 
17,69 26,43 53,88 2,00 85,21 7,98 4,94 1,87 Pres 
18,63 18,28 62,33 0.76 72,14 12,41 11.87 3,58 Pres 

208,00 92,34 95,00 12,00 450,00 15,37 434,32. - -
210,00 102,06 81,25 10,00 56,00 15,37 858,88 - -

78,40 148.70 88,40 - 575,00 48,20 168,40 - -
88,00 34,99 87,50 2,50 160,00 102,00 256,00 - -

206,00 87.48 105,00 16,00 390,00 19,72 433,36 - -
49,60 25,70 115,00 30,00 218,00 21,04 240,00 - -

272,00 170,10 245,00 25,00 1150,00 137,50 219,60 - Pres 
53,60 49,08 67,50 11,25 192.50 57,50 136,64 - Pres 
16,00 29,16 104,03 6,15 30,00 36,50 326,96 1g,18 TL 
11,20 71.20 23,00 - 21,00 15,40 395,30 - -

100,80 24,30 11,20 - 130,00 75,30 139,10 - -
150,00 24,30 31,00 - 96,00 34,70 451.40 - -

14.40 68,00 54,60 - 61,00 15,40 405,00 - -
64,00 62,20 49,80 - 100,00 127.40 217.40 - -

129,60 52.48 38,10 6,25 85,00 19,22 610,00 - -
92,00 51,03 10,45 - 46,00 20,18 458,72 - -
81,60 50,50 41,70 - 130,00 90,70 273,30 - -
28,00 102,54 45,00 93,00 80,00 73,30 490.40 - -

130,00 49,80 18,50 95,50 95,00 52,80 431,80 - -
21,60 80,20 60,10 - 110,00 34.70 393,80 - -

100,80 24,30 11,20 - 130,00 75,30 139,10 - -
80,00 44,20 54,24 - 56,00 19,30 488,00 - -
39,20 20,90 11,00 10,60 35,00 23,60 183,00 - -

224,00 63,18 63,00 5,50 418,00 38,44 463,60 - -
206,00 87,48 105,00 16,00 390,00 19,72 473,36 - TL 

-cursos de água intermitentes e secos até onze meses por ano; 
- açudagem necessária em todos os cursos de água; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária 

1 2 16 2- Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

Engloba uma área de 509 km2 , onde a maior proporção areal está 
contida no médio e baixo cursos dos rios que compõem a bacia, 
sendo representados principalmente por sedimentos fluvioma· 
rinhos e sedimentos praiais No alto curso, os sedimentos aluvio· 
nares estão restritos a algumas dezenas de metros além da borda 
dos rios e da calha dos mesmos, sendo litologicamente repre· 
sentados por areias de granulação variada, argilas, siltes e casca· 
lhos Vale salientar que o baixo curso do rio Sergipe é um delta em 
plena expansão que se estende desde a praia de Piranha até as 
cercanias de Aracaju. A alimentação destes sedimentos se faz 
diretamente pelas precipitações pluviométricas e indiretamente 
pela restituição lateral dos rios; a circulação se dá diretamente 
para o mar e pela evapotranspiração 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 509 km2 c ~15m Vp ~1.1x10S m3/ano 
P ~ 1 600 mm/ano S/U ~ 1,5x1a1 Ti ~3% 

T ~ 3,2x1 o-2 rrí'- /s K ~2.1x1o-3 m/s I ~ 48 mm/ano 
i ~ 2x1a3 VP ~ 81.4x1 o7 m3/ano ER ~ 1 1 70 mm/ano 
L ~12km V e ~ 2,3x1 07 m3 /ano R e ~ 380x10S m3/ano 
H ~ 430 mm/ano ES ~ 382 mm/ano 

Em conformidade com a matriz de determinacão numérica, 
estes sedimentos aluvionares têm uma vocacãÓ hídrica boa, 
tendo em vista os seguintes fatores: solo, veget~ção, morfologia, 
litologia, condições de recarga e taxa de infiltração. As vazões 

Unidade 

N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

- 98,00 2,00 6,60 2,80 930.00 -
Pres 3 728,00 1 713,00 7,90 295,00 5 500.00 -
Pres 9 933,00 4 551,00 7,50 450,00 14 500,00 -

Traços 12 868,00 3 745,00 7.70 555,00 20000,00 -
Pres - 128.96 8.25 - 850,00 -
Pres 24 288,00 10003,35 7,50 - 30000,00 -
Pres 26 608,00 8 516,50 7,60 424,00 36 000,00 -
Pres 8 510,00 2 152,50 7,80 491,00 14,000,00 -
Aus 4 386,00 1 621,00 8,10 248,00 6.200,00 -
Pres 4 086,00 1 436,50 8.20 604,00 6400,00 -
Pres 1 686,00 90,00 6,50 35,60 573.40 G Bambuí 

Traços 1 462,00 94,50 - 70.40 683,20 G Bambuí 
Pres 1 489,00 80,00 6,50 13,80 505.10 G Bambuí 
Aus 714,00 36.40 7,65 21.00 1 014,00 G Bambuí 
TF 1 611,00 87,50 7,00 38.80 549,00 G Bambuí 

- 712,00 23,00 7,65 20,00 88g,2o M~ do Chapéu 
107,50 2 701,00 138,00 7,80 18.00 260,00 -
42,50 588,00 33,60 8,30 12,80 1 100.00 Samburá 

6,00 445,00 16.00 8.40 30,00 1 600,00 -
Pres 658,00 32,00 7,00 32.40 964,30 Bambuí 
Pres 683,00 35,20 5,00 11.40 1 068.40 Bambuí 
Pres 928,00 60,00 7,00 37.00 720.40 Bambuí 
Pres 718,00 31,60 7,00 33,20 1 010.00 Bambuí 
Pres 688,00 41,60 7,00 25.00 - Bambuí 
Pres 1 002,00 54,00 7,00 50,00 873,60 Bambuí 
- 684,00 44,00 6,00 37,60 - Bambuí 
Pres 659,00 41,20 7,00 22.40 659,00 Bambuí 
Pres 1 040,00 49,20 6,00 40,20 69,10 Bambuí 
Pres 888,00 53,00 6,50 35.40 951.60 Bambuí 
Pres 996,00 38.40 6,00 32,20 666,00 -
Pres 638,00 35,20 5,00 11.40 1 060.40 Bambuí 
Pres 901,00 34,00 7,00 40,00 772.00 Bambuí 
Pres 348,00 8,60 7.70 15,00 2 808.00 Bambuí 
Pres 1 634,00 82,00 6,50 38,00 683.20 Bambuí 
TF 1 611,00 87,50 7,00 38,80 549,00 Bambuí 

reveladas pelos dados estatísticos são da ordem de 30 a 45 
m3/h, fazendo-se restrições quanto à qualidade química. 

B) Grupo Barreiras 

Com uma área de 1198 km 2 , consiste de uma cobertura conti· 
nental que mascara as formações subjacentes e desenvolve-se 
paralela ao litoral, sendo litologicamente representada por sedi· 
mentos argilosos e sílticos de cor amarelo-avermelhada A des· 
carga se dá para os níveis de base regionais e para o mar, sendo a 
evapotranspiração seu exutório natural; a realimentação destes 
sedimentos se faz diretamente pelas chuvas e indiretamente por 
filtração ascendente das formações sotopostas e descendentes 
das aluviões 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 1 198 krrí'- c ~8m Vp = 14x107 m3/ano 
P ~ 1 180 mm/ano S/U ~ 1 ,5x1 o-3 Ti ~0.3% 

T ~ 2x104 rrí'-/s K ~ 2,5x1 o-5 m/s I = 3,5 mm/ano 

i ~ 2x1a2 VP ~ 141,3x107 m3/ano ER ~ 770 mm/ano 

L ~30 km V e ~3.7x10S m3/ano R e ~ 4 7x 1 OS m3 /ano 

H ~410 mm/ano ES ~ 406,5 mm/ano 

Mediante os resultados da matriz de determinacão numérica, 
estes sedimentos apresentam uma vocação hfdrogeológica 
média com tendência para boa, tendo como fatores limitantes a 
permoporosidade, as condições morfológicas e a litologia Os 
dados estatísticos revelam terem os sedimentos do Grupo Barrei· 
ras capacidade produtora de vazão muito irregular, tendo em vista 
a heterogeneidade litológica, pois esta unidade apresenta varia· 
cão lateral e vertical de fácies e as vazões estão restritas a uma 
sequência conglomerática de espessura variável de 2 a 8 m, 
inseridos na sequência síltico-arenosa. Os dados ora apresenta· 
dos têm como suporte a perfuração de 3 poços realizados nas 
proximidades de Aracaju 
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Fig 1 11 O- Diagramas triangulares de Feré (op cit ), para a classificação química das águas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

C) Formação Piaçabuçu 

É a menor unidade da bacia, com 44 km2 de área. ocorrendo a 
oeste de Aracaju. ao sul da localidade de Quicamã, sendo so
brejacente por discordância à Formação Coting,uiba, mascarada 
em superfície por coberturas do Grupo Barreiras Estes sedimen
tos de natureza química (carbonatos) dispõem-se paralelos à 
costa. A realimentação se faz diretamente pelas precipitações 
pluviométricas e indiretamente pelos sedimentos Barreiras; a 
descarga se dá para os níveis de base regionais, para o mar e 
pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =44 km" c =4m Vp = 2,2x1 cP m3/ano 
P = 1 560 mm/ano S/U = 1 ,3x1 0"2 Ti =0,2% 
T = 1,7x1()"5 m"/s K = 4,2x1 o-6 m/s I = 3 mm/ano 
i = 0.4x1 ()"2 VP = 6,9x1 07 m3/ano ER = 1 140 mm/ano 
L =5 km V e = 1x1rP m3/ano R e = 0,76x1 cP m3/ano 
H = 420 mm/ano ES =417 mm/ano 

À luz dos resultados da matriz de determinação numérica, esta 
formação, representada na área em foco pelo Membro Marituba, 
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apresenta potencial hidrogeológico bom, tendo como suporte a 
matriz de caracterização; constata-se que a morfologia, a bio
massa vegetal e as condições de realimentação têm influência 
marcante na sua quantificação. Por analogia com áreas adjacen
tes, na região circunvizinha a Maceió, é de se esperar que os 
parâmetros hidrodinâmicos sejam similares. 

D) Sistema Riachuelo-Cotinguiba 

Cinge uma área de 511 km2, consistindo de uma seqüência de 
sedimentos marinhos representados pelas Formações Riachuelo 
e Cotinguiba, sotopostos à Formação Piaçabuçu e ao Grupo 
Barreiras. que os recobrem parcialmente em superfície. A Forma
ção Contiguiba é constituída essencialmente por carbonatos com 
intercalações de elásticos finos. Esta formação aflora ao longo da 
BR-101, entre as cidades de Nossa Senhora do Socorro e Pedra 
Branca, tendo uma exposição contínua desde a cidade de Japara
tuba até as cercanias de Aracaju. Este sistema ocorre num raio de 
25 km2, abrangendo as localidades de Riachuelo, Maruim, Divina 
Pastora, Rosa de Lima, Laranjeiras, Rosário do Catete, Pacatuba e 
outras localidades menores. Esta formação é subdividida em 4 
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Fig 1 11 O - Continuação 

membros, dos quais o mais superficial é o Membro Aguilhada, 
que é constituído essencialmente por calcários dolomíticos 
sacaróides de cor creme, com intercalações de arenitos finos a 
conglomeráticos, folhelhos em cores variadas e calcários não 
dolomitizados. A espessura deste pacote sedimentar é em torno 
de 500 m, desenvolvendo-se geralmente próximo à costa. A reali
mentação se faz diretamente pelas precipitações pluviométricas 
e indiretamente por filtração vertical descendente, através das 
formações que lhe são sobrejacentes. A descarga se dá para os 
níveis de base regionais, para o mar e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~511km2 c ~105m Vp ~ 1.5x1Q7 rriJ/ano 
P ~ 1 570 mm/ano S/U ~2,8x104 Ti ~1.496 

T ~ 2.4x1 Q-3 m2/s K ~ 2.3x1 os m/s I ~ 22 mm/ano 
i ~3x102 VP ~ 80,2x1CY rri3 /ano ER ~ 1 130 mm/ano 
L ~ 15 km V e ~ 1,1x1Q7 rriJ/ano R e ~5x1dl rriJ/ano 
H ~ 440 mm/ano ES =418mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, este sistema apresenta potencial hidrogeológ.ico 

médio, constituindo um aqüífero confinado e semiconfinado de 
importância relativa, tendo em vista que a água captada é quimi
camente dura. Os dados estatísticos de poços perfurados na área 
em foco revelam vazões da ordem de 5 a 20m3 /h. sempre para 
profundidades superiores a 200m. 

E) Grupo Vaza-Barris 

Envolve uma área de aproximadamente 714 km2 , constituída de 
uma seqüência dobrada de metassedimentos que se sobrepõem 
ao substrato por falhas de cavalgamento e falhas reversas; sua 
evolução litoestratigráfica compreende uma seqüência basal 
terrígena, uma seqüência intermediária calcária e uma seqüência 
terrígena superior. Morfologicamente, a área é bastante arrasada, 
apresentando cristas salientes que se realçam na topografia. O 
solo é arena-argiloso raso, por vezes cascalhento, com uma 
vegetação típica que reflete as condições climáticas da área. A 
realimentação se faz pelas precipitações pluviométricas e a 
circulação se dá para os níveis de base regionais, sendo a evapo
transpiração o seu exutório principal. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

GEOLOGIA/311 



40 

e•CLORETADAS SULFATADAS 

40 10 40 • 
• • • 

MISTAS 

• 20 

• 
20 •BICARBONATADA 30 

••• 

• 40 

10 40 

20 

.. 
•• • •• 

S~DICASo•• 
• 

• 

G 

• • 

• 

• 

CÁLCICAS 

• • MISTAS 

• • 
• • 

MISTAS 

30 

20 

•••• 
MAGNESIANAS 

20 

BICARBONATADAS 

• 

10 

10 

Mg++ 

10 

Fig 1 11 O - Continuação 

A ~714 km2 S/U ~ 2,5x1 o-2 Ti ~4% 

P ~ 1 820 mm/ano K ~ 10·7 m/s I ~41 mm/ano 
H ~ 110 mm/ano VP ~ 72,8xHY m3 /ano ER ~ 910 mm/ano 
C ~1,8m ES ~ 69 mm/ano R e ~32x1cP m'/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, este grupo tem potencial hidrogeológico médio. 'os 
dados estatísticos de perfurações existentes na área revelam 
vazões que variam de 1 a 3m3 /h, sendo que as áreas de melhor 
vocação hídrica situam-se nas zonas de fraturamentos trans
versais e nas zonas de contatos geológicos 

F) Grupo Macururé 

Abrange uma área de 1.712 km2 , constituído pela Formação 
Traipu-Jaramataia, em que predominam litótipos pelíticos meta
morfizados, gnaisses e hornfels. Morfologicamente a área é bas
tante arrasada, com relevo plano, levemente ondulado. O solo é 
arena-argiloso cascalhento e a vegetação é típica das condições 
climáticas predominantes. Do ponto de vista tectônico a área é 
bastante dobrada, com falhas de empurrão, rejeito direcional e 
gravidade, sendo extremamente fraturada, na qual estas rupturas 
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são a resposta das rupturas maiores A realimentação se dá pelas 
chuvas e a circulação para os níveis de base regionais, sendo a 
evapotranspiração o seu exutório principal. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 1 712 km2 S/U ~ 4x1 o-3 Ti ~1% 

P ~ 800 mm/ano K ~ 1 o-7 m/s I = 8 mm/ano 
H ~ 120 mm/ano VP ~ 137x1 07 m3 /ano ER ~ 680 mm/ano 

C ~ 1.8 m ES ~ 112 mm/ano R e ~ 12x1cP m3/ano 

Em conformidade com os resultados da matriz de determina
cão numérica, este grupo tem um potencial hidrogeológico fraco. 
Á matriz de caracterização mostra que a litologia e as condições 
de realimentacão são fatores determinantes nesta quantificação. 
Entretanto, os' dados estatísticos revelam que os poços perfura
dos em rochas xistosas apresentam vazões da ordem de 0,8 a 2 
m3/h. Saliente-se que estes poços foram locados em zonas de 
fraturamentos transversais coincidentes com a drenagem e 
revelaram zonas produtoras até uma profundidade de 35 m; os 
poços de maiores profundidades não revelaram produção, tendo 
em vista que os fraturamentos eram colmatados. 
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Envolve uma área de 135 km2 , representado por um conjunto 
metassedimentar discordante sobre o embasamento cristalino 
Este grupo é caracterizado por superfícies morfológicas com 
feições de cristas que sobressaem na topografia, formando serras 
que recebem denominacões locais diversas como serra da 
Miaba, Capenga, Itabaiana e outras. Tectonicamente a estrutura 
desta unidade é complexa, exibindo rochas cataclasadas, janelas 
tectônicas e estruturas dômicas, sendo ainda bastante falhadas. 
A recarga se faz diretamente pelas precipitações pluviométricas e 
a circulação se dá para os níveis de base regionais, através da 
trama de fraturas A evapotranspiração é o seu exutório prin
cipal. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A = 135 km2 5/U = 0,5x1 o2 Ti =2% 
P = 1 300 mm/ano K = 107 m/s I = 26 mm/ano 
H = 300 mm/ano VP = 17,5xHY m3/ano ER = 1 000 mm/ano 
C =1,8 m ES = 274 mm/ano R e = 1,2x1 Ol m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, este grupo apresenta potencial hidrogeológico médio. 
Saliente-se que litologicamente o Grupo Miaba é constituído pre
dominantemente por quartzitos diversos, intercalações conglo
meráticas, grauvacas, argilitos, calcários e dolomitos, que glo
balmente lhe são favoráveis a uma recarga regular pelo acúmulo 
de estruturas disruptivas. Tendo-se em conta que os quartzitos e 
conglomerados predominam na área é de se esperar que as 
vazões sejam satisfatórias e quimicamente a água aceitável. 

H) Complexo Caraíba-Paramirim 

Consta de um conjunto de rochas para e ortometamórficas do 
Pré-Cambriano Inferior, constituído predominantemente por 
gr.aisses diversos, migmatitos, quartzitos e calcossilicatadas, do 
Craron do São Francisco, rejuvenescidas por granitização, em 
uma área de 208 km2 Estruturalmente o conjunto petrogenético 
é tectonicamente complexo representado por rochas falhadas 
direta e, inversamente, com os grupos que lhe são sobrejacentes, 
com dobramentos em antiformais e sinformais bastante diaclasa
das e cataclasadas secundariamente pelas feições rupturais 
maiores. A recarga se dá pelas chuvas e a circulação para os níveis 
de base regionais; a evapotranspiração é o seu exutório prin
cipal 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A= 208 km2 S/U = 4x1 o3 Ti =0,7% 
P = 1 080 mm/ano K = 1 (}7 m/s I = 8 mm/ano 
H = 1 20 mm/ano VP = 22.4x1 07 rn3 /ano ER = 960 mm/ano 
C =1,8 m ES = 112 mm/ano R e = 1,5x1 Ol m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, esta unidade apresenta potencial hidrogeológico fraco 
com tendência para médio Ressalta-se que este potencial tem 
como suporte negativo o baixo índice de fraturamentos e regula
res condições de realimentação. As sondagens revelam que ape
sar de fraturadas as berrnas são regeladas, sendo que os 
quartzitos foram as rochas onde as vazões foram maiores. 

I) Rochas Ácidas 

Tem urna área aflorante de 136 km 2 , constituída de corpos grani
tóides, tipo Glória, representados predominantemente por grani
tos e granodioritos intrusivos em metapelitos da Formação 
Traipu-Jaramataia O contato dos corpos graníticos com as ro
chas encaixantes é brusco, sendo tectonicamente um batólito 
fraturado. A recarga se dá pelas precipitações pluviométricas e a 
circulação para os níveis de base regionais, sendo a evapotrans
piração o seu exutório natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinârnicos 
são: 

A = 136 km2 S/U = 4x1 o3 Ti =1% 
P = 750 mm/ano K = 1 o7 m/s I = 7,5 mm/ano 

H =O mm/ano VP = 10,2xHY m3/ano ER = 750 mm/ano 

C =1,8 m ES = 7,5 mm/ano R e =0,98x10l m3/ano 

Em conformidade com os resultados da matriz de determina
cão numérica, esta unidade apresenta potencial hidrogeológico 
médio, tendo como suporte o manto de intemperismo, o estado 
de rnineralizacão e os inúmeros veios pegmatóides que aumen
tam sobejam~nte a porosidade primária da rocha de 30 a 40% 
Vale salientar que o solo (regolito) mascara os fraturamentos, 
entretanto estes foram revelados pelos poços profundos existen
tes na área (Tab 1 CX). 

1.2 16 3 -Avaliação hidroquírnica 

Esta bacia apresenta um número pequeno de águas a mostradas e 
analisadas, que fornecem urna densidade de amostragem da 
ordem de uma amostra para cada 1 290 km2 aproximadamente. 
Densidade muito pequena, mas a avaliação servirá, pelo menos, 
como indicativo da tendência da quimicidade e qualidade das 
águas da área ern estudo. Todas as amostras foram coleta das ern 
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TABELA 1 CVIII 
Matriz de caracterização das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Sergipe 

Unidade Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 

geológica 
UG (km2 ) N~ km s v G (mm/ano) (x107m3/ano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

Aluviões O a 509 o o AMd2, 3, 2-P1- Pma-Pfm-Acc Afm-Am-Atf 1 600 81.4 430 15 3,0 382 1.170 
SM 

PVd17, 25, 27, 
28, 42, 44, 49, 
66, 67, 72, 73-
PE17, 62, 64-

Barreiras TQb 1198 o o RE17, 52-Hlc- Acc·Ap-Sas3 Dm1, 2-Dg,f, 1180 141.3 410 8 0,3 406,5 770 
PSE36-P1- 1-Pgi 
LAd1, 2-
A0d10, 11 

Piaçabuçu Kpia 44 o o PVd41,66 Ap•Pfm-Acc Dg1-Afm 1 560 6,9 420 4 0,2 417 1140 

PVd25, 27, 28, 
41, 66-LAd1-

Riachuelo Kria 511 2 11 HGPd-PE17, Ap-Acc-Pfm Dg1-Dm2-Afm 1 570 80,2 440 105 1.4 418 1130 
22-V5-BV 

PE8, 17, 35, 
Vaza-Barris p€vb 714 12 153 65-Re2, 17, 48, Ap-EN3-Acc Pri-Dgi-Dm1- 1 020 72,8 110 1.8 4,0 69 910 

52, 57 D1 

Macururé p€ma 1 712 9 112 
PE8, 17, 26, Ap-Eas-Acc- Pri-Dm1-Dg1 800 137 120 1,8 1,0 112 680 
32, 62-Re2 Vss-EN3 

Miaba p€mi 135 4 22 Rd16-AOd11 Sas1-Spf3 Dm1-Df1 

Caraíba-
p€cp 208 7 32 

HLC-PE64-
Ap Pri-Df1 

Paramirim PSe36 

Ácidas y 136 o o PE8,35 Ap-Eas Pri-Dg1 

Total 5 167 

TABELA 1 CIX 
Matriz de determinação numérica das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio 

Sergipe 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES 'L/n d 

Potencial 
geológica hídrico 

Aluviões 8 - 8 8 8 5 4 6 5 14.75 3,8 B 
Barreiras 6 - 5 5 5 4 4 4 5 28,0 5,3 c~B 

Piaçabuçu 7 - 6 8 7 5 4 3 5 21,0 4,6 B 
Riachuelo 3 2 3 7 7 5 4 4 5 33,5 5,8 c 
Vaza-Barris 5 6 4 5 6 4 2 6 4 30,0 5,5 c 
Macururé 2 1 3 5 5 3 2 1 4 55,8 7,5 D 
Miaba 3 5 4 5 6 4 3 4 5 33,0 5.7 c 
Cara1ba-

Paramirim 1 3 3 4 6 4 2 1 4 49,8 7,1 o~c 

Ácidas 3 - 4 5 5 3 1 3 6 41,2 6.4 c 

poços tubulares profundos, de modo que apenas o potencial 
hídrico subterrâneo está sendo analisado. 

De acordo com os diagramas triangulares de F13ré (Fig. 1 .112) 
as amostras foram classificadas em dois grupos. O grupo das 
cloretadas, com duas amostras cloretado-sódicas e uma amostra 
cloretado-mista, e o grupo das bicarbonatadas, com uma amostra 
posicionada na classificação como bicarbonatado-mista. 

A potabilidade, avaliada com o diagrama de Schoeller-Berka
loff, apresentou duas amostras com boa potabilidade, enquanto 
as outras duas ficaram posicionadas nas faixas de potabilidade 
boa a passável e boa a não-potável 

A classificação destas águas quanto a sua dureza apresentou a 
seguinte escala: uma amostra classificada como mwto dura, uma 
amostra doce e as outras duas amostras foram classificadas, res
pectivamente, como dura e muito dura 

O Índice de Adsorção de Sódio (SAR) mostrou certa regulari
dade, pois todas as amostras foram classificadas como excelen
tes, enquanto a classificação das águas para irrigação apresentou 
duas classes. Duas amostras foram classificadas como C2 -S1 , o 
que significa que poderão ser utilizadas nos solos onde haja uma 
lixiviação moderada, e as plantas deverão ter fraca tolerância 
salina; são ainda fracamente sódicas, não apresentando, na irri-
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1 300 17,5 300 1,8 2,0 274 1000 

1 080 22.4 120 1.8 0,7 112 960 

750 10,2 o 1.8 1,0 7,5 750 

gação, quaisquer riscos de surgirem teores nocivos de sódio sus
ceptível de troca As outras duas amostras foram classificadas 
como CçS1 e CçS2 , ou seja, têm uma salinidade extremamente 
forte e somente poderão ser utilizadas em solos excessivamente 
permeáveis e muito bem cuidados, e deverão irrigar unicamente 
palmeiras; o teor de sódio varia de fraco a mediano, não ofere
cendo muitas restrições à utilização, com relação a este cátion 
(Tab 1 CXI) 

1 2 17- BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VAZA-BARRIS 

A bacia exorreica em epígrafe abrange uma área de aproximada
mente 16.334 km2 , ocupando 5, 72% da área total, compreen
dendo parcialmente os mosaicos SC 24-V-D, X-C, Y-B, Z-A, Z-B e 
Z-D, possuindo uma forma alongada no sentido NO-SE; que se· 
estende por mais de 300 km, enquanto que a largura varia de 50 a 
80 km no altq e médio cursos, sofrendo um estrangulamento no 
baixo curso onde a largura da bacia hidrográfica chega a 1 O km, 
quando da entrada do rio Vaza-Barris nos domínios da cobertura 
cenozóica. O alto e o médio cursos situam-se politicamente no 
Estado da Bahia, onde se destacam os núcleos urbanos de Uauá, 
Canudos, Jeremoabo, Antas, Pedro Alexandre e Coronel João Sá, 
enquanto que o baixo curso pertence ao Estado de Sergipe, onde 
se destacam as localidades de Carira, Frei Paulo, Pinhão, Campo 
do Brito, São Domingos, ltaporanga d'Ajuda e São Cristóvão. 

O rio Vaza-Barris origina-se na região compreendida entre 
Uauá e Canudos, pela confluência dos riachos Alagoinhas, Pedra 
Grande, lpueira, Caratacá, dos Porcos, Capim, Gado Bravo, das 
Queimadas, Juetê, Bendengó, Salobro e Rosário, entre outros, 
responsáveis pela concentração da drenagem dendrítica onde 
predominam rochas do embasamento pré-brasiliano, constituído 
por xistos, quartzitos, anfibolitos e migmatitos pertinentes ao 
Complexo Caraíba-Paramirim, que contém alguns resquícios de 
seqüências vulcanossedimentares arqueanas (Grupos Capim e 
Serrinha), além de inúmeros diques básicos relacionados ao 
Evento Vulcânico Caratacá. 

A região drenada pelos riachos. dos Porcos e das Queimadas. 
afluentes pela margem esquerda, caracteriza-se pela presença de 



TABELA 1 CX 
Matriz de controle das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Sergipe 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou menta natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiv.a V e Vp R e 
(m2/s) (m3/ano) (m3/ano) ( x 1CJ6m3/ano) (m/s) 

Aluviões 3,2 X 1Q•2 2.1 X 1Q•3 
Barreiras 2,0 X 1Q•4 2,5 X 1Q•5 
Piaçabuçu 1.7 X 10-5 4,2 X 1Q•6 
Riachuelo 2.4 X 10-3 2,3 X 1 Q"6 
Vaza-Barris - 10-7 
Macururé - 10"7 ' 
Miaba - 10-7 

Caraíba-Paramirim - 10-7 

Ácidas - 10-7 

litologias relativas ao Evento Tectonometamórfico Brasiliano 
(Grupos Miaba, Vaza-Barris e Macururé) que ocorrem em contato 
com o embasamento através de extensos falhamentos inversos 
(empurrão) de direção NO, com vergência tectônica SOem dire
ção ao Craton do São Francisco, sendo que as seqliências deposi
tadas nas regiões pericratônicas (Formações Juetê e Acauã) 
foram englobadas como Grupo Estância, aflorante principal
mente na região ao sul do povoado de Estaca Zero, nas nascentes 
do riacho Rosário, em sua faciologia carbonática com elásticos 
grosseiros basais (Formação Juetê). 

As feições fisiográficas de maior relevo raramente ultrapas
sam as cotas de 600 m e geralmente constituem divisores de 
água com as bacias hidrográficas adjacentes, como as serras dos 
Cágados, Canastra, Canabrava e Santa Rosa entre outras. 

O rio Vaza-Barris, no seu alto curso, drena portanto, essencial
mente, litologias impermeáveis expostas a um clima semi-árido, 
onde as escassas chuvas (500 a 600 mm/ano) concentram-se 
entre os meses de janeiro a marco, provocando a restituicão 
quase que imediata das reservas hídricas contidas nas tramas' de 
rupturas, para o sistema de escoamento superficial que conta 
com excelente obra de armazenamento no açude de Cocorobó. 

O rio Vaza-Barris a jusante da localidade de Canché passa a 
correr sobre rochas sedimentares da Bacia de Tucano, sendo que 
o curso principal está praticamente controlado pelo Arco Estru
tural do Vaza-Barris, aflorante apenas no bordo leste da Bacia de 
Tucano, que parece ser também o eixo de inversão no mergulho 
dos blocos escalonados. Acompanhando, aproximadamente, a 
tendência de maiores espessuras e mergulhos dos estratos 
paleozóicos para oeste, na Bacia de Tucano Norte, sofrendo uma 
inversão na Bacia de Tucano, ao sul do rio Vaza-Barris, onde as 
maiores espessuras bem como os mergulhos dos estratos estão 
direcionados para leste. 

As seqüências detríticas continentais depositaram-se con
comitantemente ao desenvolvimento dos falhamentos gravita
cionais, dando origem a litologias grosseiras, nas proximidades 
das áreas menos rebaixadas, enquanto que nos blocos de maior 
afundamento aumentam as espessuras e diminuem a granulome
tria. Os últimos eventos diastróficos ocorreram no Wealdeniano, 
depositando-se, após a cessação tectônica, os depósitos es
sencialmente arenosos da Formação Marizal que recobre as uni
dades subjacentes do Supergrupo Bahia. 

A drenagem desta província sedimentar é efetuada pelos ria
chos Mandacaru, Cipó, Grande, Caraíbas, do Peixe, dos Negros, 
Salgado, Lomba e das Traíras pela margem esquerda, abran
gendo inclusive a seqüência, paleozóica. Pela margem direita, 
têm-se os riachos Olhos d'Agua, Gameleira, Baixa do Muriti, 
Rosário, Barreiras, Tingui, Quingomes e Passagem. O relevo é 
plano e suave ondulado, com cotas variando de 400 a 200m. Já 
nos tabuleiros que conformam os divisores de água com as bacias 
dos rios ltapicuru e Real, as maiores altitudes atingem cerca de 
600 m. Os solos constituem-se essencialmente de areias quart
zosas, enquanto que a cobertura vegeta I xerofítica reflete as con
dições climáticas do semi-árido vigente na área. 

S/U 

1,5 X 

1,5 X 

1,3 X 

2,8 X 

2,5 X 

4,0 X 

0,5 X 

4,0 X 

4,0 X 

1Q•1 2,3 X 107 1,1 X 109 380 
1Q•3 3,7 X 1()6 1.4 X 107 47 
10-2 1,0 x 1o5 2,2 X 10S 0.76 

1 o-4 1,1 X 107 1,5 X 107 5 

1 o-2 - - 32 

10"3 - - 12 

1 o-2 - - 1,2 

1 o-3 - - 1,5 

1 o-3 - - o,g8 

O embasamento ígneo metamórfico aflorante a leste da Bacia 
de Tucano consiste predominantemente de seqüências sedi
mentares metamorfizadas no Pré-Cambriano Superior, envol
vendo os Grupos Miaba, Vaza-Barris, Macururé e Estância, as 
Formações Juá e Palmares, além do corpo granitóide de Coronel 
João Sá e do Alto Estrutural ou Domo de Itabaiana que permite 
aflorar rochas do Complexo Caraíba-Paramirim. 

O Grupo Miaba consiste principalmente de quartzitos que se 
elevam na forma de cristas cujas cotas são superiores a 500 m, 
como nas serras da Miaba e Macambira O grupo Vaza-Barris 
afiara principalmente na margem esquerda do rio Vaza-Barris, em 
estruturas dobradas coincidentes com a xistosidade na direção 
NO com mergulhos para NE, constituindo-se essencialmente por 
pelitos e calcários metamorfizados a nível de epizona O Grupo 
Macururé representa os níveis mais profundos estruturalmente, 
contendo inclusive os granitóides da Suíte Tipo Glória 

Este conjunto de rochas atuou como um imenso horst sepa
rando as Bacias Tafrogênicas de Tucano e Sergipe-Alagoas, 
tendo esta última uma pequena parcela contida no baixo curso do 
rio Vaza-Barris, representada superficialmente por carbonatos 
das Formações Cotinguiba e Riachuelo, aflorantes em alguns 
pontos a jusante de ltaporanga d'Ajuda, em meio aos terrígenos 
terciários do Grupo Barreiras e às aluviões quaternárias, embora 
não mapeáveis na escala ao milionésimo (Tabs 1 CX/1, 1.CXIII 
e CXIV). 

1 2.17 1 -Potencial hídrico de superfície 

A Bacia Hidrográfica do Rio Vaza-Barris, com 16 334 km2, contri
bui com o volume médio de 5 187,18 x 105m3/ano de água, dis
ponível ao escoamento superficial e à recarga dos aqliíferos 
subterrâneos, podendo atingir, entretanto, 9 022,1 x 105m3/ano 
nos anos mais chuvosos e nos mais secos, 1 804,21 x 1 Q5m3/ 
ano, distribuídos em até 6 meses do ano. 

A avaliação do comportamento hidrológico do rio Vaza-Barris 
foi feita através da utili;zação dos postos fluviométricos do Depar
tamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE), situados 
em Jeremoabo (no seu médio curso) e em Belém (próximo a sua 
foz) Para a uniformização dos escassos dados de vazão, foi 
utilizado o ano de 1974, uma vez que os dados disponíveis não 
eram suficientes nos demais anos. 

O rio Vaza-Barris é interceptado na localidade de Canudos 
pela barragem Cocorobó, que o pereniza, ainda que precaria
mente, daí para jusante. Assim, as descargas registradas nos pos
tos fluviométricos em pauta apresentam o patamar de regulari
zação de 0,3 m3 /s, observado em janeiro, em Jeremoabo, mês em 
que, sem dúvida, deveria estar seco. O mesmo acontece entre os 
meses de setembro e dezembro, quando a precipitação plu
viométrica é insuficiente para promover o escoamento superficial 
natural, isto é, sem a perenização. 

O resumo do comportamento hidrológico do rio Vaza-Barris, 
para o ano de 1974, está na Tabela 1.CXIV, onde se observam, 
mês a mês, a descarga média mensal, a lâmina de escoamento, a 
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TABELA 1 CXI 
Dados hidromórficos das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Sergipe 

Coordenadas Data 
Natureza do ponto Local Estado N~ do ponto Municfpio 

Longitude Laiitude Coleta Análise 

01 Poço Sítio Manilha Areia Branca SE - - -
02 

.. Muribeca 11 Muribeca SE - - -
03 

.. Nova Brasnia Malhador SE - - -
04 .. Calumbi N S• do Socorro SE - - -

Pres = Presente Aus =Ausente 

lâmina de precipitação pluviométrica, a evapotranspiração po
tencial. além da tendência de infiltracão. 

A comparação da vazão na local(dade de Jeremoabo, com 
aquela em Belém, revela um incremento normal, exceto no final 
do período chuvoso, que é mais longo a jusante. Assim, durante o 
mês de maio, a localidade de Belém beneficia-se do escoamento 
do alto curso (que possui um regime pluviométrico mais concen
trado e torrencial) e das precipitações que ainda ocorrem no 
médio-baixo curso. 

A tendência da infiltração é revelada pela relação I = P- ES + 
EP, sendo que aos valores positivos atribui-se a maior potenciali
dade de infiltração, sendo o inverso para os valores negativos. 

Assim, observa-se que em Jeremoabo os meses de fevereiro, 
março e abril apresentam valores positivos, coincidentes com 
aqueles de precipitação mais elevada. Em Belém, isto já ocorre de 
modo mais restrito, apenas em abril e maio, quando a precipita
ção ainda é elevada, mas a evapotranspiração potencial começa a 
declinar Isto não quer dizer, porém, que ocorre infiltração apenas 
nestes meses, mas que é neste período que ela é mais signi
ficativa. 

A tendência negativa é mais acentuada nos meses de setem
bro a janeiro, em ambas as localidades, época de me(lor precipi
tação e maior evapotranspiração potencial. 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na Bacia Hidrográfica do Rio Vaza-Barris. 

A) Distribuição concentrada/Potencial médlo (3c) 

-área: 1 .006 km2 (6, 16% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 1 ()5 a 7,0 x 1 Q5m3 /kmZ/ano distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
- drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos, necessária. 

B) Distribuição concentrada/Potencial fraco (3d) 

-área: 346 km2 (2, 12% da bacia); 
-água disponível: 1 ,O x 1 ()5 a 2,0 x 1 ()5m3 /km2/ano distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até seis meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
- drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos, necessária 

C) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 

-área: 1.231 km2 (7,54% da bacia); 
-água disponível: O, 1 x 1 ()5 a 2,0 x 1 ()5m3 /km2/ano distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até nove meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
- drenagem desnecessária; 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos, necessária; e 
-cuidados especiais de conservação do solo deverão ser obser-
vados. 
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O) Distribuição superconcentrada/Potencial muito fraco (4e) 

-área: 13. 75_1 km2 (84, 19% da bacia); 
-água disponível: menos de O, 1 x 1 ()5m3 /km2/ano distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até onze meses por ano; 
- açudagem necessária em todos os cursos de água; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária 

1.2.17.2- Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

Esta unidade abrange uma área de 219 km2 restrita à faixa 
costeira a partir de ltaporanga d'Ajuda, estando em seu alto e 
médio curso condicionada à calha dos rios e algumas dezenas de 
metros além das margens; vale ressaltar os inúmeros terraços a 
partir de São Domingos até ltaporanga d'Ajuda e no alto curso 
entre Canché e a localidade de Xuque. Litologicamente estas alu
viões são constituídas por areias de granulação variável. argilas 
diversas, cascalhos, matéria orgânica e sedimentos deltaicos 
próximos a sua foz, na localidade de Barra de São Cristóvão. A ali
mentação é feita pelas chuvas e de maneira indireta pela restitui
ção lateral dos rios além das formações existentes na bacia que 
lhes são topograficamente mais altas; a circulação se faz em dire
ção aos níveis de base regionais, para o mar e pela evapo
transpiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =219 km2 c =Bm Vp = 2,6x1 OS m3 /ano 
P = 1 500 mm/ano S/U = 1.5x1 o-1 Ti =18% 
T = 3,2x102 m2/s K =4x10'3 m/s I = 270 mm/ano 

i = 2x1 o-2 VP = 32,8x16' m3 /ano ER = 1 090 mm/ano 
L =3 km V e = 6x16' m3 /ano R e = 87x10S m3/ano 
H =410 mm/ano ES = 140 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, esta unidade apresenta potencial hidrogeológico b~m. 
alicerçada pela litologia, permoporosidade, condições de recar
ga, transmissibilidade, e como limitantes os fatores fisiográficos, 
de vegetação e a evapotranspiração. Os dados estatísticos 
revelam a existência de poços amazonas com boa produção. 

B) Grupo Barreiras 

Consiste de uma cobertura terrígena que mascara as formações 
sotopostas (Palmares e Estância) com uma área de 491 km2, res
trito à faixa costeira. Litologicamente este grupo é constituído 
predominantemente por siltitos argilosos de cores avermelhadas 
os quais apresentam variações vertical e lateral de fácies, com 
uma espessura média da ordem de 50 m. Morfologicamente 
estes sedimentos são bastante dissecados, formando superfícies 
tabulares de vales em "V". A realimentacão se faz diretamente 
através das precipitações pluviométricas é a circulação se dá para 
os níveis de base regionais, pará o mar e pela evapotranspi
ração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

-

-
-
-



Análise química Unidade 

C a Mg Na K CI S04 HC03 co3 N02 N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

11,77 17,94 58,82 1.47 90,74 9,24 129,60 - Pres Traços 78,00 13,00 6,50 - 100.00 Siltes, argilas, 
quartzito 

4,22 8,94 38,20 9,10 74,40 6,'70 32,94 - Aus. 9,00 199,00 4.70 6,50 2.70 3400,00 Folhetos e arenitos 
18.48 21,20 51,63 8,69 48,74 5,03 46,23 - Pres Traços 161,00 36,50 6,50 46,00 220,00 Quartzito 
10,90 9,52 78,54 1,04 83,81 8,87 7,32 - Aus. Pres 2.611,00 502.00 7,00 160,00 3 600,00 Arenitos, folhelhos 

e calcários 

TABELA 1.CXII 
Matriz de caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Vaza-Barris 

Unidade 
UG 

Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 
geológica (km2) N? km s v G (mm/ano) (x1 Q7 m3 /ano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

Aluviões O a 219 o o SM-P1-HGPd Pfm-Pmb-Pma Afm-Ar-Am·Af 1 500 32,8 410 8 18 140 1 090 

Barreiras TQd 491 o o PVd52, 60, 
Ap-Sas3 01-0m2-0g1-

1 520 74,6 390 5 0.49 382 1 130 72, 73 011 

A0a3, 4, 8, 9, 
11-PE4, 5, 9-
PVd 1 O, 11-Re3, Eds-Sas-SEN-

Sistema 
Km 4 297 22 134 4, 7. 33, 39, 48, Eap-SE1-Ap 

Pgi-02-Pru-Af 680 292,1 o 120 8,6 58 680 Marizal 52-Rd14, 15, 
17-LVd11-
LVa1 2-Ce1. 9 

RE1. 3-Re33, 
Poço Verde Kpv 475 12 56 52-Rd1 5- SEN6-Acc-Ap4 Og1-0f1-Pgi 620 29.4 o 2,3 0,007 0,04 620 

AOa5-PVd10 

Ilhas Kis 1 268 43 303 PVd1 5-AOaB- Eas-Ap4-SE1- Pru-Pgi-02-Af 610 77,3 o 250 2.4 15 610 NC5-LVa12 Eds 

Brotas Jb 282 34 129 R e 1 6, 1 8-AOa4 Eas-Ap4 Pri, u-Pgi 630 17,7 o 90 2,0 13 630 

Tacaratu SOt 101 o o Re10-PE8-
Eas-Eds-Acc Pri-Om1 580 5,8 o 150 1,5 9 580 PSe14 

Palmares €Opa 39 2 20 Re4, 53-PSe 14 Ap3 Pri-Om1 1000 3,9 90 1,8 0,9 81 910 

Juá €0juá 207 10 60 Re7,10,16, 18 Ap4 Pru-Om1-01 640 13,2 o 1,8 1,3 8 640 

Sistema Re26, 35, 53-

Estância p€et 602 7 100 C e 13-PVd73- Edp-Acc-Eas, Pgi-Pru-Om2 600 36,1 20 1,8/30 1.2/4,0 7/24 580 
Ad1 05 

Re4, 5, 6, 7, 9, 
16, 25, 33, 35, 

Vaza-Barris p€vb 1 946 26 420 48-Ce 13, 1 4- Ap4-Eas-Eds- 01-0g1-Pri-02 710 138,2 30 2,5 0,86 24 680 
V8-PSe19- Edp-SEN6 
NC17 

Re5, 16, 25, 33, 
45, 48, 53-

Miaba p€mi 913 29 377 Rd 15, 16-PE24, Ap4-Edp-Eds- 01, 2-Pri 760 69.4 20 1.8 1,0 12 740 
35-Ce14- Eas 
NC17-V8 

Macururé p€ma 2 067 34 328 Re2, 7, 16, 24, Ap4-Eds-Eas- Om1-01 600 124 o 1,8 1,2 7 600 27, 38-PE8, 69 Edp 

Capim pEca 81 4 29 NC8-Re26 Eas Og1-Pru 500 4 o 1,8 0.7 4 500 

Serrinha pese 59 o o PSe11- Eap· Eas Pri 610 3,6 o 1,8 1,0 6 610 R e 53 

NC8-PSe9, 36- Eas-Edp-Eds, 
Caraíba- p€cp 3 137 17 170 Hle-Re41. 53- Eps-Eap-Acc- Pri-Og1-Pru-01 630 197,6 50 1,8 1,0 44 580 Paramirim PVd19-PE64 Ap3-Spf 

Ácidas 
y 

150 o o PSe 14-PE65-
Ap Om1-0g1-01 680 10,2 o 1,8 1,3 9 680 

Re7-PE8 

Total 16 334 
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A ~491 km2 c ~5m Vp ~3,6x1~ m'l/ano 
P ~ 1 520 mm/ano S/U ~ 1,5x103 Ti ~0.49% 

T~2x104 m2/s K ~4x105 m/s I ~ 7,5 mm/ano 
i ~3x102 VP ~ 74,6xHY m3/ano ER ~ 1 130 mm/ano 
L ~20 km V e ~3,7<.1~ m3/ano R e ~ 1 ,2x1 ~ m3 /ano 
H ~ 390 mm/ano ES ~ 382 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Barreiras apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio, limitado pelos fatores de litologia, condições fisiográfi
cas, condições de realimentação além da permoporosidade 
baixa. Trata-se de um aquífero secundário devido à potenciali
dade hidrogeológica das formações que lhes são subjacentes. 
Não existem dados estatísticos de poços perfurados na área 
em estudo. 

TABELA 1 CXIII 
Matriz de determinação numérica da Bacia Hidrográfica do Rio Vaza~Barris 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES I/n 

Potencial 
geológica d hídrico 

Aluviões 8 - 5 9 7 5 4 7 5 16.7 4,1 B 
Barreiras 6 - 4 5 6 5 4 2 6 29,2 5.4 c 
Marizal 5 1 6 7 5 3 1 6 5 36,3 6,0 c 
Poco Verde 4 3 4 5 4 2 1 1 4 49,3 7,0 o-c 
llh~s 6 4 6 7 3 1 1 3 5 40,2 6,3 c 
Brotas 4 7 5 6 4 2 1 3 5 37,9 6,2 c 
Tacaratu 9 - 8 8 5 2 1 8 6 24,8 4,9 s-e 
Palmares 5 6 5 5 6 4 2 4 6 28,8 5.4 c 
Juá 3 6 4 6 6 2 1 4 5 37.7 6,1 c 
Estância 3/6 3 5 5 4 1 2 4/6 6/5 42,3/37.4 6,5/6,1 c 
Vaza~Barris 3 5 4 4 5 3 2 6 6 35,1 5,9 c 
Miaba 6 7 5 5 4 3 2 5 6 29.4 5.4 c 
Macururé 2 3 4 5 4 2 1 3 6 46.7 6,8 c-o 
Capim 2 5 4 3 3 2 1 3 5 49,1 7,0 D 
Serrinha 2 - 6 5 3 2 1 • 2 4 49,9 7,1 D 
Caraíba-

Paramirim 2 1 6 4 4 2 2 3 4 49,6 7,Q D 
Ácidas 3 - 5 6 6 3 1 3 6 37,6 6,1 c 

C) Sistema Marizai-São Sebastião 

Representa uma cobertura de ampla distribuição, com 4.297 km2 
da área, que se estende da borda oriental à borda ocidental, com 
representação no Tucano Norte e Central, tendo como divisória o 
rio Vaza-Barris. O sistema em estudo constitui um raso com uma 
incipiente drenagem superficial, um solo arenoso e uma cober
tura vegetal de caatinga com diversos vegetais adaptados 
àquelas condicões climáticas. A Formacão São Sebastião ocorre 
na borda oriental do Tucano Central em ~ontato por falhas de gra
vidade com as formações que lhe são sotopostas e se estende no 
sentido NO da localidade de Sítio da Conceição, até Sítio do 
Quintino, tendo a sua melhor expressão de afloramentos em 
Adustina e na borda ocidental do Tucano Norte na localidade de 
Cantinho e a oeste da serra do Brejinho, apresentando nesta área 
uma série de falhas paralelas, orientadas no sentido NE, sendo 
nesta área sobrejacente à Formação Ilhas; a melhor expressão de 
afloramentos encontra-se às margens do riacho Cipó A Forma
ção Marizal em sua borda oriental e ocidental do Tucano Central 
se superpõe porfalhas de gravidade ou discordância aos Grupos 
Vaza-Barris, Estância, Miaba, Macururé e ainda ao Grupo Brotas, 
às Formações São Sebastião é Ilhas. O Marizal é constituído pre
dominantemente por uma seqüência arenosa de boa permopo
rosidade em que o percentual infiltrado situa-se em torno de 10%. 
A circulação é quase que ausente em virtude da alta evapotranspi
ração. A realimentação se dá através das precipitações pluviomé
tricas sendo a descarga inicial quase que ausente, em virtude do 
escoamento ser função do gradiante hidraúlico e de natureza 
centrífuga para os níveis de base regionais, sendo comum a pre
sença de ressurgência nas depressões 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~4 297 km2 c ~120m Vp ~ 1 ,2x1010 m3/ano 
P ~ 680 mm/ano S/U ~ 2,5x1 02 Ti ~B.6% 

T ~ 3,7x1()"3 m2 /s K ~ 3x105 m/s I ~ 58 mm/ano 
i ~ 1,5x102 VP ~ 292, 1x107 m3/ano ER ~ 680 mm/ano 
L ~ 150 km V e ~ 2,5x1 ~ m3 /ano R e ~4300x1~ m3/ano 
H ~o mm/ano ES ~58 mm/ano 

TABELA 1 CXIV 
Parâmetros hidrológicos da Bacia Hidrográfica do RiO Vaza-Barris 

Rio Vaza-Barris em Jeremoabo -Área de drenagem ~ 8 685 km2 

Ano 1974 

Jan Fev Mar Abr Ma i Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Descargas médias mensais 
(m3/s) 

0,3 6,3 83,1 41,3 62.7 4,8 1,3 1,0 0.7 0,6 0,6 0,5 

Lâmina d'água de escoamento 0,1 1,7 25,6 12,3 19,3 1.4 0.4 (ES) mm/mês 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 

Lâmina de precipitação (P) 
73,3 130,5 159,8 18;l.4 110,2 27,7 31,9 37,0 9,8 31,5 54,0 mm 18,0 

Evapotranspiração potencial 130 116 126 113 97 87 69 79 96 121 119 125 
(EP) 

Tendência da infiltração -57 +13 +8 +58 -6 -60 -37 -42 -86 -90 
I~ P- ES + EP -65 -107 

Rio Vaza-Barris em Belém -Área de drenagem ~ 13 740 km2 

Jan Fev Mar Abr Ma i Jun Jul Ago Set Out No v Dez 

Descargas médias mensais 
(m3/s) 1.7 11,5 93,9 38,0 127,0 29,8 39.7 10.4 5,6 3,8 4.7 2.4 

Lâmina d'água de escoamento 
0,3 1,8 16,0 9,5 21,6 4,9 6,7 1,8 0,9 (ES) mm/mês 0,6 0,8 0.4 

Lâmina de precipitação (P) 73,3 93,9 125,1 159,8 126,1 53,8 68,8 52,3 29,3 31,9 mm 57.4 1g,o 

Evapotranspiração potencial 140 126 135 118 99 86 78 79 96 112 126 147 
(EP) 

Tendência da infiltração 
-67 -34 -26 +32 +5 -37 -17 -29 I~ P- ES + EP -68 -81 -69 -128 
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De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Sistema Marizai-São Sebastião apresenta potenéial 
hidrogeológico médio, tendo como fatores limitantes os parâme
tros fisiográficos, a má distribuição pluviométrica e a evapotra ns
piração elevada, além de uma variável permeabilidade vertical. 
Convém frisar que os poços analisados apresentam nível estático 
baixo, não acompanhando as condições topográficas. Na área em 
foco o sistema situa-se em cotas que variam de 300 a 600 m; 
como os níveis estáticos são muito baixos, só os poços em cotas 
da ordem de 300 m terão condições de ser explotados. 

D) Formação Poço Verde 

Representada por 2 ocorrências totalizando 4 75 km2 de área 
sendo uma na borda oriental de Tucano Central sobrejacente po; 
falha de gravidade ao Grupo Miaba e por contato normal com a 
Formação São Sebastião; a ocorrência em foco constitui a serra 
do Capitão e situa-se a N do lugarejo de Fátima; a outra na borda 
ocidental de Tucano Norte, nas circunvizinhanças e a O da locali
dade de Poço da Pedra, sendo sobreposta por discordância 
erosiva ao Grupo Macururé. Do ponto de vista litológico é consti
tuída por elásticos finos (argilitos e siltitos) de cor amarela, bas
tante intemperizados; em toda seqüência se observam interca
lações decimétricas de carbonatos impuros. A realimentacão é 
realizada pelas chuvas e por filtração ascendente da For~acão 
São Sebastião; a circulação se processa para os níveis de báse 
regionais, sendo a evapotranspiração seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~475km" c ~2,3 m Vp ~ 1,6x107 m3/ano 
P ~ 620 mm/ano S/U ~ 3,4x1 o-3 Ti ~o.oo7% 

T ~2,3x1(J5 m"/s K ~ 1x1a6 m/s I ~ 0,04 mm/ano 
i ~1,5x1a2 VP ~ 29,4x1 07 m3 /ano ER ~ 620 mm/ano 
L ~s km V e ~ 5,3x1 a' m3 /ano R e ~ 5,3x1oB m3/ano 
H ~o mm/ano ES ~ 0,04 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Poço Verde apresenta potencial hicÍro
geológico fraco em virtude dos fatores de litologia, transmissibili
dade e permeabilidade, condições de recarga e a evapotranspi
ração elevada Não há dados estatísticos de poços perfurados 
na área. 

E) Sistema Santo Amaro-Ilhas 

Com 1 .268 km 2 de área pertinentes respectivamente aos Grupos 
Ilhas e Santo Amaro, sendo que o primeiro é constituído predomi
nantemente por arenitos (40 a 80%) com intercalacões de elásti
cos finos e o segundo constituído por folhelhos co~ intercalacões 
de arenitos e calcários Ocorre por toda a bacia do Vaza-Barrfs na 
borda oriental da Fossa de Tucano Norte, se estendendo para a 
borda ocidental acompanhando o Arco do Vaza-Barris até a 
localidade de Canché. O seu contato com as formacões ~obre e 
subjacentes é normal ou por falha de gravidade. A sua recarga é 
realizada pelas chuvas ou por filtração vertical das formações que 
os recobrem; a circulação se faz em direção aos níveis de base 
region_ais, ori~ntadas pelo mergulho regional das unidades que 
compoem o Sistema. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 1 268 km" c ~250m Vp ~9,8x1d' m3/ano 
P ~ 61 O mm/ano S/U ~ 5,2x1a2 Ti ~2,4% 

T ~1,5x1(J3 m"/s K ~ 6x1 as m/s I ~ 15 mm/ano 
i ~ 2x1(J3 VP ~ 77,3x107 m3/ano ER ~ 61 O mm/ano 
L ~200 km V e ~ 1,8x107 m3/ano R e ~ 3 200x1 oB m3 /ano 
H ~o mm/ano ES ~ 15 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
nu~érica, este sistema apresenta potencial hidrogeológ,ico 
med1o e comporta-se como aqüífero livre e como aqüífero con
fm~do. A sua pot~ncial_idade é função direta da litologia, permea
billda_d~, trans';!ISS1bi11dade e condições de recarga. Os dados 
estat1st1cos da area revelam poços surgentes com vazões especí
ficas da ordem de 5 m3fh/m. 

F) Grupo Brotas 

O grupo em epígrafe é indiviso na escala de mapeamento adotada 
sendo contudo representado pelas Formações Aliança e Sergi, 
que na área em foco abrangem 282 km2, evidenciado por 3 ocor
rências, sendo 2 de maior expressão na borda oriental do Tucano 
Norte, sobrejacentes por contato normal ou falhas de gravidade, 
respectivamente com o Grupo Macururé e com a Formação Juá. A 
ocorrência de menor expressão areal ocorre ao norte da locali
dade de Lagoinha, mascarada pela Formação Marizal, estando a 
mesma sobrejacente por discordância erosiva ao Grupo Estância. 
Do ponto de vista litológico o grupo é constituído por elásticos 
arcoseanos grosseiros e elásticos finos micáceos, com interca
lações de arenitos Esta seqüência sedimentar tem uma espes
sura saturada variável de 90 a 150m. Topograficamente a área de 
ocorrência situa-se em cotas que variam de 200 a 400 m, sendo 
que melhores exposições desta seqüência encontram-se a oeste 
de Cafufá e nas margens dos riachos do Meio e Tingui. A reali
mentação do Grupo Brotas se dá pelas precipitações diretas e por 
filtração vertical das formações que lhe são sobrepostas; a 
circulação se faz para os níveis de base regionais e para o centro 
da bacia, sendo a evapotranspiração seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 282 km" c ~90m Vp ~ 1x1oB m3/ano 
P ~ 630 mm/ano S/U ~ 4,3x1 o-3 Ti ~2% 

T ~ 1 ,7x1a2 m2 /s K ~ 1 ,8x1 o-4 m/s I ~ 13 mm/ano 

i ~2x1(J3 VP ~ 17,7x1 07 m3/ano ER ~ 630 mm/ano 
L ~3 km V e ~3,1x1oB m3/ano R e ~ 36x1 oB m3 /ano 
H ~O mm/ano ES ~ 13 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Brotas apresenta potencial hidrogeológ,ico 
médio, tendo como suporte favorável a seqüência de elásticos 
grosseiros que permitem lhe inferir uma permoporosidade 
regular, com transmissibilidade variando de acordo com a 
granulometria de perfil Esta seqüência representa a Formação 
Sergi que apresenta como negativos os parâmetros fisiográficos 
e a alta evapotranspiracão. Através de uma análise estatística dos 
poços existentes nesta formação, pode-se constatar que à 
mesma apresenta nível estático baixo, da ordem de 80 m, além da 
qualidade química da águ3 que apresenta alto teor da salinidade. 
Verificou-se também que os poços existentes, de pouca profundi
dade, apresentam águas quimicamente aceitáveis quanto à 
salinidade A seqüência de elásticos finos, com intercalacões de 
arenitos e calcários, é fator negativo, em virtude de sua posição 
estratigráfica, aliada a uma baixa permoporosidade e condicões 
fisiográficas adversas, atribuindo-se à seqüência da Formácão 
Aliança uma vocação hídrica fraca. · 

G) Formação Tacaratu 

Com uma área de 101 km2, consiste de uma ocorrência ao norte 
de Gameleira (BA) próximo ao divisor de águas de Serra Negra. 
Representa uma seqüência de arenitos grosseiros e médios de 
cor cinza ou amarelada ou .ainda róseos, parcialmente silicifica
dos. Do ponto de vista morfológico, apresenta cristas agudas, 
escarpas e por vezes pequenos morros isolados. Os afloramentos 
exibem estruturas ruiniformes A formação ocorre sobrejacente 
por discordância erosiva ao Grupo Macururé e tectonicamente o 
arenito é muito fraturado. A realimentação é realizada através das 
precipitações pluviométricas e a circulação se dá para o riacho do 
Meio, sendo a evapotranspiração seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~ 101 km" C ~ 150 m 
P ~ 580 mm/ano S/U ~ 4x1b-3 
T~2x1a3 m"/s K ~1,3x1(J5mfs 

i ~4x1(J3 VP ~5.8x107 m3/ano 
L~3km Ve ~7,4x1oBm3/ano 
H ~O mm/ano ES ~ 9 mm/ano 

Vp ~ 60x1 oB m3 /ano 
Ti ~1.5% 

I ~ 9 mm/ano 
ER ~ 580 mm/ano 
Re ~ 20x1 oB m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Tacaratu apresenta potencial hidroge~ló
gico bom com tendência para médio, tendo como fator limitante a 
evapotranspiração e as áreas silicificadas. No conjunto a litologia 
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é favorável, bem como as condições de estratificação, a permo
porosidade e as condições de recarga. Não existem dados esta
tísticos de poços perfurados na área; contudo, por condições 
similares em outras áreas do Estado de Pernambuco, esta forma
ção constitui um arqüífero livre com regular capacidade de 
explotação. 

H) Formação Palmares 

Tem uma área de 39 km 2 , no baixo curso da Bacia Hidrográfica do 
Rio Vaza-Barris, representado pela mesma ocorrência da bacia 
situada ao norte do riacho do Machado, na cota de 200 m, so
brejacente por falha ao Grupo Vaza-Barris. Litologicamente é 
constituída predominantemente por grauvacas e metarenitos 
arcoseanos finos; as melhores exposições desta unidade ocor
rem ao norte de Lagarto, onde o arenito arcoseano é intensa
mente fraturado. A realimentação se faz pelas chuvas, e a 
circulação se dá para o rio Vaza-Barris, sendo a evapotranspira
ção o seu exutório mais eficaz. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~39 km2 S/U ~ 5x1 o-3 Ti ~0.9% 

P ~ 1 000 mm/ano K ~ 10"6 m/s I = 9 mm/ano 
H ~ 90 mm/ano VP ~ 3.9x1 07 m3 /ano ER ~ 2 91 O mm/ano 
C~ 1,8 m ES ~81 mm/ano R e ~o.35x106 m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Palmares apresenta potencial hidroge~ló
gico médio, tendo como fatores limitantes a litologia, a evapo
transpiração e as condições de recarga A formação constitui um 
aquífero livre de comportamento misto. Não existem dados esta
tísticos de poços perfurados na área em foco. 

I) Formação Juá 

Com uma área de 207 km 2 , esta unidade depositou-se em uma 
fossa tectônica que ocorre nas circunvizinhanças a O de Cafufá e 
se estende para o N até Malhada Nova, para SO até a fazenda de 
Dentro e para S até o rio Vaza-Barris. Litologicamente é consti
tuída por grauvacas, conglomerados com seixos de rochas vul
cânicas, granitos e filitos. Esta unidade litoestratigráfica é 
limitada por falhas Internamente se observam estratificações 
cruzada e paralela. A circulação subterrânea se dá para o riacho 
do Meio, em direção ao sul. rumo ao rio Vaza-Barris; a recarga se 
faz pelas precipitações pluviométricas, sendo a evapotranspira
ção o seu melhor exutório. 

As características dimensianais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 207 km2 S/U ~ 5x10"3 Ti ~1.3% 

P ~ 640 mm/ano K ~ 10"6 m/s I = 8 mm/ano 
H ~o mm/ano VP ~ 13,2x1 07 m3 /ano ER ~ 640 mm/ano 
C ~1.8 m ES = 8 mm/ano R e ~ 1,8x1 Q6 m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Juá apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio com tendência para fraco, tendo como fatores limitantes a 
litologia, a evapotranspiração e a baixa permoporosidade. Não 
existem dados estatísticos de poços perfurados na área em 
estudo 

J) Grupo Estância 

É representado por 2 ocorrências totalizando 602 km2 de área; 
uma no baixo curso do rio Vaza-Barris que se estende linearmente 
de Jenipapo até NO de ltaporanga d'Ajuda, representando a For
mação Lagarto, constituída predominantemente por arenitos 
vermelhos e verdes, camadas argilosas, siltitos e siltitos filitosos; 
esta seqüência é moderadamente dobrada e apresenta estratifi
cações paralela e cruzada. A outra ocorrência, de maior expressão 
areal, situa-se a NE de Euclides da Cunha, sendo sobrejacente ao 
Complexo Caraíba-Paramirim em contato por falha com o Grupo 
Miaba, sendo mascarada na sua parte oeste pelos arenitos da For
mação Marizal. Esta ocorrência consiste de calcários e argilitos 
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que representam a Formação Acauã. Estes calcários são cortados 
por falha de empurrão, sendo bastante fraturados, apresentando 
estratificações. A circulação se dá pela trama de fraturas para os 
níveis de base regionais, em direção à costa, e a ocorrência litorâ
nea é feita diretamente para o mar, através do rio Vaza-Barris, 
sendo a evapotranspiração o seu principal exutório. A recarga 
deste grupo se faz pelas precipitações pluviométricas e também 
por infiltração vertical das formações que lhe são sobrepostas e 
que têm maior permoporosidade. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~602 km2 c ~ 1,8/30 m Vp ~ 8.4x106 m3/ano 

P ~ 600 mm/ano S/U ~ 4x1 o-3/7x1 o-3 Ti ~ 1.2/4% 

T ~ 1,3x10"3 m2/s K ~ 1 o-7 /4,3x1 o-5 m/s I ~ 7/24 mm/ano 

i ~ 2x1 o-2 VP ~36,1x107 m3/ano ER ~ 580 mm/ano 

L ~2 km V e ~ 1,6x1 Q6 m3/ano R e ~2.8x106 m3/ano 

H ~20 mm/ano ES ~ 7/24 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Grupo Estância apresenta potencial hidrogeológico 
médio. O grupo ora estudado constitui 2 formações aquíferas 
independentes. A Formação Lagarto constitui um aquífero livre 
anisotrópico em que a sua vocação hídrica média tem como 
suporte a litologia de psamitos grosseiros com boa permoporosi
dade e condutividade hidráulica regular, associado a uma zona de 
recarga boa Os dados estatísticos revelam um aqüífero livre pró
ximo à superfície, como se comprova pelos inúmeros poços ama
zonas existentes na área e em aquífero confinado com surgên
cias. A Formação Acauã apresenta uma vocação hídrica também 
média, condicionada à presença de juntas de estratificação rela
cionada a dobramentos secundários e fendas provocadas pela 
dissolução cárstica Esta formação constitui um aqüífero livre 
anisotrópico de potencialidade dependente do comportamento 
tectônico. Não existem dados estatísticos sobre a perfuração de 
poços ou sondagens nesta área. 

L) Grupo Vaza-Barris 

Com uma área de 1 946 km 2 , representa uma seqüência metasse
dimentar dobrada circundando o Grupo Miaba por falha de 
empurrão constituindo fases terrígenas na base e no topo com 
urna intercalacão de carbonato O grupo ora mapeado representa 
2 formações: Olhos d'Água e Frei Paulo-Ribeirópolis. A primeira 
é constituída predominantemente por xistos, filitos, metassiltitos 
e metacalcários e a outra por metarenitos, metassiltitos, filitos, 
metagrauvacas e intercalações de quartzitos. O grupo na Bacia do 
Vaza-Barris tem uma distribuição dispersa, sendo sobrejacente 
por falha de empurrão ao Grupo Miaba. Entra em contato com o 
Grupo Macururé e Caraíba-Paramirim também por falha de 
empurrão, a NO do açude Cocorobó. Tectonicamente esta uni
dade mostra um arcabouço com dobramentos estruturados em 
anticlinais e sinclinais com fraturamentos transversais e longitu
dinais mostrando-se bastante folia dos Morfologicamente a área 
é bastante arrasada, com relevo plano ou levemente ondulado, 
com raras cristas sobressaindo, que são normalmente de quartzi
tos. A recarga é realizada diretamente pelas chuvas e a circulação 
se dá para os níveis de base regionais, sendo a evapotranspiração 
o seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 1 946 km2 S/U ~ 2,5x1 Q3 Ti ~ 0,86% 
P ~ 71 O mm/ano K ~ 1 o-7 m/s I ~ 6 mm/ano 
H ~ 30 mm/ano VP ~ 138,2x1 07 m3/ano ER ~ 680 mm/ano 
C ~ 2,5 m ES ~ 24 mm/ano Re ~ 12x1 Q6 m3 /ano 

De acordo corn os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Vaza-Barris apresenta potencial hidroge~ló
gico médio, tendo como suporte as condições litoestruturais em 
que os fraturamentos transversais e longitudinais nas rochas de 
natureza pelítica são favoráveis à retenção de água por fendas, 
principalmente quando são coincidentes com a drenagem. Os 
metarenitos e metassiltitos têm porosidade e permeabilidade 
favorecidas pelas condições de fraturamentos, relacionadas à 
competência das mesmas. Os calcários de acordo com os dados 



estatísticos apresentam sempre vazões com ordem de grandeza 
maior que a dos retromencionados na sequência litológica 
deste grupo. 

M) Grupo Miaba 

Com uma ocorrência na borda ocidental de Tucano Central e a 
outra no médio e baixo cursos do rio Vaza-Barris, esta unidade 
abrange uma área de 913 km 2 , onde a segunda ocorrência cir
cunda o Domo de Itabaiana, em uma sequência miogeossinclinal 
com uma estrutura homoclinal para SE As unidades deste grupo, 
na área, são falhadas nos bordos, bastante fraturadas e com 
intensas zonas de cisalhamento. 

O Grupo M i aba é representado por 4 formacões, sendo litolo
gicamente constituído por metapsamitos, metaclásticos finos e 
grosseiros, metacarbonatos e intercalações de níveis conglo
meráticos e grauvacas seixosas Morfologicamente a área é 
arrasada e apresenta inúmeras cristas, tendo um relevo plano e 
também acidentado. A circulação é feita para os níveis de base 
regionais, e alimentação e realizada diretamente pelas precipi
tações pluviométricas e indiretamente pelo manto de intempe
rismo, principalmente nas áreas de fanglomerados, sendo a 
evapotranspiração seu exutório natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~ 91 3 krn" S/U ~ 4x 1(y3 Ti ~ 1% 
P ~ 760 mm/ano K ~ 1 a 7 m/s I ~ 8 mm/ano 
H ~ 20 mm/ano VP ~ 69.4x1 07 m3/ano ER ~ 740 mm/ano 
C ~ 1,8 m ES ~ 12 mm/ano Re ~ 6,5x1 rfl m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Miaba apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio Representa uma unidade geoidrológica complexa em 
virtude da diversificação litoestratigráfica, com armazenamento 
de água por retenção em fendas, tendo como suportes favoráveis 
o comportamento litoestrutural, o manto de intemperismo e a 
permoporosidade primária destas rochas aumentados, aliado às 
condições de recarga; a vocação hídrica ora determinada condiz 
com os dados estatísticos analisados. Existem na área em foco 
cerca e 40 poços perfurados pelo DNOCS, onde as vazões são as 
mais discrepantes possíveis, com poços de produção boa, 
regular a secos. 

N) Grupo Macururé 

Envolve uma área de 2 067 km2 com uma distribuicão no eu e no 
miogeossinclinal, apresentando contatos por faÍhas normais, 
reversas, e contatos gradacionais ou discordantes com as unida
des que lhe são sobrepostas ou sotopostas. O grupo tem duas for
mações: Traipu-Jaramataia e Santa Cruz. Litologicamente o 
grupo é constituído por metapsamitos, metarenitos, quartzitos e 
intercalações de níveis conglomeráticos Morfologicamente a 
área é bastante arrasada, constituindo também algumas cristas 
em que as condições de solo, vegetação e topografia refletem as 
condições climáticas predominantes na área. A recarga se faz 
diretamente pelas chuvas e a descarga para os níveis de base 
regionais, sendo a evapotranspiração o seu exutório natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A~ 2 067 km2 S/U ~4x1CJ3 Ti ~ 1.2% 
P ~ 600 mm/ano K ~ 1 a 7 m/s I ~ 7 mm/ano 
H ~O mm/ano VP ~ 124x1 07 m3/ano ER ~ 600 mm/ano 
C ~ 1,8 m ES ~ 7 mm/ano R e ~ 14x1 (jl m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Macururé apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio, tendência para fraco, tendo como fatores determinantes 
desta quantificação a litologia e as condições de realimentacão, 
bem como as condições de solo e vegetação. Neste grup~ os 
metarenitos e os níveis conglomeráticos são as áreas mais 
favoráveis à perfuração de poços. 

O) Grupo Capim 

Com uma área de 81 km 2 , situa-se a leste do município de Uauá, 
na confluência do riacho Capim com o rio Vaza-Barris. Consiste 

de uma seqLiência de rochas distribuídas em faixas alongadas na 
direcão N-S bem como 0-E. São rochas vulcânicas ácidas e ro
cha; vulcanossedimentares metamorfizadas sobre alto gradiente 
geotérmico, circundadas por litótipos de alto grau de metamor
fismo do Complexo Caraíba-Paramirim. Morfologicamente a área 
é arrasada, com uma drenagem superficial abundante, com uma 
vegetação e solo característicos de uma área de má distribuição 
pluviométrica; a realimentação se dá pelas chuvas e a circulação 
para os níveis de base regionais, sendo a evapotranspiração o seu 
exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~81km2 S/U ~ 4x1 a3 Ti ~o.7% 

P ~ 500 mm/ano K ~ 1 (j7 m/s I = 4 mm/ano 

H ~o mm/ano VP ~ 4x1 07 m3/ano ER ~ 500 mm/ano 

C ~1,8m ES = 4 mm/ano R e ~ 0,28x1 (jl m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Grupo Capim apresenta potencial hidrogeológico 
fraco, reforçado pelas condições de realimentação, evapotrans
piração elevada, litologia, solo e vegetação Não há dados esta
tísticos de poços perfurados na área em estudo. 

P) Complexo Serrinha 

Apresenta uma área de 59 km2
, consistindo de uma sequência 

vulcanossedimentar metamorfizada, reativada por eventos tec
tônicos orogenéticos transamazônicos, entremeada por diatexi
tos do Complexo Cara íba-Paramirim. Litologicamente é constituí
do por xistos, gnaisses e metavulcânicas. Este complexo apresenta 
superfícies arrasadas predominantes e algumas cristas isoladas. 
Por toda a borda ocidental têm-se falhamentos evidenciados por 
milonitos. A circulação é feita para os níveis de base regionais, e a 
alimentação através das precipitações pluviométricas, sendo a 
evapotranspiração seu exutório mais eficaz. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~59 km2 S/U ~ 4x1 a 3 Ti ~1% 

P ~ 61 O mm/ano K ~ 1a7 m/s I = 6 mm/ano 

H ~O mm/ano VP ~3.6x107 m3/ano ER ~ 61 O mm/ano 

C ~1.8 m ES = 6 mm/ano R e ~ 0.42x1 rfl m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Complexo Serrinha apresenta potencial hidroge~ló
gico fraco, tendo como suportes limitantes os parâmetros fisio
gráficos, as confições de recarga, litologia e permoporosidade. 
Não há dados estatísticos de poços perfurados na área em 
estudo 

Q) Complexo Caraíba-Paramirim 

Com 3 137 km 2 de área, é representado por 2 ocorrênicas, sendo 
uma situada no extremo oeste da bacia, no alto curso do rio Vaza
Barris, e a outra ocorrência no baixo curso do rio homônimo,. 
Litologicamente é constituído por gnaisses, xistos, Migmatitos, 
metavulcânicas e anfibolitos. Tectonicamente área é muito fra
turada e as rochas têm um trend direcional N-NO e um mergulho 
para N-NE; os falhamentos são N-S e N-NO, sendo a drenagem 
dirigida segundo o mergulho O seu contato com as rochas que 
lhe são sobrejacentes é por falhas de empurrão, falhas normais e 
discordâncias erosivas; o complexo é estruturado em amplos 
anticlinórios com eixos NO-SE, e a ocorrência do baixo curso 
mostra uma feição dômica na cota de 200m, nos municípios de 
Campo do Brito e São Domingos 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~3137km2 S/U ~ 4x1 (j3 Ti ~1% 

P ~ 630 mm/ano K ~ 1CJ7 m/s I = 6 mm/ano 

H ~50 mm/ano VP ~ 197,6x107 m3/ano ER ~ 580 mm/ano 

C ~1,8m ES ~44 mm/ano R e ~ 22x1 (jl m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Complexo Caraíba-Paramirim apresenta potenéial 
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hidrogeológico fraco, tendo como fatores limitantes a litologia, a 
evapotranspiração elevada, condições de solo e vegetação e a 
baixa permoporosidade. Como áreas favoráveis têm-se a região 
de domínio de tendas transversais coincidentes com a drenagem, 
zonas de contatos geológicos ou falhas, áreas de drenagens 
terciárias relacionadas a riachos, fendas e zonas de fanglomera
dos e de manto de internperismo pouco espesso. 

R) Rochas Ácidas 

Estas ocorrências têm uma área de 150 km2, constando de rochas 
ácidas intrusivas no Grupo Macururé, representativas da Suíte 
Granitóide Tipo Glória, que ocorrem delimitando os Estados da 
Bahia e Sergipe, constituindo o divisor de águas da Serra Negra e 
de algumas áreas isoladas do mesmo trenddirecional, nas locali
dades de Carira e Coronel João Sá. Estes corpos graníticos apre
sentam tamanhos variados e de formas ovóides, bastante homo
gêneos minera logicamente, assaz fraturados e alterados. A real i-

mentação aesta suíte se faz diretamente pelas precipitações plu
viométricas e indiretamente pelo manto de intemperismo. A 
circulação se dá para os níveis de base regionais, através da trama 
de fraturas e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 150 km2 S/U ~ 5x1 0"3 Ti ~1.3% 

P ~ 680 mm/ano K ~ 10"7 m/s I ~ 9 mm/ano 
H ~o mm/ano VP ~ 10.2x107 m3/ano ER ~ 680 mm/ano 
C ~1.8m ES ~ 9 mm/ano R e ~ 1,3x1rP m3/ano_ 

De acordo com os, resultados da matriz de determinação 
numérica, as Rochas Acidas apresentam potencial hidrogeoló
gico médio, tendo como suporte as litoestruturas predominantes. 
Os dados estatísticos mostram que as melhores vazões ocorrem 
nas zonas de fraturamento angular e nas áreas de contato geoló
gico, exposto ou mascarado pelo manto de intemperismo pouco 
espesso. As vàzões são da ordem de 2 a 6m3/h, com águas de 
qualidade química aceitável (Tab. 1.CXV). 

TABELA 1 CXV 
Matriz de controle da Bacia Hidrográfica do Rio Vaza-Barris 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenam8nto e/ou menta natural permanenté explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m2/s) (m3/ano) (m3/ano) ( x 106m3/ano) (m/s) S/U 

Aluviões 3,2 X 10-2 4,0 X 10-3 1,5 X 10-1 6,0 X 107 2,6 X 10'3 87 

Barreiras 2,0 X 10-4 4,0 X 1Q-5 1.5 X 10-3 3,7 X 10S 3,6 X 10S 1,2 

Marizal 3,7 X 10-3 3,0 X 10-5 2,5 X 10-2 2,5 X 10'3 1,2 X 1010 4 300 

Poço Verde 2,3 X 1Q-5 1,0 x 10-6 3,4 X 1 o-J 5,3 X 104 1,6 X 107 5,3 

Ilhas 1,5 X 10-3 6,0 X 10-6 5,2 X 10-2 1,8 X 107 9,8 X 10'3 3 200 

Brotas 1,7 X 10-2 1,8 X 10-4 4,3 X 10-3 3,1 X 10S 1,0 X 10'3 36 

Tacaratu 2,0 X 10-3 1,3 X 10-5 4,0 X 10-3 7,4 X 10S - 20 

Palmares - 1Q•6 5,0 X 10-3 - - 0,35 

Juá - 1Q•6 5,0 X 10-3 - - 1,8 

Estância -/1,3 X 10-3 10·7 /4;3 X 10-5 4,0 X 1Q·3 /7,0 X 1Q-3 -/1,6 X lOS -/8,4 X 10S -/2,8 

Vaza-Barris - 1Q•7 

Miaba - 1Q-7 

Macururé - 10 7 

Capim - 10-7 

Serrinha - 1Q-7 

Caraíba-Paramirim - 1Q-7 

Ácidas - 10-7 

1 2.17 3 -Avaliação hidroquímica 

Esta bacia hidrográfica, com uma área aproximada de 16.334 
km2 , apresenta um número muito pequeno de amostras de águas 
analisadas neste trabalho: apenas 3, o que fornece uma densi
dade de amostragem da ordem de 5 400 km 2/amostra. Trata-se 
de uma densidade de amostragem muito pequena, mas a avalia
ção de sua quimicidade poderá indicar, pelo menos superficial
mente, a tendência dos parâmetros químicos 

A classificação destas amostras, com a utilização dos diagra
mas triangulares de Feré (Fig. 1 .11 2), forneceu três classes dis
tintas. Uma amostra foi classificada como cloretado-sódica, e as 
duas outras foram classificadas como sultatadas, sendo uma 
sulfatado-mista e a outra sulfatado-sódica. 

Com o diagrama de Schoeller-Berkaloff, que determina a 
potabilidade da água, verificou-se que as amostras não apresen
tam um quadro favorável, pois uma delas ficou posicionada na 
faixa de boa a medíocre, enquanto as outras duas amostras ficaram 
na faixa de potabilidade entre passável e não-potável. 

Em relação à dureza, as águas não apresentam um quadro 
favorável, pois duas delas foram classificadas como muito duras, e 
a outra foi classificada como dura. 

O Índice de Adsorção de Sódio, ou SAR, de tais amostras, 
revelou uma classificação excelente para todas elas. 

Por outro lado, para a classificação de águas para irrigação, 
que utiliza como elementos determinantes o SARe a condutivi
dade, as amostras foram determinadas como C4 -S2 , C5-S1 e C5-
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2,5 X 

4,0 X 

4,0 X 

4,0 X 

4,0 X 

4,0 X 

5,0 X 

10-3 - - 12 
10-3 - - 6,5 
10-3 - - 14 
10'3 - - 0,28 
10-3 - - 0.42 
10-3 - - 22 
10-3 - - 1,3 

s3 • o que significa que tais águas são de salinidade muito forte e 
de salinidade extremamente forte, com variacões de fracamente 
sádicas e fortemente sádicas, o que implicariá na irrigação unica
mente de plantas de altíssima resistência salina, e com cuidados 
especiais, em solos permeáveis e abundantemente irrigados. 
Como se trata de águas de poços, com vazões não muito eleva
das, é mais conveniente considerar tais águas como inviáveis 
para irrigação. 

É necessário ressaltar que nesta bacia hidrográfica existem 
águas de excelente potabilidade e de melhor qualidade, mor
mente aquelas que ocorrem nos quartzitos fraturados da serra da 
Miaba, porém, infelizmente, não houve disponibilidade de dados 
químicos referentes às mesmas, para uma avaliação (Tab. 
1 CXVI) 

1 .2.18- BACIAS HIDROGRÁFICAS CONJUGADAS AO RIO REAL 

Conjugou-se ao rio Real o rio Piauí, em virtude destes possuírem 
a mesma desembocadura em Barra de Estância. sendo que suas 
redes hidrográficas, contidas parcialmente nos mosaicos SC.24-
Z-A; Z-B; Z-C; Z-D, ocupando 3,25% da área total, drenam em 
conjunto uma área de aproximadamente 9.267 km 2 , compreen
dendo as localidades baianas de Cícero Dantas, Paripiranga, 
Sambaíba, Rio Real e Jandaíra entre outras menores. O Estado de 
Sergipe possui uma boa parcela de seu território dentro da área 
em foco, destacando-se os núcleos urbanos de Simão Dias, 



Lagarto, Poço Verde, Samambaia, Tobias Barreto, ltabaianinha, 
Riachão do Dantas, Cristinápolis, Buquim, Pedrinhas, Arauá, To
mar do Jeru, Umbaúba, Estância, Salgado, Santa Luzia, lndiaroba 
e Mangue Seco entre outros. 

Os aspectos fisiográficos apresentam-se bastante diversifica
dos quanto ao tipo de retevos padrão e à densidade de drenagem, 
refletindo a diversidade litológica, estrutural e climatológica, pois 
a cobertura vegetal primitiva de florestas densas da Mata Atlân· 
tica, conservada esparsamente em meio às pastagens e culturas 
secundárias, denota uma considerável diminuição das chuvas, 
gradativamente em direção ao interior onde predominam as 
matas de caatinga. As chuvas no alto curso distribuem-se tor
rencialmente no espaço máximo de até 3 meses, entre outubro 
e março. 

A análise das imagens radargramétricas, que contêm as redes 
hidrográficas em questão, indica uma íntima relacão entre os 
padrões de drenagem e as litologias envolvidas, co'mo a da ele· 
vada densidade de drenagem relativa aos gnaisses aflorantes 
através da janela tectônica de Simão Dias, que se estende até 
Paripiranga, inclusa numa região de baixa densidade, devido à 
carstificação nos calcários da Formação Olhos d'Água, do Grupo 
Vaza-Barris, que, em conjunto com as demais rochas metassedi
mentares brasilianas, constitui o arcabouco tectônico de um alto 
estrutural separando as bacias sedime~tares tafrogênicas de 
Tucano e Sergipe-Alagoas, destacando-se nesta última um pa· 
drão de drenagem subparalelo, relacionado com o basculamento 
dos blocos falhados no rumo SE, posteriormente à deposição 
marinha, originada quando da abertura final no início da deriva 
continental. Observe-se que os limites continentais das bordas 
meridionais do semigraben de Sergipe-Alagoas, praticamente, 
coincidem com a foz do rio Real, onde blocos com menor ten· 
dência de subsidência possibilitam o afloramento de arenitos 
epimetamórficos do Brasiliano (Formação Lagarto do Grupo Es
tância) na região compreendida entre os locais de Caveira
Abaís-Cabeça de Boi, estendendo-se até a cidade de Estância, 
onde afloram os arenitos do grupo homônimo. 

Com relação à área drenada pelos afluentes do rio Real, têm
se o riacho do Urubu e uma série de pequenos afluentes pela mar
gem direita, a montante da localidade de Várzea dos Potes, que 
recebem contribuições dos arenitos São Sebastião, em virtude de 
um alto estrutural local, na borda oriental da Bacia de Tucano. Os 
riachos Mocambo, Jacarezinho e Jabiberi drenam a cobertura 
epimetamórfica brasiliana nas áreas próximas ao povoado de 
Samambaia, salientando-se que tais rochas se apresentam geral· 
mente dobradas e falhadas, dando origem às expressões fisiográ
ficas de maior relevo na área em foco, não raro ultrapassando as 
cotas de 400 m. A existência quase que generalizada de elúvios 
sobre a Formação Lagarto mascara bastante as feições desta uni· 
da de, sendo mais comum a confusão com o Grupo Barreiras, que 
aflora principalmente no baixo curso do rio Real. 

O rio Piauí é formado pela confluência dos rios Jacaré e Piaui
tinga de Cima, cujas redes de drenagem se estabelecem basica
mente sobre rochas dos Grupos Vaza-Barris e Estância, cujo 
relevo bastante acidentado associado a litologias essencial· 
mente pelíticas favorece sobremaneira o run-off superficial; no 
entanto as fraturas são abundantes principalmente na região de 
Lagarto e Salgado. Os riachos das Lajes, Arauá, Camboatá, dos 
Cavalos e Cabuçu drenam em padrões essencialmente dendríti
cos as rochas gnáissicas do alto estrutural, que se estende pela 
região próxima a Riachão do Dantas, Buquim, Pedrinha, ltabaia
ninha, Umbaúba e Arauá. Observaram-se padrões de drenagem 
subparalelos para os riachos Paripueira, Fundo e Piauitinga de 
Batxo, que drenam a cobertura terrígena terciária, refletindo o 
basculamento regional imposto pela reativação pré-Barreiras, no 
rumo SE, sobre as seqüências clástico-carbonáticas subjacentes 
que afloram apenas nas proximidades da foz do rio Piauí. 

A planície aluvionar costeira atinge uma largura de 8 km, entre 
o rio Piauí e a praia de Abaís, estreitando-se na Bacia do Rio Real, 
entre Mangue Seco e Coqueiros para cerca de 3 km (Tabs 
1.CXVII e 1.CXVIII). 

1.2.18.1 - Potencial hídrico de superfície 

A Bacia Hidrográfica do Rio Real. com 9.267 km2, contribui com o 
volume 14.208,11 x 1 Q5m3 /ano de água, disponível ao escoa· 
mento superficial e à recarga dos aquíferos subterrâneos, 
podendo atingir, entretanto, 23.055,75 x 1Q5m3 /ano nos anos 
mais chuvosos e, nos mais secos, 5.519,35 x 1 Q5m3 /ano, distri· 
buídos em até 6 meses do ano. 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na Bacia Hidrográfica do Rio Real: 

A) Distribuição concentrada/Potencial médio (3c) 

-área: 3 455 km2 (37,28% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 105 a 7,0 x 1 Q5m3 /km2/ano distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária. 

B) Distribuição concentrada/Potencial fraco (3d) 

-área: 1.377 km2 (14,86% da bacia); 
-água disponível: O, 1 x 105 a 3 x 1 0 5 m3 /km2 /ano distribuídos de 
4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até seis meses do ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aquíferos subterrâneos, necessária. 

C) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 

-área: 1 720 km2 (18,56% da bacia); 
-água disponível: O, 1 x 105 a 2,0 x 1 Q5m3 /km2 /ano distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até nove meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
- drenagem desnecessária; 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos, necessária; e 
-cuidados especiais de conservação do solo deverão ser 
observados 

D) Distribuição superconcentrada/Potencial muito fraco (4e) 

-área: 2. 715 km2 (29,30% da bacia); 
-água disponível: menos de O, 1 x 1 05 m3/km2/ano distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até onze meses por ano; 
- açudagem necessária em todos os cursos de água; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos, necessária 

1 .2 1 8.2 - Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

Abrangem uma área de 513 km2 , apresentando maior extensão e 
largura, dentro da planície fluviomarinha, permitindo serem 
cartografadas na escala ao milionésimo. No médio e alto cursos, 
as aluviões estão restritas à calha dos rios e a alguns metros além 
das margens. As aluviões dos rios Real e Piauí constituem por 
vezes terraços encaixados. Litologicamente são representadas 
por areias de granulações variadas, argilas, argilas detríticas 
exploráveis, siltes, cascalhos, matéria orgânica e sedimentos de 
praias. A realimentação se faz diretamente pelas chuvas e indire· 
tamente por filtração lateral dos rios; a descarga se dá para os 
níveis de base regionais, para o mar e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 513 km2 c ~12m Vp ~ 9,2x1 rJ3 m3/ano 
P ~ 1 760 mm/ano S/U ~ 1 ,5x1 0" 1 Ti ~296 

T ~ 3,2x1 ()2 m2/s K ~ 2,6x1 0"3 m/s I ~ 35 mm/ano 
i ~ 2x1 0"3 VP ~ 90,3x1 07 m'/ano ER ~ 1 340 mm/ano 
L ~ 10 km V e ~ 1,9x107 m3/ano R e ~300x1rf3 m'/ano 
H ~ 420 mm/ano ES ~ 385 mm/ano 
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TABELA 1 CXVI 
Dados hidroquímicos da Bacia Hidrográfica do Rio Vaza-Barris 

Coordenadas Data 
Natureza do ponto Local Município Estado N~ do ponto 

Longitude Latitude Coleta Análise 

01 Poço Faz Arueira Paripiranga BA 38'08'00" 10'36'47" -
02 " Entr Adustina Paripiranga BA 36'06'1 O" 1 0'37'31" -
03 " - São Cristóvão SE - -

Aus =Ausente 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, as aluviões apresentam potencial hidrogeológico b~m. 
Têm como suporte a litologia, condições fisiográficas, recarga 
regular, transmissibilidade e permeabilidade. 

B) Grupo Barreiras 

Com uma área de 2.262 km2, é a segunda unidade em extensão 
geográfica na bacia, vindo logo após a Forma cão Palmares. Trata
se de uma cobertura terrígena que mascara ~s unidades que lhe 
estão sotopostas, constituída predominantemente por argilas de 
cores variegadas, siltitos e lentes de conglomerados intercalados 
na seqüência síltica. Estes sedimentos apresentam variações 
vertical e lateral de fácies e têm na área uma espessura em torno 
de 60 m; convém frisar que são sempre paralelos à costa e 
diminuem de espessura à medida que se interiorizam. Morfologi
camente são bastante dissecados, constituindo superfícies 
tabulares e vales em "V". A recarga destes sedimentos se dá 
pelas precipitações diretas e indiretamente pelos sedimentos 
que lhe estão superpostos; a descarga se faz para os níveis de 
base regionais, para o mar e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A = 2 262 krn2 c =8m VP =2,7x10' m3/ano 
P = 1 530 mm/ano S/U = 1,5x1 a3 Ti =0,3% 
T = 2x1 a4 rn2/s K = 2.5x1 as m/s I = 5 mm/ano 
i = 2x1 a2 VP =346,1x107 m3/ano ER = 1 1 70 mm/ano 
L =80 km V e = 9,9x1 OS m3 /ano R e = 9x1 OS m3 /ano 
H = 360 mm/ano ES = 355 mm/ano 

De acordo com a matriz de determinacão numérica esta uni
dade apresenta potencial hidrogeológic~ médio condicionado 
por certos fatores como litologia, condições fisiográficas, con
dições de realimentação e permoporosidade baixa. Trata-se de 
um aqüífero secundário em virtude da potencialidade hidrogeoló
gica das formações que lhe são sotopostas. 

C) Sistema Marizai-São Sebastião 

Abrange uma área de 1.357 km2, na Bacia Hidrográfica do Rio 
Real, sobre jacente às Formações Poço Verde, Palmares, Estância 
e Lagarto Litologicamente é constituído por espessos pacotes 
de arenitos com intercalações de elásticos finos que atingem 
mais de 4 000 m de espessura. O sistema em epígrafe apresenta 
uma variação faciológica lateral e vertical cuja realimentação se 
faz diretamente pelas precipitações pluviométricas de maneira 
centrífuga, das zonas mais elevadas para os níveis de base 
regionais dando origem a ressurgências (fonte) nas zonas 
rebaixadas, facilitando desta maneira a evapotranspiração. Este 
Sistema realimenta as formações sotopostas. Convém frisar que o 
fluxo subterrâneo é bastante fracionado em virtude da variacão da 
permeabilidade vertical e horizontal e da dissecacão 'ceno-
zóica. · 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A = 1 357 krn2 c =120m Vp =4,8x10" m3jano 
P = 600 mm/ano S/U = 3x1 a2 Ti =2% 
T = 3, 7x1 a3 rn2 /s K = 3x1 as m/s I = 24 mm/ano 
i = 1,5x1 a3 VP =81.4x10' m3/ano ER = 600 mm/ano 
L =200 km V e = 3.4x1 o' m3 /ano R e = 1 600x1 OS m3 /ano 
H =O mm/ano ES =24 mm/ano 
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Conforme os resultados da matriz de determinação numérica 
esta unidade apresenta potencial hidrogeológico médio com ten
dência para bom. Em que pesem os valores negativos apresenta
dos pela matriz de caracterização com relação aos parâmetros 
fisiográficos de solo, vegetação e geomorfologia, reforçados pela 
variação da permeabilidade, a sua espessura constituída predo
minantemente por arenitos conduz a uma transmissibilidade boa 
O Sistema Marizai-São Sebastião comporta-se como um aqlií
fero excelente, sendo na área em foco livre, confinado e semicon
finado, onde os diversos horizontes produtores estão condicio
nados à topografia. As perfurações revelam que os poços situa
dos em cotas superiores a 300m apresentam nível estático baixo 
dificultando a sua captação. Estatisticamente os poços analisa
dos apresentaram uma vazão específica média de 2,8 m3/h/m 

D) Formação Poço Verde 

Com uma área de 563 km 2, é sobrejacente ao Sistema São 
Sebastião-Marizal por contato normal e com a Formação Palma
res por falha Constitui-se de sedimentos detríticos finos e 
grosseiros com intercalações de calcários Estes sedimentos são 
dobrados e por vezes amarrotados A seqüência de elásticos finos 
(argilitos, folhelhos e siltitos) é de cor verde e quando intempe
rizada é amarelada. A realimentação é pelas chuvas e por infiltra
ção descendente do Sistema São Sebastião-Marizal; a descarga 
se dá para os níveis de base regionais, sendo a evapotranspiração 
o seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A = 563 krn2 c =10m Vp = 1,9x1 07 m3/ano 
P = 620 mm/ano S/U = 3.4x1 a3 Ti =2.8% 
T =2,3x1as rn2/s K = 2.3x 1 a6 m/s I = 17 mm/ano 
i =2x1a2 VP = 34,9x1 07 m3 /ano ER = 620 mm/ano 
L =30 km V e = 4,2x1 OS m3 /ano R e =6,3x10S m3/ano 
H =O mm/ano ES = 17 mm/ano 

Em conformidade com os dados da matriz de determinacão 
numérica, esta formação apresenta potencial hidrogeológ.ico 
fraco em virtude dos seguintes fatores: litologia; transmissibili
dade e permeabilidade; condições de recarga e evapotranspira
ção elevada 

E) Formação Palmares 

Geograficamente com 2.513 km2, é a maior unidade aflorante da 
bacia. Constitui uma cobertura de metapsamitos de cores 
vermelha e verde, com camadas ardosianas vermelhas. Tectoni
camente esta formacão é falhada nos bordos e suavemente 
dobrada Morfologica~ente o relevo é plano-ondulado, bastante 
erodido. Esta unidade tem sedimentação característica tipo 
molássica, que representa uma antefossa, típica de deposição 
sobre plataforma pouco deformada. A descarga se dá para os 
níveis de base regionais e pela evapotranspiração e a recarga 
pelas precipitações diretas 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =2 513 krn2 S/U = 4,5x1 a3 = 8 mm/ano 
P = 91 O mm/ano VP = 228, 7x1 07 m3 /ano ER =780 mm/ano 
H = 130 mm/ano ES = 122 mm/ano R e = 22x10S m3/ano 
C =1,8 m Ti =0,9% 

-
-
-



Análise química Unidade 

C a Mg Na K CI so. HC03 C03 N02 N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

99,00 188,00 467,00 11,00 11,20 250,00 228,00 - - 7,70 3 331,00 1 300,00 7,60 - - -
168,00 259,00 697,00 6,70 2 200,00 200,00 276,00 - - 11,60 5 519,00 2 920,00 7,80 - - -

26,25 30,63 39,37 3,75 22,82 7,38 69,80 - Traço Aus 317,00 45,70 7,00 58,00 140,00 -

TABELA 1 CXVII 
Matriz de caracterização das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Real 

Unidade 
UG 

Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 
geológica (km2) N? km s v G (mm/ano) (xHYm3/ano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

Aluviões Qa 513 o o SM-P1-AMd4- Pfm-Acc-Pma- Afm-Ac-Am-Af 1 760 90,3 420 12 2,0 385 1 340 AQd4 Pmh 

Barreiras TQb 2 262 o o PVd40, 57, 59, 
Acc-Sas3-Vsp 

Om2-0g3-
1 530 346,1 360 8 0,3 355 1 170 72, 73-LAd 11 Om1-Pri 

AQa4, 5, 8- Ap6, 4-Sas 1-
Marizal Km 1 357 AQd7-PVd11- SE-Eap1 Pri-Pgi-03, 2, 1 600 81,4 o 120 2,0 24 600 

LVa12 

Poço Verde Kpv 563 6 43 PSe10,19-
Ap-SE1 Pri-02 620 34,9 o 10 2,8 17 620 AQa4-Re52 

Re12, 35, 41, Ap4-Sas3-
Palmares €pa 2 513 54 466 52, 53, 57- Vsp3 Pri-Pgu-02-Pru 910 228,7 130 1,8 0,9 122 780 

SS7-PSe14 

PVd3, 7, 19-
Estância p€et 249 10 32 LAd11-RE48- Ap-Sas3 Pri-Om1 1 000 24,9 80 50 3,4 46 920 

PSe14 

Re4, 1 O, 53-
Vaza-Barris p€vb 503 10 117 CE14-PE26- Ap4 Pri-02 840 42,2 o 1,8 0,8 7 840 

PSe19 

Miaba p€mi 41 3 11 Re57-PE26 Ap4 Pri 900 3,7 o 1,8 0,7 6 900 

PVd38, 39, 40, 

Jequié p€jq 1 106 9 59 56, 57-PSe1, 
Acc-Ap4-Vsp Om1-2-02-Af 1 200 132,7 230 1,8 0,6 223 970 14, 19-PE26, 

31,35 

Caraíba-
p€cp 111 3 13 PSe 14-PE26- Ap4 Pri Paramirim Re-53 

Ácidas 'Y 49 o o Re27, 52-Pe26 Ap4 Pri, u 

Total 9 267 

TABELA 1 CXVIII 
Matriz de determinação numérica das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio 

Real 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES !.In d 

Potencial 
geológica hídrico 

Aluviões 8 - 7 8 7 6 4 6 5 14,9 3,8 B 
Barreiras 2 - 4 3 6 5 3 2 5 37,5 6,4 c 
Marizal 5 - 7 4 1 2 1 8 5 45,1 6,3 c~o 

Poço Verde 3 1 3 3 2 2 1 4 4 56,5 7,5 O 
Palmares 1 2 7 4 5 3 2 3 6 43,7 6,6 c 
Estânc.d 8 2 5 3 5 4 2 8 6 31,9 5,6 c 
Vaza-Barris 3 3 5 3 6 3 1 2 6 44,2 6,6 c 
Miaba 6 7 6 3 6 3 1 4 5 33,0 5,7 c 
Jequié 1 1 4 3 7 4 3 2 5 47,8 6,9 c~ o 
Caraíba-

Paramirim 1 1 5 3 6 4 3 2 3 50,0 7,1 o~c 

Ácidas 3 - 4 4 6 4 2 3 6 37,7 6,1 c 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Palmares apresenta potencial hidrogeÓió
gico médio, tendo como fator determinante a litologia de 
metaclásticos, aliada a uma permeabilidade reduzida e a uma pre
cária condição de realimentação. Trata-se de uma unidade aqt.ií
fera de potencialidade reduzida em que pese a presença de 
fatores fisiográficos favoráveis. 

1 200 13,3 200 1,8 0,6 193 1000 

1100 5,4 100 1,8 0,8 91 1000 

F) Grupo Estância 

Tem uma área de 249 km 2 , constituindo uma cobertura de plata
forma, levemente dobrada, cujos sedimentos são endurecidos 
devido a metamorfismo de baixo grau Esta unidade ocorre pró
ximo à costa. Do ponto de vista tectônico é estruturada em dobras 
de pequena amplitude onde as camadas apresentam mergulhos 
desde suborizontais até 35 graus. Litologicamente é constituída 
por metarenitos de cores avermelhadas, com intercalações 
subordinadas de metassiltitos, ardósias e conglomerados. O 
Grupo Estância, ora enfocado, representa a Formação Lagarto 
cujas melhores exposições ocorrem nas circunvizinhanças da 
cidade de mesmo nome, Cristinápolis e lndiaroba Ocorre ainda 
em vários vales e rios próximos à costa A realimentacão desta 
unidade é feita pelas chuvas; a descarga, para os níveis de base 
regionais e para o mar, sendo a evapotranspiração seu exutório 
natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~249 km2 S/U ~ 2,5x1 o- 1 Vp ~3,1x1d' m3/ano 
P ~ 1 000 mm/ano K ~ 5,6x1 o-4 m/s Ti ~3,4% 

T ~2,8x102 m2/s VP ~ 24,9x1 07 m3 /ano I ~ 34 mm/ano 
H ~ao mm/ano V e ~ 8,6x1 rfJ m3/ano ER ~ 920 mm/ano 
C ~50m ES ~ 46 mm/ano R e ~1 000x1d' m3/ano 
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Em conformidade com os resultados da matriz de determina
ção numérica este grupo, na bacia em foco, apresenta potencial 
hidrogeológico médio com tendência para bom. Vale ressaltar 
que esta tendência tem como suporte a afinidade aqliífero-rio, 
tendo em vista a litologia favorável à recarga, como se constata 
em campo, no leito do rio Piauí. Os sedimentos desta unidade, 
aliados a um alto índice de fraturamento por km2, apresentam 
ainda como fatores favoráveis a transmissibilidade e as con
dições de recarga. Os dados estatísticos revelam para esta uni
dade aqliífera vazões surgentes que variam de 30 a 40m3/h, com 
água de excelente qualidade química, como as encontradas na 
estação hidrotermal do município de Salgado. 

G) Grupo Vaza-Barris 

Abrange uma área de 503 km2, dentro da bacia hidrográfica em 
estudo; consiste de uma seqüência de metassedimentos dobra
dos representados por terrígenos na base e no topo, com uma 
intercalação carbonática. Litologicamente esta unidade é consti
tuída por fi litos, ardósias, calcários, xistos de cores verde e preta e 
micaxistos. Esta unidade sobrepõe-se ao Grupo Miaba por falha 
de cavalgamento e reserva. Estruturalmente estas rochas são 
altamente dobradas e foliadas, constituindo-se predominante
mente por sedimentos pelíticos e químicos, depositados em 
ambiente de plataforma, na área de influência do Craton do São 
Francisco A realimentação desta unidade é feita diretamente 
pelas chuvas; a descarga se dá para os níveis de base regionais e a 
evapotranspiração é o seu exutório natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 503 km2 S/U ~ 4x1 o-3 Ti ~0,8% 

P ~ 840 mm/ano K ~ 1o-7 m/s I ~ 7 mm/ano 
H ~o mm/ano VP ~42,2x107 m3/ano ER ~840 mm/ano 
C ~1.8 m ES = 7 mm/ano R e ~ 3,6x1 OS m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, este grupo apresenta potencial hidrogeológico médio, 
tendo como áreas mais favoráveis aquelas dos fraturamentos 
transversais coincidentes com a drenagem e as zonas de contato 
geológico normal ou porfalha. Os dados estatísticos revelam que 
nas rochas pelíticas os fraturamentos são superficiais (20 a 35m), 
se fechando em profundidade. As vazões são da ordem de 0,7 a 
2,5 m3/h. Os poços em calcários têm fornecido vazões maiores, 
da ordem de 2 a 5 m3/h. 

H) Grupo Miaba 

Cinge uma área de 41 km 2 ; trata-se da menor ocorrência na bacia, 
sendo constituído predominantemente por metarenitos quartzo
sos, que se sobressaem na topografia com uma feição predomi
nante de cristas aguçadas. Tectonicamente a unidade da área 
estudada é bastante fraturada e representa uma zona de cisalha
mento. O solo é arenoso e cascalhento. A circulação se faz para os 
níveis de base regionais, e a alimentação é feita diretamente 
pelas chuvas, sendo a evapotranspiração seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~41 km2 S/U ~4x1o-3 Ti ~0,7% 

P ~ 900 mm/ano K ~ 1 o-7 m/s I = 6 mm/ano 
H ~o mm/ano VP ~3,7x107 m3/ano ER ~900 mm/ano 
C~ 1,8 m ES ~ 6 mm/ano R e ~o.0029x10S m3/ano 

De acordo com os dados da matriz de determinacão numérica, 
o Grupo Miaba apresenta potencial hidrogeológi~o médio. Em 
virtude de uma ausência de dados estatísticos esta unidade deve 
apresentar comportamento semelhante ao descrito para a Bacia 
de Sergipe. 

I) Complexo de Jequié 

Engloba uma área de 1.106 km2, constituído por uma associação 
de rochas de alto grau de metamorfismo, associadas a granulitos 
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e migmatitos. Tectonicamente esta unidade é complexa, apre
sentando contatos difusos ou gradacionais, cortados por um con
junto de diques de rochas ácidas e intermediárias. Uma boa 
exposição deste complexo é observada perto de Ria chão do Dan
tas e Buquira. Estas rochas são bastante intemperizadas e mas
caradas em parte pelos sedimentos mesozóicos e proterozóicos, 
estando as mesmas em contatos por falha. Morfologicamente a 
área é bastante arrasada, constituindo solos de boa fertilidade, 
onde predomina uma cultura secundária de laranjais. A alimenta
ção é realizada diretamente pelas precipitações pluviométricas e 
a descarga se faz para os níveis de base regionais, sendo a evapo
transpiração seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 1 106 km2 S/U ~ 4x1 o-3 Ti ~0,6% 

P ~ 1 200 mm/ano K ~ 1 o-7 m/s I = 7 mm/ano 

H ~ 230 mm/ano VP ~ 132, 7x1 07 m3 /ano ER ~ 970 mm/ano 

C ~1,8m ES ~ 223 mm/ano R e ~ 7 ,9x1 OS m3 /ano 

Em conformidade com os dados da matriz de determinação 
numérica, o Complexo de Jequié apresenta potencial hidrogeoló
gico médio, com tendência para fraco, tendo em vista que os 
parâmetros litológicos e o índice de fraturamento são baixos em 
relacão à área de ocorrência. São favoráveis nesta área os fratura
men"tos angulares coincidentes com a drenagem; em virtude de 
uma ausência de dados estatísticos deixa-se de apresentar maio
res conclusões analíticas. Os dados ora apresentados são inferi
dos, por analogia com áreas adjacentes. 

J) Complexo Caraíba-Paramirim 

Tem uma área de 111 km2, consistindo de um conjunto de rochas 
ortometamórficas rejuvenescidas por granitização, constituídas 
predominantemente por gnaisses e migmatitos, que ocorrem a 
NO do município de Rio Real e a SE de Simão Dias. Estas rochas 
são bastante intemperizadas e erodidas, apresentando-se em 
imagens como superfícies bastante arrasadas. Tectonicamente a 
área é pouco falhada e pouco fraturada A recarga se faz pelas 
chuvas e a descarga se dá para os níveis de base regionais, repre
sentados pelos rios Quixaba e Cai-Cai; a evapotranspiração é o 
seu exutório natura I. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 111 km2 S/U ~ 4x1 o-3 Ti ~0,6% 

P ~ 1 200 mm/ano K ~ 10'7 m/s I =7 mm/ano 

H ~ 200 mm/ano VP ~ 13,3x107 m3/ano ER ~ 1 000 mm/ano 

C ~ 1,8 m ES ~ 193 mm/ano R e ~0,8x10S m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Grupo Caraíba-Paramirim apresenta potencial hidro
geológico fraco com tendência para médio, corroborando, para 
esta quantificação, a litologia e o baixo índice de fraturamento por 
km2, além das fracas condições de recarga. Não existem dados 
estatísticos sobre o complexo, na área enfocada. 

L) Rochas Ácidas 

Trata-se de um corpo granítico intrusivo a SO do Complexo de 
Jequié, com uma área de 49 km2. Esta unidade é parcialmente 
mascarada pelas coberturas cenozóicas e pelo manto de intem
perismo Do ponto de vista estrutural é um batólito de média pos
sança, com ausência de fraturamentos. A realimentação é 
realizada diretamente pelas precipitações pluviométricas e 
indiretamente através das coberturas; a descarga se faz para os 
níveis de base regionais, sendo a evapotranspiração o seu princi
pal exutório. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~49 km2 S/U ~ 5x1o-3 Ti ~0,8% 

P ~ 1 100 mm/ano K ~ 10·7 m/s I =9 mm/ano 

H ~ 100 mm/ano VP ~5,4x107 m3/ano ER ~ 1 000 mm/ano 

C ~1,8m ES ~ 91 mm/ano R e ~ 0,44x1 OS m3 /ano 



, De acordo com a matriz de determinação numérica, as Rochas 
Acidas apresentam potencial hidrogeolágico médio, tendo como 
suporte as condições de recarga, o grau de alteração das rochas e 
o manto de intemperismo. Os dados estatísticos não revelam a 
existência de poços profundos, mas sim poços amazonas, com 
produção regular (3 m3fh) sendo a água de qualidade quimica
mente aceitável (Tab. 1.CXIX). 

1.2.18.3 -Avaliação hidroquímica 

A densidade de amostragem desta bacia, cerca de uma amostra 
para cada 1 .030 km2, não é elevada, mas permite indicar com 
razoável segurança a tendência da quimicidade das suas águas. 
Todas as amostras foram coletadas em poços tubulares profun
dos, de modo que apenas o potencial hídrico subterrâneo está 
sendo qualificado. 

Para a determinação da potabilidade de tais amostras foi 
utilizado o diagrama de Schoeller-Berkaloff, cujo estudo forneceu 
a seguinte classificação: 3 amostras apenas, ou 33%, ficaram na 
faixa da boa potabilidade, enquanto 5 águas, ou 56%, foram deter
minadas como de potabilidade boa a medíocre, um espectro muito 
amplo e pouco indicativo; o restante das amostras, ou 11%, teve 
sua potabilidade determinada como boa a passável 

Quanto à dureza, o quadro de classificação de águas se mos
trou muito variado, pois duas amostras foram classificadas como 
doces, uma como medianarriente dura, quatro amostras, duras, e 
duas amostras como mwto duras, o que significa que apenas 11% 
das amostras têm uma classificacão razoável, em relacão à 
dureza. · · 

O SAR (Sodium Adsorption Ratio) de todas as amostras 
analisadas foi determinado como excelente. Já a classificacão das 
águas para irrigação, onde são utilizados como parâmetro~ o SAR 
e a condutividade, revelou três tipos de águas. Sendo 44% de 
amostras determinadas como C2-S1 , ou seja, têm salinidade 
média e são fracamente sádicas, podendo ser utilizadas em solos 
de lixiviação moderada e para plantas de fraca tolerância salina, e 
por serem fracamente sódicas não apresentam riscos de ocor
rência de teores nocivos de sódio susceptível de troca. Outras 
quatro amostras, que correspondem a 44%, foram classificadas 
como C3-S1 , ou águas de alta salinidade e fracamente sádicas, só 
podendo ser utilizadas em solos bem drenados e com cuidados 
especiais de luta contra a salinidadEl, para culturas de boa tole
rância salina; apesar de não haver restrições quanto aos teores de 
sódio, pois não apresentam perigo. A amostra restante, classifi
cada como C4 -S 1, ou de salinidade muito forte e fracamente 
sódica, só pode ser excepcionalmente utilizada em solos 
permeáveis, bem cuidados e abundantemente irrigados, e 
somente para plantas de altíssima resistência salina 

A classificação destas águas, segundo a sua quimicidade, 
apresentou pelo estudo dos diagramas triangulares de Feré (Fig. 
1.112) o seguinte quadro: quatro amostras foram classificadas 
como cloretadas, sendo três cloretado-mistas e uma cloretado
sódica; as outras cinco amostras foram classificadas como bicar-

bonatadas, sendo três bicarbonatado-mistas, uma bicarbonata
do-sádica e uma bicarbonatado-magnesiana (Tab. 1.CXX). 

1.2.19- BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPICURU 

A bacia exorreica do rio ltapicuru está inteiramente contida na 
Folha SC.24 Aracaju, ocupando parcialmente os mosaicos 
SC.24-Y-A, Y-B, V-C, Y-D, Z-A, Z-B, Z-C e Z-D, abrangendo uma 
área de cerca de 36.207 km 2, 12,69% da total. 

O rio em epígrafe tem seu curso principal no rumo 0-E, rece
bendo esta dominação a jusante de Queimadas, após a con
fluência dos rios ltapicuru-Mirim e Açu. Estes originam-se nas 
escarpas das serras do Tombador e Jacobina, sendo que a 
primeira serra atua como divisor de águas com a Bacia do Rio São 
Francisco. Ela é constituída pelos arenitos da Formação Tomba
dor, dispostos em estruturas monoclinal, com mergulhos para 
oeste. As cotas geralmente atingem 800 m, enquanto a serra da 
Jacobina chega a atingir 1 000 m com suas cristas quartzíticas 
alinhadas segundo a direção N-S, estendendo-se por mais de 
150 km, com cerca de 5 a 1 O km de largura; encontram-se aí 
talvegues geralmente desenvolvidos sobre litologias pelíticas ou 
xistosas, ou então encaixados em fraturamentos transversais 
(NNE) ao eixo principal. Entre estas serras, tem-se um vale 
rebaixado pela erosão com cotas próximas a 500 m, aflorando o 
embasamento gnáissico-migmatítico do Grupo Caraíba-Parami
rim que vai desde a região próxima ao divisor de águas com a 
Bacia do Rio Paraguaçu (região de Miguel Càlmon a Brejo 
Grande), estendendo-se para norte em forma de cunha até as pro
ximidades da serra de Tiquara. Esta é constituída porsiltitos e cal
cários metamórficos do Grupo Bambuí, que ao recobrirem as 
unidades estratigráficas subjacentes (inclusive a Formação 
Tombador) no contato com as rochas gnáissicas sofrem um 
menor desgaste erosivo, elevando-se em cotas superiores a 800 
m, enquanto que os gnaisses raramente atingem 700 m. 

Campo Formoso, Miguel Calmon, Mirangaba, Nuguaçu, Tom
bador do Araújo, Brejo Grande e Bananeiras são os principais 
núcleos urbanos desta região entre as serras quartzíticas que pro
piciam um mesoclima subúmido, de curta estação seca, compre
cipitações pluviométricas entre 700 e 1.100 mm/ano, distribuí
das principalmente entre os meses de fevereiro, março e abril, 
sendo suficientes ao desenvolvimento dos solos e coberturas flo
restais, principalmente na faixa de rochas gnáissicas a sul de 
Mirangaba, pois nessa região, os quartzitos, os fanglomerados de 
sopé das encostas e os mantos eluviais atuam como reserva
tórios, cuja restituição é responsável pela perenidade da rede flu
vial pertinente ao alto curso do rio ltapicuru-Mirim. 

O médio curso da rede hidrográfica do rio ltapicuru caracteri
za-se pela predominância de litologias impermeáveis (gnaisses e 
migmatitos do Complexo Caraíba-Paramirim) e de um relevo 
plano a suave ondulado, em cotas variando de 300 a 500 m, 
ressaltando-se as serras de ltiúba, do Toná, Vermelha, do Fogo, 
do Meio, dos Mangues, do Mocambo, do Boqueirão, das Lagoas, 

TABELA 1 CXIX 
Matriz de controle das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Real 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou menta natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m2/s) (m/s) S/U (m3/ano) (m3/ano) (x 106m3/ano) 

Aluviões 3,2 X 1Q•2 2,6 X 1Q•3 1,5 X 1 o-t 1,9 X 107 9,2 X 1 OS 300 
Barreiras 2,0 X 1 o-4 2,5 X 1 o-5 1,5 X 1 o-J 9,9 X 10S 2,7 X 107 9 
Marizal 3,7 X 1o-3 3,0 X 1 o-5 3,0 X 1 o-2 3,4 X 1 o7 4,8 X 1 OS 1 600 
Poço Verde 2,3 X 1 o-5 2,3 x 1 o-6 3,4 X 1 o-J 4,2 X 1 Q5 1,9 X 107 6,3 
Palmares - - 5 X 1Q·3 - - 22 
Estância 2,8 X 1 o-2 5,6 X 1 o-4 2,5 X 1 o-t 8,6 X 1 0S 3,1 X 10S 1000 
Vaza-Barris - 1Q•7 4,0 X 1 o-J - - 3,6 
Miaba - 1Q•7 4,0 X 1 o-J - - 0,0029 
Jequié - 10'7 4,0 X 1 o-J - - 7,9 
Caraíba-Paramirim - 1Q•7 4,0 X 1 o-J - - 0,8 
Ácidas - 1Q•7 5,0 X 1o-J - - 0,44 
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TABELA 1 CXX 
Dados hidroquímicos das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Real 

Coordenadas Data 
N~ do ponto Natureza do ponto Local Estado Município 

Longitude Latitude Coleta Análise 

01 Poço Baixa Grande Ribeira do Amparo BA 38"14'59" 10"49'20" -
02 Boa Sorte Ribeira do Amparo BA 38"15'37" 10"43'38" -
03 Serra ta .. 

Ribeira do Amparo BA 38"17'49" 10"43'24" -
04 Cajazeira .. 

Ribeira do Amparo BA 38"17'03" 1 0"44'47" -
05 Riacho .. 

Ribeira do Amparo BA 38"13'33" 1 0•45'47" -
06 Faz. Canteira .. 

Ribeira do Pombal BA 38"25'07" 1 0•40 22" -
07 .. Bacia Real (Sede) Cícero Dantas 
08 .. Salgado Salgado 

09 .. Tombo Salgado 

Aus =Ausente T L =Traço Leve Pres = Presente 

do Bom Jesus, da Ouixaba, da Estrela, do Outeiro e Negra, entre 
outras que conformam um conjunto de cristas alinhadas segundo 
a direção N-NO, constituindo-se por vezes na linha divisória das 
águas com a Bacia do Rio Vaza-Barris. 

O sistema de drenagem superficial apresenta um padrão sub
paralelo de direção NNO, coincidente com o sistema de falha
mentos, principalmente nos afluentes pela margem esquerda, 
como os riachos Jacurici, Monteiro, Cariacá, Ouijingue e Salga
do; Já os afluentes pela margem direita, como os riachos Pedra 
d'Agua, Onça ou Peixe, da Prata e Pau a Pique, encontram-se 
encaixados em rupturas de direção NE, sendo que a drenagem 
terciária encaixa-se transversalmente ou então espraia-se em 
padrão dendrítico irregular, estabelecido normalmente sobre as 
extensas coberturas eluviais terciárias, preservadas da erosão em 
pequenos tabuleiros horizontalizados, cujas cotas variam de 500 
a 600 m. Estas chapadas arenosas, normalmente constituem-se 
nos divisores de água com a Bacia do Rio Paraguaçu, sendo 
comum a existência de lagoas nas depressões do paleorrelevo, 
além de inúmeros olhos-d'água nos sopés das vertentes. O qua
dro hídrico superficial é deficiente em virtude das baixas taxas 
pluviométricas anuais, como a exemplo da região a sudeste de 
Cansanção que recebe menos de 300 mm/ano, evidenciando 
uma alta taxa de evapotranspiração em detrimento do escoa
mento superficial e subterrâneo, sendo este restituído ao sistema 
de drenagem superficial imediatamente após trovoadas que 
ocorrem normalmente de março a maio, não permitindo uma me
lhor regularização dos fluxos de base, verificando-se um caráter 
tipicamente temporário para a maioria dos tributários, acima des
critos, à exceção dos tributários Peixe e Pedra d'Água que rece
bem restituições da cobertura detrítica terciária 

No domínio do pedi plano cristalino, em condicões climáticas 
desfavoráveis, situam-se os núcleos urbanos' de Caldeirão 
Grande, Novo Horizonte, Cansanção, Quijingue, Santa Luz, 
Queimadas, Pedra Alta, Conceição do Coité, ltiúba, Euclides da 
Cunha, Serrolândia e Monte Santo. Nas áreas próximas à serra de 
Jacobina em suas encostas a barlavento, situam-se as localida
des de Pindobaçu, Saúde, Senhor do Bonfim, Jaguarari e Caém, 
privilegiadas em função do clima subúmido, com precipitações 
médias anuais de 700 a 900 mm. 

O baixo curso do rio ltapicuru pode ser considerado quando da 
sua entrada em domínios da Bacia Sedimentar de Tucano, cuja 
drenagem rarefeita é comandada pelos riachos Macetê e Ribeira 
do Pombal pela margem esquerda, e pelos rios do Saco, Paiaiá e 
Pequara pela margem direita 

O arcabouço tectônico desta bacia sedimentar, nos domínios 
da Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru, consiste numa estrutura 
em semigraben, com os maiores afundamentos na porção 
onental preservando cerca de 600 m de sedimentos meso
zóicos. 

Em superfície, as maiores cotas atingem 450 m no topo dos 
tabuleiros da Formação Marizal, que juntamente com a Formação 
São Sebastião consistem num espesso pacote, com mais de 
2.000 m de litologias predominantemente arenosas, sendo por
~a~to u~ sis~ema aqüífero de alta permeabilidade, que promove a 
rnflltraçao dtreta das chuvas, bem como uma infiltracão esporá
dica das águas contidas nas aluviões do rio ltapicur~. 
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BA - - -
SE - - -

SE - - -

No domínio da Bacia Sedimentar de Tucano, situam-se os 
núcleos urbanos de Ribeira do Pombal, Tucano, Araci, Massa
cará, Ribeira do Amparo, Caldas do Jorro, Olindina, ltapicuru, 
Nova Soure e Crisópolis entre outros de menor importância. 

A rede hidrográfica no baixo curso sofre um estrangulamento, 
pois sua largura que varia em torno de 130 km no alto médio cur
sos passa gradualmente a 20 km em pleno domínio da cobertura 
sedimentar cenozóica. 

O limite oriental da Bacia Sedimentar de Tucano faz-se através 
de falhamentos gravitacionais de grande rejeito, que põe em con
tato os sedimentos com um horst migmatítico conhecido como 
Alto Estrutural de Apará, rebaixado pela erosão em cotas inferio
res a 200m, abrangendo os núcleos urbanos de Apará, Acajutiba 
e Conde, sendo a drenagem efetuada pela margem esquerda, 
pelos riachos Azul e Branco, e pela margem direita, pelos riachos 
Jenipapo, Ganga e outros (Tabs. 1.CXXI, 1.CXXII e 1.CXXIII). 

1 2.19 1 -Potencial hídrico de superfície 

A Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru, com 36 207 km2, contribui 
com o volume médio de 5.111,66 x 1 ()5m 3 /ano de água, disponí
vel ao escoamento superficial e à recarga dos aqüíferos subter
râneos, podendo atingir, entretanto, 9.651,0 x 105m3 /ano nos 
anos mais chuvosos e, nos mais secos, 1.628,2 x 1 ()5m3 /ano, dis
tribuídos em até 6 meses do ano. 

A avaliação do comportamento hidrológico do rio ltapicuru foi 
feita através da utiliz?ção dos postos fluviométricos do Departa
mento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE), situados 
nas seguintes localidades: Jacobina, Ponte, Euclides da Cunha 
(Jorrinho), Cipó, ltapicuru e Altamira Para a uniformização dos 
escassos dados de vazão, foi utilizado o ano de 1974, uma vez 
que os dados disponíveis não eram suficientes nos demais 
anos. 

O resumo do comportamento hidrológico do rio ltapicuru, para 
o ano de 1974, está na Tabela 1.CXXIII. onde se observam, mês a 
mês, a descarga média mensal, a lâmina de escoamento, a lâmina 
de precipitação pluviométrica, a evapotranspiração potencial. 
além da tendência da infiltração. 

A comparação das descargas médias mensais nas diferentes 
localidades, de montante para jusante, mostra que não existe o 
esperado aumento da área de drenagem. Da localidade de Jaco
bina a ponte Euclides da Cunha o incremento da vazão pode ser 
considerado normal nas condições do clima semi-árido, com 
curta estação chuvosa. Entretanto, da ponte Euclides da Cunha 
para Cipó, daí para ltapicuru e em seguida para Altamira, quase na 
foz do rio ltapicuru, observam-se as maiores discrepâncias, 
principalmente entre Cipó e ltapicuru. 

A anomalia hidrológica do ltapicuru foi detectada em CERB & 
DNOCS (1977), quando afirma:" ... existe uma dificuldade muito 
grande em se determinar o volume escoado superficialmente 
para a Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru, em virtude do compor
tamento estranho que vêm apresentando os dados de descarga, 
tal como postos a jusante, apresentando descargas maiores que 
postos a montante, e que em outros períodos invertem este com
portamento, para em seguida assumirem a maneira inicial, não 

-
-
-
-
-
-
-
-

-



C a 

36,00 
94,00 
85,00 
91,00 
27.40 

7,70 
20,80 
16,00 

7,12 

Aná\ise química 

Mg Na K CI 804 HC03 co3 N02 

67,00 95,00 18,20 386,00 11,30 77,00 - -
55,00 102,00 15,00 10,00 32,00 330,00 - -
85,00 202,00 32,00 556,00 4,40 260,00 - -
57,00 171,00 16,20 152,00 19,00 330,00 - -
19,00 58,70 13,60 102,00 8,80 79,00 - -
12,20 33,30 11.40 76,00 1,20 30,00 - -
13,60 35,50 13,50 93,00 3,00 75,64 - TL 
23,81 14,50 3,60 28,00 6,72 139,08 - Aus 

17,81 73,59 1.48 81,42 3,24 15,34 - Pres 

permitindo, desta forma, que se chegue a uma conclusão lógica, 
pelo menos no momento ... " 
. Ape~ar de anteriormente revelada, a anomalia hidrológica do 

no ltap1curu, os c1tados autores não indicaram suas causas. 
Tampouco pode-se fazê-lo nesta oportunidade já que os dados 
hidrológicos utilizados são os mesmos Entretanto, poder-se-ia 
~1zer que as ele~~das taxas de evaporação, aliadas à perda de 
agua para os aqu1feros adJacentes, têm influência fundamental 
nesta anomalia, que ocorre principalmente durante os meses de 
águas altas ~orém, não deve ser descartada a hipótese da possí
velmconslstencla dos dados, denvada da opera cão dos fluviôme
tros, tão comum nas áreas mais afastadas, no interior 

Para os objetivos do mapeamento ora realizado, é apre
sentada a tendência da infiltração, revelada pela relação 
I=P-ES+EP, sendo que aos valores positivos atribui-se a maior 
potencialidade de infiltração, sendo o inverso para os valores 
negativos. 

Assim, observa-se que os meses de março e abril apresentam 
valores positivos, para todas as localidades, coincidindo, eviden
temente, com os meses mais chuvosos. É importante notar que, 
em Jacobina, os valores da tendência da infiltracão também são 
positivos, o que não ocorre nos demais postos.' Isto se deve ao 
fato de que a serra de Jacobina e a do Tombador apresentam-se 
como barreiras orográficas para as chuvas de verão, oriundas das 
correntes perturbadoras de oeste (vide 53- Climatologia) 

Também observa-se que na localidade de Altamira o períoao 
com tendência de infiltração positiva é mais longo, indo de março 
a ma1o, em função da proximidade do litoral. com clima mais 
úmido. 

A tendência de infiltraç~o negativa é mais branda no alto curso 
do rio ltapicuru, com valores mais acentuados nos meses de 
setembro e outubro, continuando esta tendência nos demais 
postos, mas que se alarga em direção ao verão, e com valores 
mais agressivos em Cipó e em ltapicuru. 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru: 

A) Distribuição concentrada/Potencial médio (3c) 

-área: 758 km2 (2,09% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 105 a 7,0 x 1 0Sm 3 /km2/ano distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqúíferos subterrâneos, necessária 

B) Distribuição concentrada/Potencial fraco (3d) 

-área: 887 km 2 (2,45% da bacia); 
-água disponível: O, 1 x 105 a 2,0 x 1 Q5m3 /km2/ano distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até seis meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
- drenagem desnecessária; e 
-utilização de aqúíferos subterrâneos, necessária. 

Unidade 

N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

0,70 1 035 00 63,00 7,70 - - -
0.40 626,00 35,00 7,50 - - -
4,00 1 356,00 50,00 6.40 - - -
1,10 660,00 39,00 7,90 - - -
1,40 326,00 15,00 7,50 - - -
1,20 309,00 74,00 6,40 - - -

3,50 323,00 10,80 7,90 6,20 2 300,00 -
9,50 194,00 3,80 7,40 11,40 2 900,00 Areias/argila 

cristalino 

Pres 300,00 42,00 6,00 26,00 340,00 Argilas/areias 

C) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 

-área: 632 km2 ( 1, 75% da bacia); 
-água disponível: O, 1 x 105 a 2,0 x 1 Q5m3 /km2/ano distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até nove meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; 
-utilização dos aqúíferos subterrâneos, necessária; e 
-cuidados especiais de conservação do solo deverão ser 
observados 

D) Distribuição superconcentrada/Potencial muito fraco (4e) 

-área: 33 930 km2 (93.71% da bacia); 
-água disponível: menos de O, 1 x 1 0 5m3 /km2/ano distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até onze meses por ano; 
- açudagem necessária em todos os cursos de água; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqúíferos subterrâneos, necessária. 

1 2.19 2- Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

Tem uma área de 593 km2 e apresenta maior extensão que lar
gura, visto que sofre um estrangulamento na planície fluvioma
rinha. Em seu alto curso os sedimentos aluvionares estão 
restritos à calha dos rios e a algumas dezenas de metros além das 
margens Apresentam-se restituindo para os rios o excedente de 
água armazenado nas margens. Em seu médi.o e baixo cursos a 
partir da borda ocidental da Bacia de Tucano, as mesmas tornam
se mais espessas e mais largas até a foz. Litologicamente as alu
viões são constituídas por areias de granulação variável, argilas 
diversas, cascalhos, matéria orgânica e sedimentos deltaicos, 
próximos a sua desembocadura, na localidade de Barra do ltapi
curu A alimentação desses sedimentos se dá pelas precipitações 
pluviométricas e de maneira indireta pela restituicão lateral dos 
rios e ainda pelas formações existentes na baci~ que lhes são 
topograficamente mais altas; a circulacão se dá em direcão aos 
níveis de base regionais, para o mar e' pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 593 km" c ~sm Vp ~6,4x1o" m3/ano 
P ~ 1 250 mm/ano S/U ~ 1 ,5x1 o-1 Ti ~4% 

T ~ 3,2x1 o-2 m2 /s ~ ~ 4x1 o-3 m/s ~ 50 mm/ano 
i ~ 2x1 o-3 VP ~ 74,1 x1 07 m3 /ano ER ~ 1 100 mm/ano 
L ~ 15 km V e ~ 2,9x107 m3/ano R e ~210x1o" m3/ano 
H ~ 150 mm/ano ES ~ 100 mm/ano 

Conforme os resultados da matriz de determinacão numérica 
as aluviões apresentam potencial hidrogeológico' bom, tendo 
como suporte a litologia, a permoporosidade, as condições de 
recarga, a transmissibilidade e os fatores fisiográficos de vegeta
ção e a evapotranspiração como limitantes Os dados estatísticos 
revelam a existência de poços amazonas com boa produção. 
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TABELA 1 CXXI 
Matriz de caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru 

Unidade 
U G. 

Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 
geológica (km2) N? km s v G (mm/ano) (x1 Q7m3fano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

PSe11, 13-

Aluviões Qa 593 o O PVd57-HGPe2-
AQd8-AMd4- Acc-Pfm Aff-Afm-Am 1.250 74,1 150 8 4 100 1100 

SM 

Coberturas LVa11-LVd7, 
Oetríticas TQd 2 359 o O 9-Re53-REe8- EN-Eap-Ap Pri-Pgi 710 167,5 o 15 2 14 710 

PSe2 

PVd36, 42, 47, 

Barreiras TQb 1 606 o o 53, 57, 58, 61-
LVa7, 11,12- Acc-Sas-Ap-Eas Om2, 3-0g3 940 151,0 90 10 3 62 850 

AQa4 

AQa2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9-Rd 14, 
15, 17-LVa12-

Marizal Km 6 525 5 29 PVd10, 11- Sas-Ap-SE-Eap Pgi-01, 2, 3 790 515,5 o 150 4,5 35,5 790 
PE60-PSe32-
AQd7 

A0a3. 4, 7-
Ilhas Kis 1 606 39 336 PSe 11, 19, 33- Ace-Sas-SE Pri-Pru-02 680 109,2 o 150 2,5 17 680 

LVd12-Rd12 

PSe11,17,31-
Brotas Jb 251 31 174 Re2, 35, 52- Ap-Acc Pri-Pru 640 16,1 o 120 2,9 18 640 

AQa3-V9 

Estância p€ct 150 7 38 CE 13-V9-Re2 Eas-Ap Pru-Pgi 680 10,2 o 1,8 1,2 8 680 

Bambuí pf:bb 160 o O CE15-Re30- Edp-Eas-Acc- Pri 610 9,8 o 1,8 1,5 9 610 LVd12 Ap 

Caboclo p€cb 40 o O LVa5, 11 Vsp-SN Pri-01 740 3,0 o 0,3 0,3 2 740 

Tombador p€t 50 4 14 Rd11-LVa11 Vsp-Ap-SE 01 900 4,5 o 30 0,5 4,5 900 

Jacobina pt:j 321 24 166 Rd 1, 16-PE38 Rm2-Vsp-Ap 03, 2,1 940 30,2 40 2,8 1,1 30 900 

Campo 
p€cf 30 1 31 PVd12, 13,16-

Ap4 03 840 2,5 o 1,8 0,7 6 840 Formoso Rd16-PSe11 

ltapicuru p€i 603 24 326 Rd1, 16-LVd7 Sas-Ap-Vsp 03, 2,1 770 40,4 o 1,8 0,9 7,0 770 

PE34, 41, 42, 
52-LVd1, 3, 9, 

Saúde p€s 1676 19 432 15-PVd7, 1 2- Ap-Vsp-Sas- Og2, 1-Ac 830 139,1 o 1,2 0,6 5 830 
Rd16-REe11- Rm2 
R e 53 

PSe 11 , 12, 14, 
Serrinha pese 1 506 20 209 15, 18, 23, 30- Eap-Eds-Eas- Om 1-Pri-Og 1 560 84,3 o 1,8 1,2 7 560 

Re8, 17, 53 Acc 

PSe2, 11, 15, 
16, 17, 18, 26, 
30-PVd27, 36, 

Caraíba- p€cp 16100 121 1 448 42, 48-LVd3, 9, Eap-EN4-Eas Pri-Og1-Pgi- 610 982,1 10 1,8 0,11 9,3 600 Para mirim 15-REe11, 15- Acc-Ap Dm1-0f1 
Re31, 53-
PE43-P2 

Jequié pt:jq 60 28 82 PVd42, 57 Eap-Acc Pgi 1 210 7,3 230 1,8 0,6 223 980 

REe9, 11, 1 5-
PSe11, 22-

Ácidas 
PVd12,13,14 Edp-Ap-Sas-

-y 1 434 6 81 16-LVd7, Vsp Pri-02-0g2 720 103,2 o 1,8 0,99 7,0 720 
11, 13-Re22, 
53 

Intermediárias (j 1004 9 179 
Re53-PSe11, 

Eap-Eas-Acc 03, 1-Pru 530 53,2 () 1,8 1,3 7 530 17-REe11 

PSe2, 11, 1 5, 

Básicas e 133 11 76 
22-PE42-

Acc-Eap-Ap Og 1 -Pri-Om 1 - 660 8,8 o 1,5 0,9 6 660 REe11, 15- 02 
Re22,53 

Total 36 207 
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TABELA 1 CXXII 
Matriz de determinação numérica da Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES l:/n d 

Potencial 
geológica hídrico 

Aluviões 8 - 5 9 8 4 2 7 6 19,9 4,4 B 
Coberturas 

Detríticas 8 - 6 8 6 3 1 6 7 24,4 4,9 s~c 

Barreiras 4 - 4 3 5 3 2 4 6 38,9 6,2 c 
Marizal 6 2 5 4 5 3 1 6 4 38,7 6,2 c 
Ilhas 5 3 6 3 5 3 1 3 5 40,9 6,4 c 
Brotas 4 3 6 3 6 3 1 2 5 42,8 6,5 c 
Estância 5 3 4 4 5 3 1 5 5 39,0 6,2 c 
Bambuí 3 - 4 4 5 2 1 3 6 44,5 6,7 c 
Caboclo 1 - 4 3 7 3 1 2 3 52,3 7,2 D 
Tombador 5 4 9 4 6 3 1 3 6 34,3 5,8 c 
Jacobina 2 5 8 2 6 3 2 2 5 41,7 6,4 c 
Campo 

Formoso 1 1 4 2 6 3 1 2 4 56,4 7,5 D 
ltapicuru 2 2 7 3 6 3 1 3 5 45,1 6,7 c 
Saúde 1 2 4 5 6 3 1 2 3 51,7 7,2 D 
Serrinha 2 2 5 4 4 2 1 2 3 53,7 7,3 D 
Caraíba-

Paramirim 1 1 5 4 5 2 1 2 3 56,2 7,5 D 
._(equié 1 3 3 4 5 4 3 2 5 46,0 6,8 c~ o 
Acidas 2 3 5 4 6 3 1 3 6 42,8 6,5 c 
Intermediárias 1 1 6 4 4 2 1 1 5 55,7 7,5 D 
Básicas 1 1 6 4 5 3 1 1 5 52,8 7,3 D 

B) Coberturas Detríticas 

Cingem uma área de 2.359 km 2 , dispersos aleatoriamente no alto 
curso da bacia hidrográfica em estudo, a oeste do meridiano de 
39°30' Coberturas tabulares em forma de ilhas, situadas em 
paleodeptessões do embasamento Estes sedimentos detríticos 
relacionam-se a extensos mantos eluviais e coluviais constituí
dos predominantemente por areias de granulação variada, 
argilas, siltes e cascalhos pouco consolidados e preservados 
parcialmente aos processos erosivos As melhores ocorrências 
encontram-se nas localidades de Cerrolândia, a leste de Caldei
rão Grande, a leste de Tinaçu e nas circunvizinhanças de Capim 
Grosso. A pequena espessura desses depósitos, aliada a um 
substrato impermeável, possibilita a formação de lagoas nas de
pressões do paleorrelevo do embasamento e de fontes no sopé 
das vertentes em estado de dissecação regressiva. A realimenta
ção se faz pelas precipitações pluviométriç:as, pelas restituições 
laterais, principalmente dos rios Pedra d'Agua e do Peixe, além 
das formações que lhe são topograficamente mais elevadas 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~2 359 km2 c ~15m Vp ~9.5x107 m3/ano 
P ~ 71 O mm/ano S/U ~ 2, 7x1 Q-3 Ti ~2% 

T ~ 1 ,2x 1 Q-3 m2 /s K ~ 8x1 o-5 m/s I ~ 14 mm/ano 
i ~2x1o-2 VP ~ 167,5x1 o7 m3/ano ER ~ 710 mm/ano 
L ~50 km V e ~ 3,7x1 07 m3 /ano R e ~ 31 xl d' m3 /ano 
H ~o mm/ano ES ~ 14 mm/ano 

Como exutórios naturais têm-se as lagoas, os rios e riachos, as 
fontes e a evapotranspiração. De conformidade com a matriz de 
determinação numérica as Coberturas Detríticas apresentam 
potencial hidrogeológico bom, com leve tendência para médio, 
devido às boas condições de realimentação associadas a uma 
litologia favorável, com porosidade e transmissibilidade boas. Os 
dados estatísticos revelam poços com vazões de 1 O a 25 m3/h. 
Os dados hidrodinâmicos são baseados em 2 poços perfurados 
na área 

C) Grupo Barreiras 

Tem uma área de 1 .606 km2, consistindo de uma cobertura conti
nental que mascara as formações subjacentes. Litologicamente o 
Grupo Barreiras é constituído predominantemente por sedimen
tos síltico-argitosos de core.s avermelhadas que apresentam 
variações vertical e lateral de fácies, com espessura média em 
torno de 50 m. Morfologicamente estes sedimentos são bastante 
dissecados, constituindo superfícies tabulares entalhadas por 
vales em "V". A recarga se dá pelas chuvas, e a descarga se faz 

para os níveis de base regionais, para o mar, pela evapotranspira
ção e ainda pelas fontes. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 1 606 km2 c ~10m Vp ~ 2,24x1oB m3/ano 
P ~ 940 mm/ano S/U ~ 1 ,4x1 o-2 Ti ~3% 

T ~ 5x 1 o-3 m2 /s K ~ 2x1 o-5 m/s ~ 28 mm/ano 
i ~2x1o-2 VP ~ 151x107 m3/ano ER ~ 850 mm/ano 
L ~ 15 km V e ~ 4,65x1 o7 m3/ano R e ~ 75x1 oa m3 /ano 
H ~90 mm/ano ES = 62 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Barreiras apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio, limitado pelos fatores litologia, condições fisiográficas, 
condições de realimentação e permoporosidade baixa. Os dados 
estatísticos dos poços perfurados na área revelam que as vazões 
são da ordem de 2 a 3m3/h, sendo responsável por esta produção 
um nível conglomerático de espessura máxima em torno de 1Om, 
inserido na seqüência síltico-argilosa. 

D) Sistema Marizai-São Sebastião 

Com ampla distribuição geográfica na Bacia Hidrográfica do Rio 
ltapicuru, engloba uma área de 6 525 km2. Consiste de um sis
tema aqúífero representado pelas Formações São Sebastião e 
Marizal. com ocorrência na Bacia Sedimentar de Tucano Central e 
Sul Esta unidade sedimentar tem uma direção N-S, sendo litolo
gicamente constituída por sedimentos elásticos com espessura 
de mais de 4.000 m A Formação Marizal tem uma espessura 
média de 1 .500 m O seu perfil é predominantemente arenoso em 
superfície, ocorrendo variações faciológicas em· profundidade, 
constituindo assim aqúífero livre e confinado. A Formação São 
Sebastião é constituída por bancos espessos de arenitos grossei
ros e conglomeráticos que apresentam em profundidade várias 
intercalacões de elásticos finos. com uma espessura média de 
2.500 m.' A alimentação hídrica do sistema se faz pelas precipi
tacões diretas, e tendo-se em conta o alto percentual de infiltra
çã~ ele reabastece verticalmente as formações subjacentes 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 6 525 km2 c ~150m Vp ~2,9x101 0 m'/ano 
P ~ 790 mm/ano S/U ~3x1o-2 Ti ~4,5% 

T ~3.7xlo-3 m2/s K ~ 2,4x 1 o-5 m/s ~ 35,5 mm/ano 

i ~2xlo-2 VP ~515,5x107 m3/ano ER ~ 790 mm/ano 
L ~ 100 km V e ~ 2,3x1 oa m3 /ano R e ~ 9 700x1 d' m3 /ano 
H ~O mm/ano ES ~ 35,5 mm/ano 

Convém frisar que existe uma ausência de escoamento 
superficial. de modo que o volume infiltrado escoa-se centrifuga
mente das zonas mais elevadas para os níveis de base regionais; 
é comum a presença de ressurgências nas depressões que facili
tam a evapotranspiração que é o seu exutório mais eficaz. Quanto 
ao aqúífero São Sebastião, a circulação dos horizontes subsu
perficiais segue os parâmetros tectônicos da unidade. De acordo 
com os resultados da matriz de determinação numérica, este sis
tema apresenta potencial hidrogeológico médio; ressalte-se que 
os dados estatísticos revelam a unidade aqúífera como boa, 
tendo como fatores limitantes a elevada espessura, a variação da 
perméàbilidade, elementos fisiográficos limitantes e nível está
tico regional baixo. Os poços com cotas superiores a 300m têm 
os níveis estáticos e dinâmicos tão baixos que se torna difícil a 
sua captação Os dados estatísticos relativos aos poços existen
tes nessa área (35) revelam vazões específicas médias de 2,8 
m3/h/m, sendo amplas as variações de 0,8 a 18.000 1/h/m. 
Constata-se ainda na área em estudo a presença de alguns poços 
secos, bem como a presença de poços surgentes no vale do ltapi
curu, na localidade de mesmo nome. Os dados de poços mostram 
que o nível estático tem certo paralelismo com o topo das superfí
cies tabulares, não acompanhando a topografia. 

E) Sistema Santo Amaro-Ilhas 

Tem uma área de 1.606 km2 pertinente aos Grupos Ilhas e Santo 
Amaro, sendo o primeiro constituído por arenitos (40 a 80%) com 
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TABELA 1 CXXIII 
Parâmetros hidrológicos da Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru 

Rio ltapicuru-Mirim em Jacobina -Área de drenagem - 1 750 km2 

Ano 1974 

Jan Fev Mar. Abr Ma i Jun Jul Ago Set Out Nov. Dez 

Descargas médias mensais 
(m3/s) 0,8 2,3 13,4 12,6 10,1 4,9 2,7 2,0 1,5 0,7 3,2 4,7 

Lâmina d'água de escoamento(ES) 1,2 3,2 20,5 18,7 15,5 7,3 4,2 3,1 2,2 1,1 4,8 7,2 (mm/mês) 

Lâmina de precipitação (P) 
90,8 81,6 319,8 182,8 89,7 42,8 40,8 46,1 31,8 32,4 175,7 125,7 (mm) 

Evapotranspiração potencial 
115 103 107 98 82 70 62 65 82 106 104 108 (EP) 

Tendência da infiltração -25 -24 +194 -65 -8 -34 -25 -23 -52 -75 +67 +11 I= P- ES + EP 

Rio ltapicuru em Ponte Euclides da Cunha - Área de drenagem 26 105 km2 

Jan Fev Mar Abr Ma i Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Descargas médias mensais 
(m3/s) 5,1 15,8 13,9 12,1 19,5 51,5 25,8 20.1 14,0 10,6 28.6 30.1 

Lâmina d água de escoamento(ES) 0,5 1.5 14,3 12,0 20,0 5,1 2,6 2,1 1,4 1,1 2,8 3,1 (mm/mês) 

Lâmina de precipitação (P) 80,5 113,5 168,0 155,67 108,91 53,54 54,03 41.4 24,01 42,9 93,63 91,29 
(mm) 

Evapotranspiração potencial 130 117 126 112 99 81 78 79 96 121 120 125 (EP) 
Tendência da infiltração -50 -5 +28 +32 -10 -32 -27 -40 -73 -79 -29 -27 1-P ES + EP 

Rio ltapicuru em Cipó Área de drenagem 28 345 km2 

Jan Fev Mar Abr Ma i Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Descargas médias mensais 4,8 15,9 139 134 223 66.7 30.1 19,8 14,2 9,6 27,7 27,5 (m3 /s) 

Lâmina d água de escoamento(ES) 
0.4 1,3 13,1 12,2 21,1 6,1 2,8 1,9 1,3 0,9 2,5 2,6 (mm/mês) 

Lâmina de precipitação (P) 79,7 111.7 166.4 156,28 110,18 54,76 55,36 44,7 24,94 41,9 94,66 88,01 (mm) 

Evapotranspiração potencial 140 126 126 112 99 86 78 85 96 121 120 132 (EP) 
Tendência da infiltração -61 -15 +27 +32 -10 -37 -26 -42 -72 -80 -27 -47 I- P- ES + EP 

Rio ltapicuru em ltapicuru -Área de drenagem 34 320 km2 

Jan Fev Mar Abr Ma i Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Descargas médias mensais 
(m3/s) 

6,6 20,4 122 109 236 64,1 30,2 23,3 18.4 12,8 28,1 26,1 

Lâmina d'água de escoamento(ES) 0,5 1,4 9,5 8,2 18,4 4,8 2,3 2,0 1.4 1,0 2,1 2,0 (mm/mês) 

Lâmina de precipitação (P) 75,6 106,9 166,81 160,28 120,20 57,33 61,86 59,5 27,57 38,1 92,32 75,09 (mm) 

Evapotranspiração potencial 147 133 141 127 105 89 87 88 99 121 126 142 (EP) 
Tendência da infiltração -72 -33 +15 +25 -3 -37 -27 -30 -72 -84 -36 -2 I- P- ES + EP 

Rio ltapicuru em Altamira Área de drenagem 35 150 km2 

Jan Fev Mar Abr Ma i Jun Jul Ago Set. Out Nov Dez 

Descargas médias mensais 
(m3/s) 

8,7 20,1 12,1 11,7 26,4 70,9 39,0 34,5 20.4 13,9 31,5 26,5 

Lâmina d'agua de escoamento(ES) 0,7 1.4 9,2 8,6 20.1 5,2 3,0 2,6 1,5 1,1 2,3 2,0 (mm/mês) 

Lâmina de precipitação (P) 76,3 109,8 166,8 161.47 123,28 57,63 63,39 62,84 28,26 38,3 92.45 74,81 (mm) 

Evapotranspiração potenCial 141 126 126 112 96 80 83 79 90 105 111 126 (EP) 
Tendência da infiltração -66 -17 +32 +40 +7 -27 -23 -19 -64 -68 -21 -53 I =P- ES + EP 
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intercalações de elásticos finos, e o Grupo Santo Amaro por 
folhelhos com intercalações d·e arenitos e calcários. A presente 
área enfocada ocorre por toda a borda oeste das Bacias de Tucano 
Central e Sul, com uma ocorrência isolada às margens do rio ltapi
curu, em seu baixo curso. O contato com as formacões sobre e 
subjacentes é normal ou porfalha de gravidade. A su~ realimenta
ção é realizada pelas precipitações pluviométricas ou por filtra
ção vertical das formações que lhe são sobrepostas; a descarga 
se dá em direção aos níveis de base regionais, orientada pelo 
mergulho das unidades que compõem o sistema; desconhece
se exutório 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A= 1 606 km" S/U = 5,6xHJ"2 Vp = 1 ,34x1 010 m3 /ano 
P = 680 mm/ano K = 6xHJ"6 m/s Ti =2,5% 
T = 1 ,5x1(J"3 m2 /s VP = 109,2x107 m3/ano I = 17 mm/ano 
H =O mm/ano V e = 2,8x1 07 m3 /ano ER = 680 mm/ano 
C= 150m ES = 17 mm/ano R e = 4 500x1 cP m3 /ano 

Mediante os resultados da matriz de determinacão numérica, 
este sistema apresenta potencial hidrogeológico ~édio. Tendo 
em conta a área de ocorrência desta unidade, na borda ocidental 
da bacia, o Grupo Ilhas constitui um aqliífero livre e o conjunto 
representa um aqliífero confinado com diversos horizontes pro
dutores cujas relações hidráulicas ainda não são completamente 
definidas. Conforme os dados estatísticos analisados de poços 
perfurados pela CONESP/SUDENE e CERB, constata-se que tem 
uma vazão específica da ordem de 5 a 8 m3/h/m. Este sistema 
tem como fatores limitantes as condições de recarga, a fisiografia 
e a permeabilidade variável, conforme se observa na matriz de 
controle e caracterização 

F) Grupo Brotas 

Com uma área de 251 km 2 , é representado pelas Formações 
Aliança e Sergi, que jazem dispersamente na bacia, sendo que a 
maior densidade de afloramentos ocorre na borda oeste da 
Sinéclise de Tucano Central e Sul. Este grupo é constituído por 
elástico grosseiros e finos sobrejacentes ao Complexo Caraíba
Paramirim, por falhas normais e com formações mais jovens por 
contatos gradacionais ou falhas. A recarga é feita pelas chuvas e 
por filtração vertical do Grupo Santo Amaro. A circulação mais 
superficial obedece ao nível do freático regional e, como se 
encontra em uma situação topográfica depressiva, a evapotrans
piração é bastante elevada. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =251 km" c =120m Vp =1,29x1oB m3/ano 
P = 640 mm/ano S/U = 4,3x1CJ"3 Ti =2,9% 
T = 1.7x1Q4 m"!s K = 1.4x1Q5 m/s I = 18 mm/ano 
i =3x1Q2 VP =16,1x107 m3fano ER =640 mm/ano 
L =30 km V e = 4.7x1 cP m3/ano R e = 43x1 cP m3 /ano 
H =O mm/ano ES = 18 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Grupo Brotas apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio com tendência para fraco. Justifica-se em virtude de sua 
estreita faixa de afloramentos, tendo por conseguinte uma reali
mentação deficiente, e também pela filtração vertical que recebe 
do Grupo Santo Amaro, cuja litologia é limitante. Os fatores fisio
gráficos, a permoporosidade e a sua condição de bordo de bacia 
permitem concluir que se trata de um aqliífero regular de baixa 
produção de vazão. Os dados estatísticos de poços perfurados 
nesta área revelam parâmetros hidrodinâmicos baixos em que a 
vazão específica registrada em 15 poços é da ordem de 0,3 m3/h/ 
m. A qualidade química das águas deixa muito a desejar em 
virtude do resíduo seco elevado. 

G) Grupo Estância 

Com uma área de 150 km2 na bacia, é representado pelas For
mações Juetê e Acauã que ocorrem na região de Euclides da 
Cunha até o rio Juetê, com prolongamento para NO, além da 
bacia. As unidades ora mencionadas não são cartografadas na 

escala ao milionésimo, pois foram consideradas indivisas, apare
cendo apenas a legenda do Grupo Estância. Litologicamente 
estas formações são representadas respectivamente por arenitos 
creme-esbranquiçado de granulação média a grosseira, sendo o 
mesmo conglomerático em vários níveis, e por calcários de cores 
variadas com intercalações de metassiltitos. A realimentação é 
feita pelas chuvas, e a circulação se dá para os níveis de base 
regionais, sendo a evapotranspiração seu principal exutório 
natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A= 150 km" c =1.8 m Ti =1,2% 

P = 680 mm/ano S/U = 5x1Q3 I = 8 mm/ano 

T = 2,5x1 Q4 m2 /s VP = 10,2x107 m3/ano ER = 680 mm/ano 

H =O mm/ano ES = 8 mm/ano R e = 1 ,3x1 cP m3 /ano 

Em conformidade com a matriz de determinação numérica, o 
Grupo Estância apresenta potencial hidrogeológico médio; tendo 
em vista o seu arcabouco estrutural de caráter suborizontal. com 
mergulho para leste, a ;ua potencialidade aqui é justificada pelas 
juntas e fendas transversais e longitudinais relacionadas com a 
condição de dobramentos e a presença de dissoluções cársticas 
A seqüência litológica que constitui a Formação Acauã, de acorde. 
com o exposto, é um aqliífero livre do tipo anisotrópico em que a 
transmissibilidade varia segundo o estilo de dobramentos e da 
presença de juntas e fraturas A Formação Juetê, em que pese a 
sua litologia favorável de arenitos conglomeráticos, constitui 
também um aqliífero livre anisotrópico, de possibilidades reduzi
das em virtude da permoporosidade fraca com uma realimenta
ção secundária bastante deficiente 

H) Grupo Bambuí 

Tem uma área de ocorrência com 160 km 2 , situada no extremo 
NO da Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru, na localidade de João 
Grande, na borda setentrional da serra do Morrinho, sendo so
brejacente por discordância ao Complexo Caraíba-Paramirim e à 
Suíte Granitóide Intrusiva Caraíba Litologicamente é constituído 
por metacarbonatos, siltitos e ardósias O arcabouço tectônico é 
em bancos suborizontais de espessura variável de alguns cen
tímetros até algumas dezenas de metros; tem um trend regional 
NE-SO que acompanha o substrato do embasamento, com baixos 
mergulhos para leste; estes sedimentos exibem baixo grau de 
metamorfismo, apresentando um sistema de fendilhamento de 
natureza angular, presente em toda a área de ocorrência A reali
mentação é realizada diretamente pelas precipitações pluviomé
tricas e a circulação é criptorreica, havendo na área uma ausência 
completa de drenagem superficial; a evapotranspiração é o seu 
exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A= 160 km" c = 1,8 m Ti =1,5% 
P = 61 O mm/ano S/U = 5x1Q3 I = 9 mm/ano 
T = 5,3x1 ()" 5 m2 /s VP = 9,8x1 07 m3 /ano ER = 61 O mm/ano 
H =O mm/ano ES = 9 mm/ano R e = 1.4x1 cP m3 /ano 

Em conformidade com a matriz de determinação numérica, o 
Grupó Bambuí apresenta potencial hidrogeológico médio, tendo 
como suporte a matriz de caracterização Não se pode dar maio
res informações em virtude da ausência de sondagens 

I) Formação Caboclo 

Tem uma área restrita de apenas 40 km 2 , situada no extremoSO 
da bacia entre as localidades de Fedegoso até o extremo SE de 
Praca do Jatobá. É uma ocorrência de forma alongada e bastante 
estr.eita, constituída predominantemente por elásticos finos bem 
estratificados. É sobrejacente por contato gradacional à Forma
ção Tombador. Morfologicamente a formação situa-se numa 
superfície rebaixada da nascente do rio ltapicuru, sendo que sua 
maior extensão se estende para oeste e sul A realimentação é 
feita pelas chuvas, a descarga se dá para os níveis de base 
regionais, sendo a evapotranspiração seu exutório natural 
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As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A = 40 km" S/U = 6,5x10"3 Ti = 0,3% 
P = 740 mm/ano K = 1 r:r7 m/s I = 2 mm/ano 
H =O mm/ano VP = 3x1 07 m3 /ano ER = 740 mm/ano 
C =0,3 m ES =2 mm/ano Re =0,078x1o; m3/ano 

A matriz de determinação numérica caracteriza a Formacão 
Caboclo como de potencial hidrogeológico fraco. Tal poten~ial 
tem como suporte a litologia de elásticos finos em que a formacão 
funciona como um aquiclude entre os aqüíferos Tombado.r e 
Morro do Chapéu. As suas possibilidades de fornecimento de 
água estão restritas a uma fácies arenosa de espessura variável 
entre 30 em e 1 m, existente na seqüência elástica Os dados 
estatísticos revelam para esta unidade vazões específicas ir
risórias. 

J) Formação Tombador 

Cinge uma área de 50 km 2 , estando sobrejacente por discor
dância erosiva ao Complexo Caraíba-Paramirim, mascarada 
parcialmente por coberturas detríticas Consiste de uma ocor
rência no extremoSO da bacia entre as localidades de Tombador 
do Araújo e Fedegoso Litologicamente é constituída por arenitos 
médios a grosseiros, com intercalações de lentes conglomeráti
cas e metaren1tos de granulação média, bastante fraturados. Esta 
seqüência mergulha para oeste. A realimentação é feita pelas 
chuvas e indiretamente pela Formação Caboclo; a circulacão é 
para os níve.is de base regionais, representados pelo rio lta.picu
ru-M~nm e nacho das Lajes, sendo a evapotranspiracão seu exu-
tório natural. · 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A =50 km" S/U = 3,6x1 o-t 
P = 900 mm/ano K = 1 ,3x1 o-B m/s 
T =4x10"5 m"/s VP =4,5x107 m3/ano 
L=4km2 Ve =2,5x1o;m3/ano 
H =O mm/ano ES = 4,5 mm/ano 
C =30m Vp = 5,4x1 o; m3 /ano 

Ti =0.5% 
I = 4,5 mm/ano 
ER = 900 mm/ano 
Re = 180x1 o; m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Tombador apresenta potencial hicÍro
geológico médio, tendo em vista a sua estreita faixa de ocorrência 
que limita as condições de realimentação. Constitui um aqtiífero 
livre, com marcantes diferenças da transmis'sibilidade vertical e 
horizontal que, aliadas a seu posicionamento topográfico de 
borda oriental da Chapada Diamantina, tornam as possibilidades 
hídricas bastante reduzidas Estando condicionada a captação de 
água, com volumes mais sigr)ificativos, nas áreas que congregam 
diáclases, juntas e níveis conglomeráticos As zonas de silicifica
ção devem ser evitadas 

L) Grupo Jacobina 

Tem uma área de 321 km 2 , situada no extremo oeste da bacia, na 
serra de mesmo nome, com uma forma estreita e alongada N-S, 
sendo sobrejacente ao Complexo Caraíba-Paramirim na sua 
borda ocidental por falhas normais e de empurrão. Na borda 
oriental e norte ao Complexo ltapicuru, o seu contato é por falhas 
normais e gradacional Morfologicamente consiste de uma 
região acidentada, I itologicamente constituída por ortoquartzitos 
brancos e metaconglomerados oligomíticos basais Tectonica
mente a área é bem estruturada, apresentando um alto índice de 
fraturamentos e intenso sistema de falhamentos; as rochas aflo
rantes exibem preservação de estruturas primárias A realimenta
ção se dá pelas chuvas; a circulação se processa pela trama de 
rupturas em direção aos níveis de base regionais representados 
pelos rios ltapicuru-Açu e ltapicuru-Mirim, em que as estruturas 
disruptivas são responsáveis pela perenização dos mesmos em 
seu alto curso; a evapotranspiração é seu exutório natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A = 321 km" 
P = 940 mm/ano 
T = 1r:rs m"/s 
H = 40 mm/ano 
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C =2.8 m 
S/U =4x1Q-3 
VP = 30,2x1 01 m3/ano 
ES = 30 mm/ano 

Ti =1,1% 
I = 10 mm/ano 
ER = 900 mm/ano 
Re =3,6x1o; m3/ano 

De .acordo com a matriz de determinação numérica o Grupo 
Jacobina apresenta potencial hidrogeológico médio, com ten
dência para bom A sua quantificação limitante deve-se ao fato de 
seu condicionamento topográfico, sendo altamente favorável em 
virtude de seu comportamento litoestrutural. Os dados estatísti
cos revelam vazões aceitáveis, constituindo-se esta unidade em 
um aqtiífero.fenda de boa possança, com produção de águas 
qu1m1camente potáveis 

M) Complexo Campo Formoso 

Envolve uma área restrita, estreita e alongada de apenas 30 km2 
situada no extremo oeste da bacia, com direção NE-SO. É consti
tuído por rochas ultrabásicas, intensamente metamorfizadas, na 
fácies xistos verdes. Estas rochas ocorrem intercaladas nos 
metassedimentos da serra da Jacobina, constituindo vales 
alongados entre cristas de quartzitos, em que as rochas ultra bási
cas situam-se ao longo de falhas, sendo estas bastante erodidas, 
fraturadas e falhadas nas bordas. A realimentação é feita pelas 
precipitações pluviométricas e a circulação se dá para os níveis 
de base regionais, sendo a evapotranspiração seu exutório 
natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =30 km2 c =1,8m Ti =0,7% 
P = 840 mm/ano S/U = 4x1 o-3 I = 6 mm/ano 

T = 1 r:r 5 m" /s VP = 2,5x107 m3/ano ER = 840 mm/ano 
H =O mm/ano ES = 6 mm/ano R e =0,18x1o; m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de cteterminacão 
numérica, o Complexo Campo Formoso apresenta poten~ial 
geológico fraco em virtude da estreita faixa de ocorrência com a 
conseqüente realimentação reduzida; demais dados limitantes 
se observam na matriz de caracterização. 

N) Complexo ltapicuru 

Abrange uma área de 603 km 2 , com o formato de um cinturão 
metamórfico de direção geral N-S, com extensão de aproximada
mente 200 km e uma largura máxima em torno de 12 km. As ro
chas deste complexo estão subjacentes por contato gradacional 
e por falhamentos normais com o Grupo Jacobina em toda sua 
borda ocidental, e ainda por falha de empurrão por toda a borda 
NO com a Suíte Intrusiva Carnaíba É sobrejacente em toda sua 
borda oriental por falhas de empurrão ao Granito Jaguarari e ao 
Complexo Saúde. Litologicamente as rochas desta unidade 
metassedimentar são constituídas predominantemente por fili
tos, filonitos, xistos, metassiltitos, metat>asitos, ultrametabasi
tos, quartzitos e metaconglomerados Do ponto de vista fisio
gráfico, esta unidade constitui vales amplos entremeados por 
cristas, tendo uma vegetação típica de um solo raso, por vezes 
marrom-escuro, no domínio das rochas básicas. A realimentacão 
é feita pelas chuvas e a descarga para os níveis de base region~is, 
através da trama de fraturas, sendo a evapotranspiração o seu 
exutório natural. Vale salientar que a drenagem está direcionada 
para leste 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A = 603 km" S/U = 4x1 o-3 Ti =0.9% 
P = 770 mm/ano K = 1 o-5 m/s I = 7 mm/ano 
H =O mm/ano VP =40.4x107 m3/ano ER = 770 mm/ano 
C =1,8 m ES = 7 mm/ano R e = 7,7x1 o; m3/ano 

De acordo com a matriz de determinacão numérica o Com
plexo ltapicuru apresenta potencial hidrog~ológico médio, tendo 
em vista as condições de realimentação direta através dos fratu
ramentos, e como fatores limitantes a litologia em que as fendas 
se fecham em profundidade. Os dados estatísticos indicam 
vazões satisfatórias da ordem de 2 a 8m3 /h, ficando a desejar a 
qualidade química das águas As melhores áreas explotáveis são 
aquelas de fraturamentos transversais. Devem-se evitar as zonas 
de falhamentos, pois são geralmente colmatadas 



O) Complexo Saúde 
Abrange uma área de 1 .676 km2, situada na borda oriental da 
serra da Jacobina, consistindo de um cinturão metamorfizado de 
rochas vulcanossedimentares, sendo litologicamente repre
sentadas por gnaisses, leptinitos, quartzitos, xistos e metacon
glomerados sobrejacentes ao Complexo Caraíba-Paramirim por 
contato ou falhas normais e sotoposto ao Complexo ltapicuru por 
falha de empurrão. Tectonicamente a área é estruturada porfalha
mentos amplos, de direção geral NNE-SSO, com ligeiro mergulho 
para E-SE; os litótipos são bastante fraturados e diaclasados 
como resultados das falhas de maior amplitude regional. O relevo 
é estruturado em depressões de cristas que se alternam no sen
tido N-S. A vegetação ora apresentada representa um amplo sin
clinório da serra da Jacobina A realimentação é feita pelas 
chuvas e indiretamente pelas rochas do Complexo ltapicuru; a 
descarga se faz para os níveis de base regionais, sendo a evapo
transpiração juntamente com as inúmeras fontes seus principais 
exutórios naturais. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A = 1 676 km2 S/U = 4x 10'3 Ti = 0,6% 
P = 830 mm/ano K = 1 a7 m/s I = 5 mm/ano 
H =O mm/ano VP = 139,1x107 m3/ano ER =830 mm/ano 
C = 1,2 m ES = 5 mm/ano R e = 8x 1 rJi m3 /ano 

Em conformidade com os dados da matriz de determinação 
numérica, o Complexo Saúde apresenta potencial hidrogeoló
gico fraco. Mormente os fatores fisiográficos sejam limitantes, as 
condições de recarga e litoestrutural evidenciam uma potenciali
dade média. Uma análise dos dados estatísticos evidencia que as 
vazões encontradas estão no limite aceitável para áreas do 
cristalino, com vazões entre 1 e 5 m3/h Do ponto de vista 
químico a água é bastante salobra e apresenta alto índice de resí
duo seco 

P) Complexo Serrinha 

Envolve uma área de 1.506 km 2• consistindo de uma seqüência 
vulcanossedimentar metamorfizada, cujas evidências litoestru
turais permitiram classificar como um greenstone belt A seqüên
cia litológica deste complexo é constituída predominantemente 
por xistos, metassiltitos calcíferos, filitos, calcoxistos, metar
cóseos, anfibolitos e metabasitos Esta unidade tem uma distri
buição irregular constituindo faixas bordejadas por corpos 
ácidos. Morfologicamente a área é acidentada, apresentando 
também relevo plano. no domínio das regiões dos metabasitos e 
anfibolitos O solo é variável de acordo com a litologia predomi
nante, sendo normalmente raso e muito cascalhento, e a vegeta
ção característica é de caatinga Tectonicamente a área é falhada 
nos bordos e intensamente fraturada internamente, apresentan
do-se com dobramentos em sinformes e antiformes Os falha
mentes têm uma direção preferencial lateral dos rios; a descarga 
se dá para os níveis de base, sendo a evapotranspiração seu exu
tório natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A= 1 506 km2 S/U = 4x1 a3 Ti =1.2% 
P = 560 mm/ano K = 1a7 m/s I = 7 mm/ano 
H =O mm/ano VP = 84,3x1 07 m3 /ano ER = 560 mm/ano 
C =1,8 m ES = 7 mm/ano R e = 10x1r:Ji m3/ano 

De acordo com os parâmetros de determinação numérica, o 
Complexo Serrinha apresenta potencial hidrogeológico fraco, 
tendo como suporte limitante os parâmetros fisiográficos, a 
litologia e as condições de recarga. Os dados estatísticos revelam 
que as melhores vocações hídricas estão nas zonas de fratura
mentes transversais, em xistos e filitos, coincidentes com a 
drenagem, assim como também nas zonas de contato geológico 
ou falhas. Do ponto de vista químico a água é bastante salobra e 
apresenta alto índice de resíduo seco. 

Q) Complexo Caraíba-Paramirim 

Com 16.100 km 2, engloba a maior área de Bacia do Rio ltapicuru. 
sotoposto a todas as unidades. Trata-se de um conjunto de ro-

chas. para e ortometamórficas polifásicas, contidas no Craton do 
São Francisco, rejuvenescidas por granitização. Litologicamente 
é constituído por migmatitos, gnaisses, leptinitos. kinzigitos. 
granitóides,lentes concordantes, calcossilicatadas, anfibolitos e 
metabasitos. Morfologicamente a área é dominada por superfí
cies onduladas. As superfícies arrasadas apresentam uma leve 
cobertura de elúvio. Na zona costeira o mesmo é recoberto por 
manto de intemperismo, sendo evidenciada a sua presença no 
fundo dos vales, como ocorre ao norte de ltabira, no baixo curso 
do rio ltapicuru. A descarga se dá para os níveis de base regionais; 
a realimentação se faz diretamente pelas precipitações plu
viométricas e indiretamente pelo manto de intemperismo, sendo 
a evapotranspiração o seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A= 16 100 km2 S/U = 4x103 Ti =0,11% 
P = 61 O mm/ano K = 1a7 m/s I = 0.7 mm/ano 
H= 10 mm/ano VP =982,1x107 m3/ano ER = 600 mm/ano 
C =1,8m ES = 9.3 mm/ano R e =11x1r:Ji m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Complexo Caraíba-Paramirim apresenta potencial 
hidrogeológico fraco; mediante uma análise da matriz de caracte
rização constata-se que o potencial ora determinado é particular
mente evidenciado pelas condições fisiográficas e litológicas. 
Tectonicamente esta unidade constitui uma província hidro
geológica com retenção de água por fendas. em que as melhores 
áreas de ocorrência situam-se nas zonas de contatos geológicos, 
zonas de fraturamentos transversais coincidentes com a drena
gem, áreas de drenagens terciárias relacionadas a riachos
fendas, zonas de fanglomerados e de manto de intemperismo 
pouco espesso. 

R) Complexo de Jequié 

Consta de 2 ocorrências isoladas na Bacia do Rio ltapicuru, com 
uma área aproximada de 60 km2, estando localizadas a primeira 
no leito do riacho das Onças e a outra na faixa litorânea ao longo 
da BA-233 e no leito do rio ltapicuru Esta última ocorrência é 
mascarada pelo manto de intemperismo e pelas coberturas 
tércio-quaternárias do Barreiras. Morfologicamente a área é bas
tante arrasada e situa-se em zonas de diferentes índices plu
viométricos, havendo conseqüentemente realimentação distinta; a 
recarga se dá diretamente pelas chuvas e indiretamente pelo 
manto de intemperismo, por filtração vertical dos sedimentos 
Barreiras A descarga se dá para os níveis de base, pela evapo
transpiração e para o mar. Litologicamente, nas áreas em estudo, 
a unidade consiste de uma associação de rochas de alto grau de 
metamorfismo, fácies granulito. sendo representada por migma
titos e gnaisses A unidade apresenta contatos gradacionais e por 
falhas. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =60 km2 S/U = 4x1 a3 Ti =0.6% 
P = 1 210 mm/ano K = 1a7 m/s I = 7 mm/ano 
H = 230 mm/ano VP = 7,3x1 07 m3 /ano ER = 980 mm/ano 
C =1,8 m ES = 223 mm/ano R e =0,43x1r:Ji m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Complexo de Jequié apresenta potencial hidrogeoló
gico médio com tendência para fraco, tendo em vista as áreas de 
ocorrência. Em virtude de uma ausência de dados estatísticos 
deixa-se de fornecer maiores subsídios desta unidade na bacia 

S) Rochas Ácidas 

Com esta designação reuniu-se uma série de 1 O ocorrências. com 
1 .434 km2 de área, existentes na Bacia Hidrográfica do Rio ltapi
curu Consta de corpos granitóides tipo Suíte Cansanção
Tanquinho e Suíte Intrusiva Carnaíba. A Suíte Cansanção-Tan
quinho consiste de uma evolução anatexítica de rochas do 
Complexo Caraíba-Paramirim, representada por corpos granitói
des. de forma circular, em contato normal ou por falha, repre
sentados por litótipos de granodioritos e adamelitos. que são 
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localmente conhecidos com a designação de Cansanção, Mo
cambinho, Euclides da Cunha e Lagoa. Tectonicamente estas uni
dades são bastante fraturadas e falhadas. Morfologicamente têm 
um relevo levemente acidentado e um solo arena-argiloso claro, 
raso e uma vegetação de caatinga rarefeita. A Suíte lnstrusiva 
Carnaíba é uma unidade granitogênica plutônica do cinturão 
metamórfico da serra da Caraíba. Estes corpos têm uma forma 
circular que recebem denominações locais como GranitosJagua
raré, Campo Formoso, Carna1ba e Nuguaçu, representados por 
litótipos de granitos, granodioritos, adamelitos e monzonitos 
pegmatóides Tectonicamente constituem batólitos ou stocks de 
forma semicircular ou alongados, que apresentam auréolas de 
contatos normais e por falhas de empurrão, intensamente fratura
dos nos bordos e no seu interior. Morfologicamente têrn um 
relevo acidentado, com um solo variável de acordo com a litologia 
predominante e as condições de intemperismo. A realimentação 
se faz diretamente pelas precipitações pluviométricas e indireta
mente pelo manto de intemperismo; a circulação se dá para os 
níveis de base regionais, através da trama de fraturas, pelas fon
tes e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 1 434 km2 S/U ~4x10'3 Ti ~0.99% 

P ~ 720 mm/ano K ~ 10·7 m/s I = 7 mm/ano 
H ~G mm/ano VP ~ 103,2x107 m3/ano ER ~ 720 mm/ano 
C ~1.8 m ES = 7 mm/ano R e ~ 1 0,3x1 cP m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, as rochas ácidas apresentam potencial hidrogeológ.ico 
médio, tendo como suporte as litoestruturas predominantes, as 
condições morfológicas e a recarga constante. Os dados esta
tísticos mostram que as melhores vazões ocorrem nas zonas de 
fraturamento angular e nas áreas de contato geológico exposto 
ou mascarado pelo manto de intemperismo pouco espesso. As 
vazões são da ordem de 2 a 6 m3/h, com águas de qualidade 
química aceitável. 

T) Rochas Intermediárias 

Têm uma área de 1.004 km2, consistindo de um corpo petrogené
tico com forma alongada de sienito gnáissico, de direção NS, que 
constitui a serra de ltiúba Do ponto de vista estrutural a unidade é 
relacionada à zona axial de um grande sinclinório, com fecha
mento para o sul em que os seus contatos oriental e ocidental se 
dão com rochas do Complexo Caraíba-Paramirim, através de fa
lhamentos, onde são marcantes o desenvolvimento de zonas de 
cisalhamento e milonitizacão. As características dessas rochas 
intermediárias com os litótipos predominantes de sienitos 
gnáissicos, di o ritos e monzonitos denotam que sua colocação foi 
influenciada por fenômenos da deformação de caráter regional. 
Morfologicamente a serra de ltiúba comanda a drenagem secun
dária no sentido N-S até a sua confluência com o rio ltapicuru. 
Estruturalmente esta suíte apresenta falhamentos internos de 
empurrão, fraturamentos angulares e transversais, como reflexo 
secundário dos falhamentos mais amplos. A recarga destas ro
chas se dá pelas precipitações diretas e a circulação se dá pelas 
fraturas em direção aos níveis de base e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 1 004 km2 S/U ~4x10'3 Ti ~1.3% 

P ~ 530 mm/ano K ~ 1 ()'7 m/s I = 7 mm/ano 
H ~O mm/ano VP ~ 53,2x1 07 m3 /ano ER ~ 530 mm/ano 
C ~1,8m ES = 7 mm/ano R e ~ 7,2x1cP m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, as Rochas Intermediárias apresentam potencial hicÍro
geológico fraco, tendo como suporte seu condicionamento mor
fológico e estruturas de caráter regional, que normalmente são 
regeladas. Os dados estatísticos revelam que os poços observa
dos eram secos ou de vazões irrisórias; dentre os poços analisa
dos só o existente no município de ltiúba, em fanglomerados, 
apresentou vazão satisfatória de 2,8 m3/h, com a água quimica
mente aceitável. 
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U) Rochas Básicas 

Tem uma área de 1 33 km2, consistindo de 2 corpos distintos e 
próximos, localizados nas localidades de Salgadália e Barrocas, 
de origem básica, constituídos de metabasitos e anfibolitos. Em 
imagens, os mesmos são completamente arrasados, apresen
tando um relevo plano. O solo é escuro e argiloso, de profundi
dade mediana. A vegetação é de caatinga. Os anfibolitos e 
metabasitos estão associados a quartzitos ferruginosos e têm 
densidade alta, foliação bem desenvolvida e um bom grau de 
compactação. A diferenciação entre ambos é feita pela mineralo
gia com a presença de plagioclásio nos anfibolitos. Tectonica
mente consiste de um antiforme com duplo caimento em que os 
dobramentos acham-se relacionados com o metamorfismo em 
que se denota uma passagem gradativa para biotita-gnaisses e 
leptinitos, respectivamente, dos Complexos Serrinha e Caraíba
Paramirim. O corpo de maior possança de Barrocas é falhado 
transversalm·ente A realimentação é feita diretamente pelas chu
vas e a circulação se dá para os níveis de base regionais, sendo a 
evapotranspiração seu exutório natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 133 km2 S/U ~ 4x1 0'3 Ti ~0.9% 

P ~ 660 mm/ano K ~10'6 m/s I = 6 mm/ano 
H ~o mm/ano VP ~ 8,8x107 m3/ano ER ~ 660 mm/ano 
C ~1.5 m ES = 6 mm/ano R e = 0,8x1 cP m3 /ano 

Em conformidade com os resultados da matriz de determina
ção numérica, as Rochas Básicas apresentam potencial hidro
geológico fraco, corroborado pelos dados da matriz de caracte
rização e diminutas áreas de realimentação; maiores esclareci
mentos sobre a área deixam de ser fornecidos em virtude de uma 
ausência de dados estatísticos (Tab. 1 CXXIV) 

1 2 19 3 -Avaliação hidroquímica 

Esta bacia hidrográfica, com cerca de 36.207 km2, dispõe de 60 
amostras de água, que foram submetidas a análises químicas 
completas, o que vai fornecer para sua qualificação uma densi
dade de amostragem da ordem de uma amostra para cada 600 
km2, aproximadamente. As amostras, em sua totalidade, foram 
coletadas em poços tubulares profundos, de modo que na reali
dade está sendo quimicamente qualificado o potencial hídrico 
subterrâneo. 

Com o estudo das amostras e sua plotação nos diagramas 
triangulares de Feré (Fig 1 111 ). foram obtidas as seguintes 
classificações para as diferentes águas: cerca de cinqüenta e 
duas amostras, que correspondem a 87% do total, foram classifi
cadas como cloretadas, assim distribuídas: vinte e seis amostras 
cloretado-sódicas, dezoito amostras cloretado-mistas, cinco 
amostras cloretado-magnesianas e três amostras cloretado
cálcicas As amostras restantes foram classificadas assim: cinco 
amostras bicarbonatado-mistas, duas amostras misto-sádicas e, 
finalmente, uma amostra que foi classificada como misto
mista 

Quanto a sua potabilidade, as amostras apresentam um qua
dro bastante diversificado Cerca de 35% das amostras, ou 21 
análises, apresentaram uma boa potabilidade. A potabilidade 
destas águas está sendo determinada através do gráfico de 
Schoeller-Berkaloff, e apresentou, para outros 60% de amostras, 
uma potabilidade variando dentro das faixas de boa a passável, 
boa a momentânea, boa a medíocre, boa a má, e boa a não-potável. 
Finalmente, os 5% de águas restantes tiveram sua potabilidade 
determinada como passável. 

A dureza destas amostras de água mostrou um quadro um 
pouco mais desfavorável que o anterior, pois apenas 13 amos
tras, ou 22%, foram classificadas como mwto doces (três amos
tras) e doces (dez amostras). O restante das amostras foi 
classificado nas faixas de maior dureza, sendo especificamente: 
oito amostras medtanamente duras, quatro amostras, bastante 
duras, seis amostras, duras. e 28 amostras determinadas como 
muito duras 

A avaliação destas águas com relação ao SAR (Sodium 
Adsorption Ratio) mostrou que, em sua grande totalidade, exata-



TABELA 1 CXXIV 
Matriz de controle da Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 

Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou menta natural permanente ~xplorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m3/ano) (m3/ano) (x 10Sm3/ano) (m2/s) (m/s) 

Aluviões 3,2 X 1()•2 4,0 X 1 0"3 

Coberturas Detríticas 1,2 X 1 o-3 8,0 X. 1 0"5 

Barreiras 5,0 X 1 o-3 2,0 X 1 o-5 

Marizal 3,7 X 1 o-3 2,4 X 1 o-5 

Ilhas 1,5 X 1 o-3 6,0 X 1 o-s 

Brotas 1,7 X 1 o-4 1,4 X 1 o-s 

Estância 2,5 X 1 o-4 -
Bambuí 5,3 X 1 o-5 -
Caboclo - 10•7 

Tombador 4,0 X 1 0"5 1,3 X 10"6 

Jacobina 10"6 -
Campo Formoso 10·5 -
ltapicuru - 10"5 

Saúde - 10"7 

Serrinha - 10·7 

Caraíba-Paramirim - 10·7 

Jequié - 10•7 

Ácidas - 10"7 

Intermediárias - 10"7 

Básicas - 10·6 

mente 59 amostras apresentam um índice de adsorção de sódio 
excelente, e apenas uma amostra foi classificada como boa. 

A classificação destas águas, visando a sua utilização em irri
gação que utiliza como parâmetros o SAR e a condutividade, 
apresentou cinco classes. Cerca de 11 amostras, que correspon
dem a 18% do total, foram classificadas como C1-S 1, isto é, 
podem ser utilizadas em qualquer tipo de solo, e para qualquer 
cultura, sem restrições, pois são águas fracamente salinas e sádi
cas. Outras 34 amostras, ou 57%, foram classificadas como C2-

S1, ou seja, são águas de salinidade média e fracamente sádicas, 
podendo ser utilizadas em solos onde haja lixiviação moderada, e 
para plantas que tenham até uma fraca tolerância salina; não há 
riscos de aparição de teores nocivos de sódio susceptível de 
troca. Seis amostras foram classificadas como C3-S1, possuindo 
então uma alta salinidade e fraco teor de sódio, devendo ser 
utilizadas apenas em solos bem drenados, cuidados especiais de 
luta contra a salinidade serão tomados, e as plantas a serem culti
vadas deverão ter boa tolerância salina; o teor de sódio não 
oferece restrições à irrigação. As nove últimas amostras, que cor
respondem a 15%, foram classificadas como C4-S 1 e C5-S 1, cor
respondendo respectivamente a águas de salinidade muito forte 
e de salinidade extremamente forte, requerendo solos especiais 
para sua utilização, além de restringirem as culturas àquelas de 
altíssima resistência salina e às palmeiras (Tab. 1.CXXV). 

1.2 20- BACIAS HIDROGRÁFICAS CONJUGADAS AO RIO 
INHAMBUPE 

Conjugaram-se ao rio lnhambupe os rios Subaúma e ltariri, que 
abrangem em conjunto uma área de 5 522 km2, inteiramente 
contida no Estado da Bahia. O rio ltariri concentra as drenagens 
de uma pequena faixa entre as Bacias dos Rios ltapicuru e 
lnhambupe, abrangendo as localidades de Altamira, Cangurito e 
Barra de ltariri O rio Subaúma tem suas nascentes na região de 
lraí, mas a sua foz, bem como a do rio lnhambupe, localiza-se na 
Folha SD.24 Salvador; no entanto, praticamente toda a rede de 
drenagem está contida no mosaico SC 24-Z-C Entre as localida
qes mais importantes destacam-se Serrinha, Biritinga, Pataíba, 
Agua Fria, Sátiro Dias,lnhambupe,lbatuí, Entre-Rios, Esplanada, 
Cardeal da Silva, Riacho da Guia e Teofilândia, no divisor de 
águas com o rio ltapicuru. O relevo é bastante acidentado deno
tando uma recente reativação de antigos planos de falhas, mas as 
maiores altitudes não ultrapassam 400 m (serra da Pedra do 
Urubu). 

S/U 

1,5 X 1 o-1 2,9 X 107 6.4 X 10S 210 

2,7 X 1 o-3 3,7 X 107 9,5 X 107 31 

1.4 X 1 o-2 4,65 X 107 2,24 X 10S 75 

3,0 X 1 o-2 2,3 X 10S 2,9 X 1010 9 700 

5,6 X 1 o-2 2,8 X 107 1,34 X 1010 4 500 

4,3 X 1 o-3 4,7 X 106 1,29 X 10S 43 

5,0 X 1 o-3 - - 1,3 

5,0 X 10"3 - - 1.4 

6,5 X 1 o-3 - - 0,078 

3,6 X 1 o-1 2,5 X 105 5,4 X 10S 180 

4,0 X 1 o-3 - - 3,6 

4,0 X 1 o-3 - - 0,18 

4,0 X 1 o-3 - - 7,7 

4,0 X 1 o-3 - - 8 

4,0 X 1 o-3 - - 10 

4,0 X 1 Q- 3 - - 11 

4,0 X 1 Q3 - - 0,43 

4,0 X 

4,0 X 

4,0 X 

1 o-3 - - 10,3 

1 o-J - - 7,2 

1 o-3 - - 0,8 

A rede hidrográfica superpõe-se a um arcabouço tectônico 
constituído pela porção meridional da Bacia Sedimentar de 
Tucano, inserida entre gnaisses e migmatitos dos Complexos 
Caraíba-Paramirim e de Jequié. Nos domínios da Bacia Sedimen
tar de Tucano, têm-se os tributários Pataíba, Vitória, Pocões, 
Baixa do Algodão e Mulungu, observando-se um padrão de 
drenagem, encaixado em estruturas de direção NO e N-NE até o 
rio Ribeiro. Em direcão ao interior da bacia afloram essencial
mente qs arenitos d·a Formação São Sebastião, capeada pelos 
arenitos da Formação Marizal preservados dé! erosão, nos altos 
estruturais que constituem as serras Olhos d'Agua e do Urubu. A 
borda ocidental da Bacia de Tucano, na região de Barrocas e Ser
rinha, apresenta-se intensamente falhada, expondo blocos 
constituídos por sedimentos jurocretácicos dos Grupos Brotas, 
Santo Amaro e Ilhas, representativos de uma intensa deposição 
fluviodeltaica e laguna r concomitante aos processos de intumes
cimento e afundamento dos grabens, em estruturas de blocos 
escalonados. Os fenômenos epirogenéticos por diversas vezes 
têm soerguido a Plataforma Brasileira. expondo estlls estruturas 
aos processos erosivos, sendo a drenagem efetuada pelos ria
chos Caroá e Tanázio O embasamento gnáissico migmatítico 
afiara também a leste da Bacia de Tucano, nos vales dos riachos 
Baixa da Jurema, das Pedras da Serra, do Saco, da Laje e Tijuco, 
localizados em uma região privilegiada, em função da proximi
dade do litoral, sendo as precipitações abundantes um dos fato
res que possibilitam o incremento dos processos intempéricos, 
gerando maiores espessuras de saturação no manto eluvial, com 
alta capacidade de realimentação. Os baixos cursos dos rios 
lnhambupe e Subaúma expõem seqüências sedimentares meso
zóicas, na forma de estreitas fossas, no prolongamento da Bacia 
de Tucano propriamente dita. Nos interflúvios encontram-se os 
terrígenos do Grupo Barreiras em avançado estágio de disseca
ção (Tabs 1.CXXVI e 1 CXXVII). 

1 2 20 1 - Potencial hídrico de superfície 

As Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio lnhambupe, com 
5.522 km2, contribuem com o volume médio de 6.088.70 x 
105m3/ano de água, disponível ao escoamento superficial e à 
recarga dos aqLiíferos subterrâneos, podendo atingir, entretanto, 
9 91 5.40 x 105m3/ano nos anos mais chuvosos e, nos mais 
secos, 2.376,99 x 105m3/ano, distribuídos em até 6 meses do 
ano. Localizam-se nos mosaicos SC 24-Y-D/Z-C, ocupando 
1,93% da área total. 
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Fig 1 111 -Diagramas triangulares de Feré (op c1t ), para a classificação química das águas da Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao 
Rio lnhambupe: 

A) Distribuição concentrada/Potencial médio (3c) 

-área: 1 484 km 2 (26,87% da bacia); 
-água disponível: 2,0 x 105 a 7,0 x 1 05m3/km2/ano distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até quatro meses por ano; 
- açudagem necessária; 
-drenagem desnecessária; e 
- utilização dos aqLiíferos subterrâneos, necessária 

B) Distribuição concentrada/Potencial fraco (3d) 

-área: 846 km2 (1 5,32% da bacia); 
-água disponível: 0,1 x 105 a 2,0 x 1 05m3/km2/ano distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até seis meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos, necessária. 
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C) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 

-área: 383 km2 (6,94% da bacia); 
-água disponível: 0,1 x 105 a 2,0 x 1 Q5m3/km 2/ano distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até nove meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; 
-utilização dos aqüíferos subterrâneos, necessária; e 
-cuidados especiais de conservação do solo deverão ser 
observados 

D) Distribuição superconcentrada/potencial muito fraco (4e) 

-área: 2.809 km 2 (50,87% da bacia); 
-água disponível: menos de 0,1 x 1 Q5m3 /km2 /ano distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até onze meses por ano; 
- açudagem necessária em todos os cursos de água; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqLiíferos subterrâneos, necessária 



1.2.20.2 - Potencial hidrogeológico 

A) Aluviões 

Abrangem uma área de 49 km2, restritos no seu baixo curso que 
se estende de Barra do ltariri para o interior, até uma distância de 
15 km e para o norte, no domínio fluviomarinho, com mais 8 km. 
Algumas áreas aluvionares são observadas no alto e médio cur
sos, porém não mapeáveis na escala ao milionésimo. Litologica
tnente são areias de granulação fina a grosseira, sedimentos de 
praia, cascalhos, material síltico-argiloso e matéria orgânica. A 
alimentação se dá pelas precipitações pluviométricas e porfiltra
ção lateral dos rios; a circulação se dá para os níveis de base, para 
o mar e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~49 km2 c ~12m Vp ~ 8,8x1 07 m3/ano 
P ~ 1 510 mm/ano S/U ~ 1.5x1 0"1 Ti ~7.9% 

T ~ 3,2x1 ()"2 m2/s K ~ 2,6x10"3 m/s I ~ 119 mm/ano 
i ~2x10"3 VP ~ 7.4x107 m3/ano ER ~ 1 110 mm/ano 
L ~ 3 km V e ~ 5,9x 1 rf3 m3 /ano R e ~ 29x1 rf3 m3 /ano 
H ~ 400 mm/ano ES ~ 281 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, as aluviões da bacia apresentam potencial hidroge~ló
gico bom, tendo como suporte a litologia, a permoporosidade, as 
condições de recarga, a transmissibil idade, e os fatores fisiográfi
cos de vegetação e a evapotranspiração como limitantes Os 
dados estatísticos revelam a existência de poços amazonas com 
boa produção. 

B) Grupo Barreiras 

Com uma área de 3 14 7 km2, ocupa a maior expressão geográfica 
das Bacias Hidrográficas Conjugadas do Rio lnhambupe, consis
tindo de uma cobertura terrígena que mascara as formações 
inferiores Litologicamente o Grupo Barreiras é constituído pre
dominantemente por sedimentos síltico-argilosos avermelhados 
que apresentam variações vertical e lateral de fácies, com espes
sura média em torno de 50 m. Morfologicamente estes sedimen
tos são bastante dissecados, constituindo superfícies tabulares 
de vales em "V" A realimentação é feita pelas precipitações plu
viométricas e a descarga se faz para os níveis de base regionais, 
para os rios, para o mar e pelas fontes, sendo a evapotranspiração 
o seu exutório natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~3147 km2 c ~8m Vp ~3.7x107 m3/ano 
P ~ 1 040 mm/ano S/U ~ 1,5x10"3 Ti ~0.3% 

T ~ 2x1()"4 m2/s K ~ 2,5x1 as m/s I = 3 mm/ano 
i ~ 2x10"2 VP ~ 327,3x1 07 m3/ano ER ~ 890 mm/ano 
L ~ 80 km V e ~9.9x1rfl m3/ano R e ~ 12x1rfl m3/ano 
H ~ 180 mm/ano ES ~ 147 mm/ano 

Conforme os resultados da matriz de determinacão numérica 
o Grupo Barreiras apresenta potencial hidrogeoiÓgico médio 
Este fato é reforçado pelos fatores litologia, condições de reali
mentação, condições fisiográficas e permoporosidade baixa. 
Trata-se de um aqüífero secundário em virtude da potencialidade 
hidrogeológica das formações subjacentes 

C) Sistema Marizai-São Sebastião 

É a segunda unidade em expressão geográfica da bacia, com 
1.143 km2• ocorrendo nas regiões de Biritinga, Sátiro Dias e 
Tabuleiro, se estendendo para o norte além dos limites da bacia; 
ao sul da mesma é representado pela Formacão São Sebastião 
ora CJnjugada e que aparece desde o vale d~ rio Sumaúma até 
Entre-Rios, de pequena expressão areal, no contexto da área 
mensurada, para o sistema aqüífero. As unidades ora apresenta
das têm espessura média de 300m e 1 500 m, respectivamente, 
sendo o seu perfillitológico essencialmente arenoso, ocorrendo 
variações faciológicas em profundidade A realimentação é feita 
pelas chuvas; tendo-se em conta o alto percentual de infiltracão 

no sistema, este reabastece verticalmente as formações inferio
res. Saliente-se a ausência de escoamento de maneira que o 
volume infiltrado se escoa de forma centrífuga das zonas eleva
das para os níveis de base regionais; são comuns as fontes nas 
depressões, facilitando a evapotranspiração, seu exutório mais 
eficaz. Com relação ao aqLiífero São Sebastião, a circulação dos 
horizontes subsuperficiais segue os parâmetros tectônicos da 
unidade. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~ 1 1 43km2 C ~ 1 50 m 
P ~ 81 O mm/ano S/U ~ 3x1 0"2 

T ~ 3.7x1 ()"3 m2 /s K ~ 2.4x1 as m/s 
i ~2x1()"3 VP ~92,6x107 m3/ano 
L~50km Ve ~1.1x107 m3/ano 
H ~ 30 mm/ano ES ~ 20 mm/ano 

Vp ~5,1x1d' m3/ano 
Ti ~1.2% 

I ~ 10 mm/ano 
ER = 780 mm/ano 
Re = 1 700x1 rf3 m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Sistema Marizai-São Sebastião apresenta potencial 
hidrogeológico médio. Saliente-se que os dados estatísticos 
analisados revelaram a unidade aqLiífera como boa, tendo como 
fatores limitantes a grande espessura. a variação da permeabili
dade, elementos fisiográficos limitantes e nível estático regional 
baixo. 

D) Sistema Santo Amaro-Ilhas 

Tem uma área de 439 km2, representados por 4 ocorrências do 
Grupo Santo Amaro, estando 3 na borda ocidental da Bacia Sedi
mentar de Tucano Sul e uma na borda oriental, na localidade de 
lbatuí A maior expr!ilssão areal fica reservada ao Grupo Ilhas que 
detém cerca de 75% da área total. O Grupo Santo Amaro, repre
sentado na área em questão, é litologicamente constituído por 
folhelhos com intercalações de arenitos finos, com uma espes
sura média da ordem de 600 m O Grupo Ilhas é uma seqliência 
predominantemente arenosa com uma espessura em torno de 
1 .500 m A realimentação é feita através das chuvas ou por infil
tração vertical das formações que lhe são sobrepostas; a circula
ção é feita em direção aos níveis de base regionais, orientada 
pelo mergulho das unidades que compõem o sistema, desconhe
cendo-se exutórios. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A = 439 km2 ~ 3,3x1 d' m3 /ano 
P = 790 mm/ano ~ 6% 
T = 1,5x10"3 m2/s ~ 47 mm/ano 
i = 3x1 ()"2 ~ 670 mm/ano 
L =15km Ve ~2x107 m3/ano Re ~110x1rfl m3/ano 
H = 120 mm/ano ES = 73 mm/ano 

Mediante os resultados da matriz de determinação numérica, 
o Sistema Santo Amaro-Ilhas apresenta potencial hidrogeoló
gico médio. Convém frisar que o Grupo Santo Amaro é limitante 
por ser predominantemente representado por folhelhos e areni
tos finos, não sendo assim favorável como aqLiífero produtor. Já o 
Grupo Ilhas constitui um aqLiífero livre e confinado, tendo como 
suporte a litologia e a transmissibilidade, e como fatores negati
vos a estreita faixa de ocorrência com recarga reduzida e urna 
variação de permeabilidade horizontal Os dados estatísticos 
revelam para o aqLiífero Ilhas uma vazão específica da ordem de 
0,24 m3/h/m, dado observado em poço de 60 m de profun
didade 

E) Grupo Brotas 

Abrange uma área de 137 km2, parcialmente mascarados pelo 
Grupo Barreiras e pela Formação Marizal, jazendo por discor
dância erosiva sobre o Complexo Caraíba-Paramirim, na borda 
oriental. no baixo curso do rio lnhambupe e por falhas de gravi
dade sobre o mesmo complexo, na borda ocidental Litologica
mente é constituído por arenitos, conglomerados poligênicos, 
arenitos quartzosos, intercalações de siltitos micáceos e falhe
lhos. A realimentação é feita pelas chuvas e por filtração vertical 
das coberturas continentais; a descarga se faz para os níveis de 
base, obedecendo ao nível fréatico regional Pelo seu condicio
namento topográfico apresenta uma evapotranspiração ele
vada 
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TABELA 1 CXXV 
Dados hidroquímicos da Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru 

Coordenadas Data 
N~ do ponto Natureza do ponto Local Município Estado 

Longitude Latitude Coleta Análise 

01 P~~o Pocões 11 Euclides da Cunha BA 
02 Tapera Ribeira do Pombal BA 
03 " Vargem do Burro Euclides da Cunha BA 
04 " Barrocas 11 Ribeira do Amparo BA 
05 " Muriti Euclides da Cunha BA 
06 " Aribecé Euclides da Cunha BA 
07 Sede Tucano BA 
08 .. Entr Tucano Tucano BA 
09 Fazenda Pastorador Ribeira do Pombal BA 
10 .. Sede 111 Ribeira do Pombal BA 
11 .. 

Bambaí Ribeira do Pombal BA 
12 .. Salgado Ribeira do Pombal BA 
13 .. Mirandela 11 Ribeira do Pombal BA 
14 Maceté Quijingue BA 
15 .. Entr Posto Brasil Tucano BA 
16 .. Boa Hora 11 Ribeira do Pombal BA 
17 .. Segredo Ribeira do Pombal BA 
18 .. 

Sede Tucano BA 
19 .. 

Fazenda Lagoa da Volta Ara c i BA 
20 .. ltapicuru ltapicuru BA 
21 .. Sede Balneário ltapicuru BA 
22 Sede 111 Ribeira do Amparo BA 
23 .. Barro Branco Cipó BA 
24 Sede I Nova Soure BA 
25 .. Fazenda Nova Sisal Nova Soure BA 
26 .. 

Tracupá Tucano BA 
27 .. 

Sede Crisópolis BA 
28 .. Dona Maria Olindina BA 
29 .. Cana-Brava Oiindina BA 
30 .. Paiaiá Nova Soure BA 
31 .. Jorrinho Tucano BA 
32 .. Jorro Caldas do Jorro BA 
33 Sede I Olindina BA 
34 .. 

Fazenda Senhor dos Passos ltapicuru BA 
35 .. Campo Grande Teofilândia BA 
36 .. 

Bomba Ara c i BA 
37 .. Fazenda Gregório 11 Nova Soure BA 
38 .. Fazenda Ouricutiba I Nova Soure BA 
39 .. Granja N Vila Rica Crisópolis BA 
40 .. Crenguenhém li Tucano BA 
41 .. Quererá Ara c i BA 
42 .. Fazenda Mandacaru Ara c i BA 
43 .. Terra Vermelha Ara c i BA 
44 .. 

Sede 11 Ara c i BA 
45 .. Fazenda Nazaré Ara c i BA 
46 .. Buri I Crisópolis BA 
47 .. Sede I Crisópolis BA 
48 .. La da Jurema Crisópolis BA 
49 .. Posto Médico Crisópolis BA 
50 .. Povoado 82 Olindina BA 
51 .. Fidalgo Olindina BA 
52 .. Sede 11 Olindina BA 
53 .. Fazenda Sítio I Olindina BA 
54 .. Fazenda Covas Crisópolis BA 
55 .. Chácara Napoleão Olindina BA 
56 .. Cabate Olindina BA 
57 .. Fazenda Gregório I li Nova Soure BA 
58 .. Fazenda Tanove I Nova Soure BA 
59 .. Fazenda lpupu 11 Tucano BA 
60 .. Chácara Eleonora Ribeira do Pombal BA 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

F) Complexo Serrinha 

39'00'41" 10'35'44" -
38'32'04" 1 0'55'44" -
38'45'41" 10'35'23" -
38'20'23" 1 0'53'43" -
38'45'11" 10'30'43" -
38'47'42" 1 0'33'08" -
38'46'58" 1 0'57'47" -
38'47'36" 10'58'19" -
38'33'04" 1 0°49'52" -
38'32'22' 10'49'50" -
38'36'02" 10'34'18" -
38'42'24" 1 0'37'15" -
38'38 25" 1 0'39'25" -
38'59'1 O" 1 0'44'27' -
38'47'44" 10'58'15" -
38'31'29" 10'57 56" -
38'34'31" 10'39'38" -

- - -
38'57'05. 11'12'08" -
38'13'29" 11 '1 8'37" -
38'12'49" 11'18'59" -
38'25'28" 11'02'13' -
38'33'1 O" 11'05'16 -
38'29'18" 11'14'13" -
38'32'21" 11'18'26" -
38'49'43 11 '07'19" -
38'09 23" 11'31'35" -
38'17 56" 11'30'02" -
38'18 41" 11'26'36. -
38'25'03" 11'18'57 -
38'50'22" 11'03'44 -
38'47'42" 11'01'51" -
38'19'37" 11'21'19" -
38'21'20 11'10'58" -
38'57 06" 11'26'41" -
38'56'25" 11'11'32" -
38'32'49" 11'20'31" -
38'32'34" 11'17 13 -
38'09'55" 11 '29'4 7' -
38'43'13 11 •01 52" -
38'49'22" 11'21'33" -
38'56'05" 11 '17'28" -
38'56'06" 11 '19'07" -
38'54'4 7" 11'20'03" -
38'56'34' 11'14'10 -
38'13'53" 11'26 19. -
38'09 27. 11'30'11" -
38'15'1 7" 11'26'13" -
38'09'05" 11'30'31" -
38'17'39' 11 '27'23 -
38'19'36 . 11'23 33' -
38'19'36. 11'21'24" -
38'17'32" 11 '24'56" -
38'13'31" 11'25'12" -
38'18'00" 11 '28'27" -
38'13'23" 11'21'32 -
38•32'54 11'19'33" -
38'32'07" 11'14'48" -
38'39'25" 11'08'10" -
38'31 59" 10'49'09" -

A ~ 137 km2 c 
P ~ 790 mm/ano S/U 
T ~ 1.7x1 o-2 m2/s K 

i ~ 3x1 o-3 VP 
L ~2 km V e 
H ~ 40 mm/ano ES 

~som Vp 
~ 4,3x1 o-3 Ti 
~ 1,Bx1 o-4 m/s I 
~ 10,Bx107 m3/ano ER 
~3.1x1CP m3/ano R e 
~ 17 mm/ano 

~ 5,3x1 07 m3 /ano 
~2.9% 

~ 23 mm/ano 
~ 750 mm/ano 
~ 17x1c:P m3/ano 

Trata-se de uma pequena ocorrência com 11 km 2 de área na 
localidade de Barrocas, descrita em detalhes na Bacia Hidrográ
fica do Rio ltapicuru onde pode ser melhor entendida; as evi
dências litoestruturais permitiram classificá-lo como um green
stone belt. É uma continuidade física da bacia anterior, apresen
tando o mesmo potencial hidrogeológico fraco. 

Conforme os resultados da matriz de determinacão numérica 
o Grupo Brotas apresenta potencial hidrogeológic~ médio com 
tendência para fraco, tendo em vista que constitui aqLiíferos com 
águas de qualidade química aceitávEl I. só na área de afloramentos 
ou próximos a afloramentos, em virtude da po.sição estratigráfica 
rebaixada. Os dados estatísticos de 3 poços existentes na área 
revelam uma vazão específica da ordem de 0,57 m3/h/m para 
uma profundidade média de 80 m. 
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As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 11 km2 S/U ~ 4x1 o-3 Ti ~1% 

P ~ 700 mm/ano K ~ 10"7 m/s I ~ 7 mm/ano 
H ~o mm/ano VP ~O.Bx107 m3/ano ER ~ 700 mm/ano 
C ~1.8m ES ~ 7 mm/ano R e ~ 0,079x1 c:P m3/ano 

Maiores considerações do Complexo Serrinha encontram-se 
na Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru. 
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Análise química 

C a Mg Na K CI so4 HC03 co3 

616,00 1 108,00 2 319,80 - 6 800,00 1 119.40 466,00 -
13,00 19,00 16,00 16,00 88,00 2,50 46,00 -
13,70 21.40 31,50 13,10 80,00 14,00 81,00 -

120,00 69.40 102,00 17,60 212,00 25,00 312,00 -
12,50 22,30 26,00 16,50 69,00 2,00 69,00 -

9,70 12,70 13,80 11,00 56,00 1,20 48,00 -
11.40 19,70 50,00 12,10 132,00 0,06 72,00 -
22.40 48,60 142,50 17,90 266,00 50,00 53,00 -
11.00 12,00 15,60 11,20 52,00 1.40 54,00 -

5,70 7.40 13,60 10,00 28,00 9,00 37,00 -
2,70 3.40 17,50 8,50 42,00 5,00 12,00 -

12,70 26,30 65,60 19,60 190,00 2,50 36,00 -
7.40 7,50 36,00 19,00 82,00 1,20 47,00 -

26,80 18,10 70,00 4,30 74.00 38,00 11,50 -
17,70 18,50 41,20 12,70 42,00 19,00 13,60 -
23,20 19,00 17,20 11,00 86,00 1,20 58,00 -
65,20 54,30 65,00 31,20 1 150,00 175,00 90,00 -
30,00 52,24 147,50 21,00 280,00 51,60 97,60 -

170,00 397,00 766.00 17,00 110,00 300,00 279,00 -
34,00 7.40 13,20 9,30 19,00 3,80 60,60 -
85,50 16,00 59,50 9,80 157.50 11,30 80,20 -
55,00 19,50 70.40 13,00 86,00 20,00 174,00 -
13,60 11,00 11,00 8,30 28,00 4,00 75,00 -
56,60 12.40 43,00 9.40 152,00 7,00 65,00 -

0,50 0,20 31,00 4.40 38,00 1,00 31,00 -
9,50 4,10 80,00 6,60 34.00 20,00 16,70 -
6,60 4,50 36.70 5,30 36,00 5,00 64,70 -

25,00 18,20 41,50 13,20 46,00 3,80 125,60 -
12,00 40,00 68,00 8,50 185,00 1,30 19,30 -

5,80 25,00 36,00 17.40 97,50 3,80 36,20 -
8,80 3,60 72,50 6,00 5.00 17,50 1,00 -
4,60 1,50 40,00 3.70 18,00 16,00 16,30 -

121,50 25,20 54,00 13,00 215,00 4.40 67,20 -
10,00 7,20 3,00 21,00 108,00 1,30 26,00 -

293,00 250,00 484,00 18,20 1 800,00 38,00 252,00 -
28,20 164.40 503,00 7,30 1 100.00 200,00 339,00 -

1,70 4,20 69,00 19.40 118,00 80,00 8,60 -
2.40 6.40 81,00 17,00 150,00 20,00 20,00 -

21,80 3,90 44.70 7,50 77,00 1,30 64,00 -
18,00 7.40 17,20 8,60 16,00 1,20 8,00 -
4,30 10,20 47.50 13,00 1 090,00 6,30 16,00 -

35,20 30,60 206,30 9,30 540,00 10.00 154,20 -
178,00 122,00 154,00 11,20 760,00 8,80 116,00 -

96,20 79,70 272,00 14,30 260,00 50,00 300,00 -
117,00 118,00 322,00 18,00 2 350,00 150,00 388,00 -

13,00 1,00 26,20 5,70 34,00 3,20 23,20 -
2,30 1,50 23,00 3,50 34,00 1,30 18,00 -

33,00 15,30 72,50 11,00 157,00 10,00 30,00 -
9,50 3,20 26,20 5,80 48.00 1,30 13,50 -

12.40 3,00 19,00 1.40 22,00 6,00 27,00 -
222,00 40,00 232,00 9.70 810,00 810,00 15,00 -

95.40 15,00 45,00 9,30 162,00 5,00 68,00 -
2,80 2,00 20,00 5,30 39,00 1,90 13,30 -

14,30 10,60 70,00 13,30 138,00 5,70 34,00 -
21,60 10,20 195,00 7,50 258,00 3,20 27,00 -
13,00 9,00 17,00 9,00 34,00 4,00 78,00 -
44,00 85.40 207,00 41,00 642,00 20,00 69,00 -

2,00 3.40 33,00 7,00 60,00 9,00 19,00 -
16,30 6,30 28,60 8.40 46,00 6,00 78,00 -
2,00 7,00 41,60 11,00 86,00 7,50 7,00 -

G) Complexo Caraíba-Paramirim 

O complexo em pauta, com uma área de 537 km2, é uma continui
dade física da Bacia Hidrográfica do Rio ltapicuru, tratando-se de 
um conjunto de rochas para e ortometamórficas polifásicas, con
tidas no Craton do São Francisco e rejuvenescidas por granitiza
ção. O Complexo Caraíba-Paramirim pode ser melhor entendido 
na bacia supramencionada onde está descrito em detalhes, apre
sentando o mesmo potencial hidrogeológico fraco. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~537 km2 S/U ~ 4x1 0'3 ~ 8 mm/ano 
P ~ 800 mm/ano K ~ 10'7 m/s ER ~ 780 mm/ano 
L ~zo km VP ~ 43x 107 m3 /ano R e ~ 3.8x1cP m3/ano 
H ~zo mm/ano ES ~ 12 mm/ano 
C ~1,8m Ti ~1% 
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Unidade 

N03 RS Dureza pH TAC p geológica 

Pres 14 874,00 610,00 - - - -
0,70 315,00 122,00 7,80 - - S Sebastião 
1,10 276,00 134,00 7.40 - - -
0,50 836,00 46,00 8,00 - - S Sebastião 
0.40 320,00 140,00 7,30 - - S Sebastião 
0.40 174,00 84,00 7.40 - - S Sebastião 
0,70 153,00 110,00 7,70 - - Gr Ilhas 

22,00 972,00 270,00 7,60 - - Gr Ilhas 
0.40 198,00 78,00 6,90 - - S Sebastião 
0.70 143,00 54,00 7,00 - - S Sebastião 
1,50 159,00 32,00 6,90 - - S Sebastião 
0.40 522,00 158,00 7,60 - - S Sebastião 
2,00 278,00 95,00 6,70 - - S Sebastião 
0,30 374,00 140,00 8,20 - - -
0,50 293,00 116,00 8,10 - - Gr Ilhas 
0.40 287,00 130,00 8,00 - - S. Sebastião 
2,50 3 002,00 1 640,00 7,00 - - Marizal 

135,00 808,00 29,00 7.70 8,00 760,00 -
0.40 5 764,00 2 360,00 7,00 - - -
1,10 124,70 8,00 7,30 - - S Sebastião 
0,60 363,80 20,00 7,30 - - S Sebastião 
1.40 345,00 18,00 7,90 - - S Sebastião 
0,70 150,00 84,00 7,50 - - S Sebastião 
1,80 514,00 24,00 7.50 - - S Sebastião 
3,00 126,00 18,00 7,00 - - S Sebastião 
0,70 318,00 44,00 8,30 - - Candeias 
1,80 156,00 8,00 6,90 - - S Sebastião 
0,90 195,00 14,00 7,90 - - S Sebastião 
0,90 390,00 14,00 6,50 - - S Sebastião 
- 332,00 12,00 6,60 - - S Sebastião 

17,50 279,00 52,00 8,30 - - Gr Ilhas 
0,70 488,00 16,00 8.70 - - -
1,50 599,00 26,00 7.70 - - S Sebastião 
1,10 238,00 7,00 7,20 - - S Sebastião 
7.70 4 356,00 1 780,00 8,00 - - Candeias 
6,90 2 397,00 820,00 8,30 - - -
2.70 367,00 16,00 6,00 - - S Sebastião 
6.70 445,00 14,00 6,80 - - Marizal 
1,10 245,00 80,00 7.70 - - Marizal 
0,50 174,00 76,00 8,20 - - S. Sebastião 
2,70 248,00 58,00 7,00 - - Gr Ilhas 
3,10 808,00 222,00 8,00 - - Fm Sergi 
5,00 2 186,00 1140,00 8,10 - - Fm Aliança 
1,30 1 496,00 690,00 8,20 - - -
3,00 2 966,00 1 680,00 7,80 - - -
1,80 134,00 8,00 6.40 - - Marizal 
1,10 118,00 40,00 6.40 - - Marizal 
1,80 437,00 10,00 6,30 - - Marizal 
2,20 276,60 6,00 6,10 - - Marizal 
3,80 356,00 5,00 6,50 - - Marizal 
1,50 1 590,00 98,00 6,10 - - Marizal 
0.70 469,00 20,00 7,80 - - S Sebastião 
1,50 130,00 6,00 6,10 - - Marizal 
2.70 356,30 11,00 6,70 - - S Sebastião 
2,20 536,00 12,00 6.40 - - Marizal 
1,10 187,00 18,00 8,10 - - S Sebastião 
2.40 1 597,00 56,00 6,90 - - Marizal 
3,30 239,00 22,00 6.70 - - -
0.40 176,00 82,00 7.40 - - Gr Ilhas 
0,70 228,00 46,00 6,00 - - -

H) Complexo de Jequié 

Com uma área de 59 km2, consiste de 2 ocorrências localizadas 
ao sul dos municípios de Entre-Rios e Cardeal da Silva, se esten
dendo para o sul, além dos limites das Folhas SC 24/25 Aracaju/ 
Recife. A unidade ora enfocada é constituída predominantemen
te por granulitos migmatizados e tectonicamente apresenta con
tatos normais com as formações adjacentes, havendo uma 
ausência de estruturas disruptivas, expondo o complexo uma 
estrutura macica. A realimentacão se faz através das chuvas e 
indiretamente 'pelas formações' mesocenozóicas que lhes são 
topograficamente mais elevadas, sendo a circulação para os 
níveis de base e para o mar, além da evapotranspiração que é o 
seu exutório natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
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TABELA 1 CXXVI 
Matriz de caracterização das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio lnhambupe 

Unidade Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 
geológica U.G 

(km2) N? km s v G (mm/ano) (x107m3fano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

Aluviões Qa 49 o o AMd4-AQd8 Acc-Pma-Pfm Afm-Am-Af 1 510 7.4 400 12 7,9 281 1110 

PVd42, 57, 58, 
61, 70-LVa12-

Barreiras TQb 3 147 o o LAd4-AQa1- Ap-Rp-Sas-Sps Om2-Pgi-Og2 1040 327,3 180 8 0,3 147 890 
PVa4,5, 10 Pru 

Marizal Km 1 143 4 16 LV a 12-AQa6- Sas-Eas-Ap- Pgi-Pri-01, 2 810 92,6 30 150 1,2 20 780 
PVa9-PE59, 60 Vss 

PSe11, 15-
Ilhas Kis 439 18 105 LVa11-V6 

PVd70-HGPe2 
Ap-Sas Pri-Pgi 

Brotas Jb 137 17 80 
PSe11, 15-

Ap-Acc Pri-Pgi LVa11, 13-PVd27 

Serrinha ~se 11 o o PSe15 Ap Pri 

PSe10, 15-
Cara1ba-

p€cp 537 12 71 
REe11-LVa7,11 

Acc-Ap Pri-01-Pgi Paramirim PE63-PVd37, 
58-RE52, 53 

Jequié p€jq 59 o o PVa7, 10-PVd58 Ap-Re Pgi-Og2-Af 

Total 5 522 

A ~59 km' S/U ~ 4x1 0'3 Ti ~ 0,5% 
P ~ 1 600 mm/ano K ~ 1 0'7 m/s I ~ 8 mm/ano 
H ~400 mm/ano VP ~9.4x107 m3/ano ER ~ 1 200 mm/ano 
C ~ 1,8 m ES ~ 392 mm/ano Re ~ 0.42x1 cfi m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica esta unidade apresenta potencial hidrogeológico 
médio; tendo em vista as áreas de ocorrência, este potencial 
pode apresentar uma leve tendência para fraco, reforçado pelo 
tipo litológico e pela baixa taxa de infiltração. Em virtude de uma 
ausência de dados estatísticos deixa-se de fornecer maiores 
subsídios deste complexo na bacia (Tab. 1 CXXVIII). 

1.2.20 3- Avaliação hidroquímica 

Não foi possível ser efetuada devido à falta de informações. 

790 34,7 120 150 6 73 670 

790 10,8 40 90 2,9 17 750 

700 0,8 o 1,8 1 7 700 

800 43,0 20 1,8 1 12 780 

1 600 9.4 400 1,8 0,5 392 1 200 

TABELA 1 CXXVII 
Matriz de determinação numérica das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio 

lnhambupe 

Unidade 
L F s G v p H Ti ES I./n d Potencial 

geológica hídrico 

Aluviões 8 - 9 9 8 5 4 7 6 12 3.4 B~A 

Barreiras 3 - 4 4 5 4 2 2 5 41,9 6.4 c 
Marizal 5 1 6 5 5 3 2 6 4 37.4 6,1 c 
Ilhas 7 3 5 4 5 3 2 5 6 33,1 5.7 c 
Brotas 2 5 5 4 6 3 2 7 6 33,8 5,8 c 
Serrinha 1 - 5 3 6 3 1 2 4 50,1 7.1 o~c 

Cara1ba-
Paramirim 1 2 5 4 6 3 2 1 4 50,2 7,1 o~c 

Jequié 1 - 5 4 5 5 4 2 5 39,6 6,3 c 

TABELA 1.CXXVIII 
Matriz de controle das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio lnhambupe 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 
Unidade Transmissividade Permeabilidade armazenamento e/ou menta natural permanente explorável 

geológica T K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m2/s) (m3/ano) (m3/ano) ( x 1 CJ6m3 /ano) (m/s) 

Aluviões 3,2 X 10'2 2,6 X 10'3 
Barreiras 2,0 X 10'4 2,5 X 10'5 

Marizal 3,7 X 10'3 2,4 x 10'5 

Ilhas 1,5 X 10'3 6,0 X 10'6 

Brotas 1,7 X 10'2 1,8 X 10'4 

Serrinha - 10'7 

Caraíba-Paramirim - 1Q•7 

Jequié - 1Q•7 

1.2.21 -BACIAS HIDROGRÁFICAS CONJUGADAS AO RIO PA
RAGUAÇU 

As Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Paraguaçu, com uma 
área de 16.474 km2, que ocupam 5, 77% da área total, estão con
tidas parcialmente nos mosaicos SC.24-Y-C, Y-D e Z-C, sendo 
que sua maior área de drenagem bem como sua foz, localizadas 
na Folha SD.24 Salvador. Na área em foco, têm-se apenas alguns 
afluentes, destacando-se o rio Jacuípe, que concentra as drena
gens efetuadas pelos riachos Barra, Ferro Doido, Preto, do Ouro, 
Camisãozinho, Apolinário, Poço da Pedra, Pau de Cedro, da Areia, 
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S/U 

1,5 X 

1,5 X 

3,0 X 

5,0 X 

4,3 X 

4,0 X 

4,0 X 

4,0 X 

10'1 5,9 X 1cfi 8,8 X 107 29 
10'3 9,9 X 1cfi 3,7 X 107 12 
10'2 1,1 X 107 5,1 X 1 ()9 1 700 
10'3 2,0 X 107 3,3 X 106 110 
10'3 3,1 X 1 cfJ 5,3 X 107 17 
10'3 - - 0,079 
10'3 - - 3,8 
1Q•3 - - 0.42 

Bela Vista, Verde, Tocá, do Peixe e Salgado. Dos demais tribu
tários diretos do rio Paraguaçu, destacam-se os rios Duas Barras, 
Santo Antônio, Jundiaí. Paulista, Cairu e do Peixe. Politicamente 
todos os municípios abrangidos pertencem ao Estado da Bahia, 
estando em sua maioria situados sobre um pediplano cristalino, 
constituído por gnaisses e migmatitos metamorfizados em diver
sos ciclos diastróficos, desde o Evento Transamazônico, corres
pondendo atualmente a níveis estruturais médios e profundos, 
alcados continuamente, durante os diversos eventos epirogené
tidos posteriores ao Evento Brasiliano, tido como responsável 
pela migmatização. Os núcleos urbanos de Gameleira do Ventura, 



Dias Coelho, França, Piritiba, Mundo Novo, Mairi, Baixa Grande, 
Pintadas, ltapera, Alto Bonito, Várzea do Poco São José do 
Jacuípe, Gavião, Fátima, Valente, Retirolândi~. Riachão do 
J~cuípe, lchu, Candeal, Tanquinho, Santa Bárbara e Boa Espera 
s1tuam-se sobre a província gnáissico-migmatítica, cujo aspecto 
topográfico é suavemente ondulado, com as cotas variando de 
200 a 500 m. Algumas cristas isoladas na região a SO de Candeal, 
denominadas de serras Rocinha, Tanque e Taboado, bem como o 
serrote do Coelho na região a leste de Pintadas, exemplificam 
casos de diferenciação petrográfica, atuando como divisores de 
água localizados entre as bacias hidrográficas endorreicas. 

As localidades de Morro do Chapéu, Ventura, Fedegoso, 
Lagoa Nova e Bonito, entre outras, estão situadas sobre rochas 
metassedimentares do Grupo Chapada Diamantina, cuja unidade 
basal, constituída por arenitos e conglomerados, com espessura 
máxima de 200 m (Formação Tombador), aflora segundo uma 
estreita faixa de 4 a 5 km de largura, apresentando escarpamen
tos verticais, de direção próxima a N-S, denominado localmente 
de serra do Tombador, que delimitam o contato das rochas 
gnáissicas do embasamento, situadas em cotas de no máximo 
600 m, com os chapadões quartzíticos que ultrapassam a cota de 
1.000 m. Inicialmente a Formação Tombador mergulha sob as 
ardósias e folhelhos da Formação Caboclo, em estrutura mono
clinal, que evolui para um padrão de dobramentos amplos, suaves 
e abertos, consumando-se as já definidas Sinclinal de Campinas 
e Anticlinal de Morro do Chapéu Sobrejacente à Formacão 
Caboclo situa-se a Formação Morro do Chapéu, aflo1ante ·de 
f?rma descontínua, em virtude do intenso fraturamento, refle
tindo um caráter competente das litologias essencialmente 
quartzíticas, frente aos esforços de dobramento Sobre esta área, 
compreendendo a região de Morro do Chapéu, Gameleira do 
Ventura e Mulungu do Morro, predomina um clima temperado 
úmido, sem estação seca, que permite a contínua realimentacão 
do sistema aqüífero, tornando perenes as nascentes do 'rio 
Jacuípe, que, apesar de apresentar uma rápida resposta às preci
pitações pluviométricas, mantém uma recessão mais prolonga
da, demonstrativa do fluxo de contribuições principalmente dos 
sistemas aqliíferos da Chapada Diamantina e secundariamente 
do sistema de fraturas e fanglomerados em zonas de cisalha
mento e sopé de vertentes. O afloramento de litologias psamíti
cas da Formação Morro do Chapéu, devido a suas características 
de alta permeabilidade, dificulta o avanço da erosão linear ou 
concentrada, predominando a infiltração das águas meteóricas, 
que, ao ressurgirem nos contato com o substrato de ardósias 
impermeáveis, dão origem a redes de drenagem como a do rio 
Duas Barras, formado pelos córregos Cedrinho e Pedra Branca 
oriundos da chapada arenosa a oeste de Lagoa Nova ' 

De modo geral, o padrão de drenagem sobre as rochas cristali
nas apresenta-se bem mais denso do que sobre as rochas 
metassedimentares, em virtude não só da maior impermeabili
dade das litologias envolvidas, como também do incremento das 
chuvas, nas encostas das serras da Jacobina e Tombador, propi
Ciando condições de adaptação de coberturas florestais pre
servadas ainda na região entre Duas Barras, Lagoa Nova e Bonito, 
assim como na região entre Mundo Novo, Piritiba e Franca em 
menor escala. · ' 

O_s. process?s intempéricos recentes deram origem aos 
depos1tos d~ talus ou fanglomerados nos sopés das encostas, 
cuJa 1mportancia pode ser avaliada localmente nas encostas 
orie~tais das serras quartzíticas, a leste de França, cujas resti
tulçoes chegam a perenizar o fluxo superficial do alto curso do 
rio Jacuípe. 

Os núcleos urbanos de Tapiramutá, Volta Grande e Palmeiral 
pertinentes à rede de drenagem do riacho Água Branca estã~ 
situados sobre resquícios da cobertura eluvionar te~ciário
quaternária, preservados também nos divisores de água com o rio 
ltapicuru e na região S-SO de São José do Jacuípe, que apresen
tam bac1as nas depressões paleotopográficas, que ocasionam 
ressurgências localizadas e formação de lagoas. 

As d_emais f_ormas de _ac~m~lação restringem-se incipiente
mente as aluv10es dos prinCipais cursos fluviais. 

O clima semi-árido aliado a litologias predominantemente 
impermeáveis promovem o escoamento superficial, concentrado 

nas rupturas do embasamento, durante uma pequena temporada, 
caracterizando um regime temporário a intermitente para a maio
ria dos cursos de água da região (Tabs. 1.CXXIX e 1.CXXX). 

1.2.21.1 - Potencial hídrico de superfície 

As Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Paraguaçu, com 
16.474 km2, contribuem com o volume médio de 1.281,63 x 
1 Q5mJ/ano de água, disponível ao escoamento superficial e à 
recarga dos aqüíferos subterrâneos, podendo atingir, entretanto, 
2.813,6 x 1 Q5m3 /ano nos anos mais chuvosos e, nos mais secos, 
239,71 x 1 Q5m3 /ano, distribuídos em até 6 meses do ano. 

A análise do potencial hídrico de superfície revelou as seguin
tes áreas homogêneas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu: 

A) Distribuição concentrada/Potencial fraco (3d) 

-área: 48 km2 (0,29% da bacia); 
-água disponível: O, 1 x 1 Q5 a 2,0 x 1 Q5m3 /km2/ano, distribuídos 
de 4 a 6 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até seis meses por ano; 
- açudagem necessária nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqliíferos subterrâneos, necessária 

B) Distribuição superconcentrada/Potencial fraco (4d) 

-área: 785 km2 (4, 77% da bacia); 
-água disponível: 0,1 x 1 Q5 a 2,0 x 1 Q5m3 /km2/ano, distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até nove meses por ano; 
- açudagem nos cursos de água intermitentes; 
-drenagem desnecessária; 
-utilização dos aqt.iíferos subterrâneos, necessária; e 
-cuidados especiais de conservacão do solo deverão ser 
observados · 

C) Distribuição superconcentrada/Potencial muito fraco (4e) 

-área: 15.641 km 2 (94,94% da bacia); 
-água disponível: menos de 0,1 x 1 Q5m3 /km2/ano, distribuídos 
de 1 a 3 meses do ano; 
-cursos de água intermitentes e secos até onze meses por ano; 
- açudagem necessária em todos os cursos de água; 
-drenagem desnecessária; e 
-utilização dos aqliíferos subterrâneos, necessária 

1.2.21 2- Potencial hidrogeológico 

A) Coberturas Detríticas 

Com uma área de 1 282 km 2, representa uma distribuicão caótica 
a oeste do meridiano de 39 graus, no alto curso do rio Paraguaçu. 
São coberturas tabulares em forma de ilhas, situadas em paleode
pressões do embasamento, em que as ocorrências mais destaca
das situam-se nas localidades de Duas Barras do Morro, Volta 
Grande, Tapiramutá, Bonito, ao sul da serra da Sapucaia, Vargem 
da Roça, ltapeipu, São José do Jacu ípe e outras ocorrências 
menores de pequena expressão cartográfica Estas coberturas 
consistem em intensos mantos de sedimentos inconsolidados, 
representados predominantemente por areias de granulação 
variada, preservados parcialmente aos processos erosivos. A 
forma e a espessura (5 a 40 m) estão relacionadas com o subs
trato impermeável, favorecendo a formação de lagoas e de fontes 
no sopé das escarpas em dissecação regressiva. A realimentação 
se faz pelas chuvas e pelas formações do embasamento que lhe 
são topograficamente mais elevadas; a circulação se dá para as 
lagoas, para os rios e riachos, fontes e por filtração descendente 
para as formações sotopostas e pela evapotranspiração 

As características dimensionais e parâ.metros hidrodinâmicos 
são: 
A~ 1 282 km2 c ~18m Vp ~ 6,2x1 07 m3 /ano 
P ~ 880 mm/ano S/U ~ 2.7x1()"3 Ti ~9,7% 

T ~ 1.2xHJ"3 m2/s K ~ 6,6x1 0"5 m/s I = 85 mm/ano 
i =2x10"2 VP = 112.8x1 07 m3 /ano ER = 780 mm/ano 
L = 150 km V e ~1.1x107 m3/ano R e = 20x1 Cf3 m3 /ano 
H ~ 1 00 mm/ano ES ~ 15 mm/ano 
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TABELA 1 CXXIX 
Matriz de caracterização das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Paraguaçu 

Unidade 
UG Área Fraturas Solos Vegetação Relevo p VP H c Ti ES ER 

geológica (km2) N? km s v G (mm/ano) (x107 m3 /ano) (mm/ano) (m) % (mm/ano) (mm/ano) 

TQd 1 282 o o LVa3, 7, 8, 11-
Ap-Vss-Vsp Dg 1, 3-Pgi, Pgr 880 112,8 100 18 9,7 15 780 

Coberturas LVd15-PE2, 
Detríticas 29,36 

Barreiras TQb 51 o o PVd55, 33-
SN3-Ap 01-Pgr, i 1 100 5,6 100 6 0,6 93 1 000 

lVa12-Pe39 

Marizal Km 51 o o PVa9 Sas-SN3-Ap 01-Pgi 1100 5,6 140 150 12 8 960 

Ilhas Kis 39 2 10 PE39-PVa3 SN3-Ap Pgr, Pgi 1 050 4,1 100 150 1 90 950 

Bambuí ptbb 202 o o lEe2-PVa1-
Acc-Eas Ke-Kc 720 14,5 o 2,5 10 72 720 

LVa7-Ce17 
-~ 

Bebedouro ptbe 60 o o LVd1-lVa7-
Ap-Vss Ke-02-Pri 780 4.7 o 40 20 156 780 

Ce-17 

Morro do pE:mc 646 2 31 
Ra12-Rd16- SN-SN3-Rm- Pru, Pri-

Chapéu lVa3, 5, 6, 8, Sgs-Sas-Vss 02, 1-Pgi 810 52,3 o 65 0,6 5 810 

11 

lVa3, 5, 6, Vsp-Rm-Vss- 02, 1-Pgi-
Caboclo pE:cb 1 514 1 16 7, 8-Rd11, Eap-Sas Pru, Pri 730 110,5 o 0,3 0,3 2 730 

16-Pf:37 
--

Tombador ptt 172 2 5 lVa5, 8 Vss-Ap-Vsp Dg1-D1, 2 910 15,6 o 80 7 64 910 
---
lpirá ptip 101 2 23 PSe11, 32 Ap Pru 650 6,6 o 1,8 1,1 7 650 

--1- ---~ ----- ---

Jacobina ptj 39 2 11 Rd16 Rm2-Ap D2-Dg1 620 2.4 o 2,8 1,8 11 620 
----

Saúde pts 31 o o lVd15 Ap-Rm2 D3-Dg1 720 2,2 o 1.2 0,6 5 720 
-

PSe 11, 1 5, 20-
PVd51-PE2, 7 

Caraíba-
ptcp 8 631 26 369 

29, 33, 42- Acc-Rm2-Ap- Pri-Pgi-Dg1, 2- 730 630,1 o 1,8 1 7 730 
Paramirim LV a 11-Re32, Vsp-EN4 Pru-Df2-Dm2, 

53-REe8, 15 3, 1 

PSe2, 8, 15-
Jequié ptjq 3 029 7 101 lVa7-Re32, Ap-Acc-Eas Pri, Pru 

41,53 
-

Ácidas -y 626 9 85 PSe2, 8-Re53 Acc-Ap-Vsp- Pru, Dm2, 
Eas-EN4 Dg1-Pri 

Total 16 474 

TABELA 1 CXXX 
Matriz de determinação numérica das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio 

Paraguaçu 

Unidade l F s G v p H Ti ES 'i./n d 
Potencial 

geológica hídrico 
-----

Coberturas 
Detríticas 8 - 8 7 7 3 1 6 6 23,5 4,8 B-C 

Barreiras 4 - 4 4 6 4 2 3 5 37,2 6,1 c 
Marizal 6 - 7 6 7 4 2 5 6 23,9 4,9 B-C 
Ilhas 5 4 5 4 6 4 2 4 6 32,2 5,6 c 
Bambuí 3 - 2 5 5 3 1 6 6 40,6 6.4 c 
Bebedouro 3 - 3 5 6 3 1 7 5 37,9 6,1 c 
Morro do 

Chapéu 7 2 7 4 5 3 1 5 7 34,1 5,8 c 
Caboclo 1 1 4 4 6 3 1 2 4 53,3 7,3 D 
Tombador 5 3 3 5 7 3 1 6 7 34.7 5,9 c 
lpirá 1 2 5 4 6 3 1 2 4 50,2 7,1 o-c 
Jacobina 3 3 5 3 6 2 1 3 5 45,2 6,7 c 
Saúde 1 - 2 3 6 3 1 2 3 56,6 7,5 D 
Cara1ba-

Param i rim 1 1 5 4 6 3 1 2 3 53,6 7,3 D 
J_equié 1 1 5 4 5 2 1 2 2 57,9 7,6 D 
Acidrls 1 2 6 3 6 3 1 1 3 54,0 7,3 D 

----

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, estas coberturas apresentam potencial hidrogeológ.ico 
bom, com leve tendência para médio, tendo em vista as boas con
dições de infiltração que é função direta da litologia, relevo, gra
diente hidráulico, transmissibilidade e porosidade. Os fatores 
limitantes são a evapotranspiração alta e a permeabilidade. Os 
dados estatísticos revelam poços de ótimas produções de vazão; 
vale ressaltar que as lagoas na época do inverno têm o seu nível 
refletindo o estático regional 
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---

570 172,6 o 1,8 1,2 7 570 

-- --

770 48,2 o 1,8 0,9 8 770 

- -----

---~ 

B) Grupo Barreiras 

Cinge uma área de 51 km 2 , consistindo de uma delgada cobertura 
terrígena que mascara as formações sotopostas Litologicamente 
é representada predominantemente por sedimer.tos síltico
argilosos de cores avermelhadas, que morfologicamente são 
bastante dissecados, constituindo superfícies tabulares A reali
mentação é feita através das precipitações pluviométricas; a 
circulação se faz para os níveis de base regionais, para os rios e 
para o mar, sendo a evapotranspiração seu exutório natural 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~51 km2 c =6m Vp ~4.6x1CJ5 m3/ano 
P ~ 1 100 mm/ano S/U ~ 1.5x1o-3 Ti ~0.6% 

T ~2x1o-4 m2 /s K ~ 3,3x1 Q-5 m/s I = 7 mm/ano 
I ~ 2x1o-2 VP = 5,6x1 07 m3 /ano ER ~ 1 000 mm/ano 
L ~3 km V e ~ 3, 7x1 CJ5 m3 /ano R e ~0.15x1CJ5 m3/ano 
H ~ 100 mm/ano ES = 93 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Grupo Barreiras apresenta potencial hidrogeológico 
médio, limitado pelos fatores litologia, condições fisiográficas, 
condições de realimentação e permoporosidade baixa Devido à 
ausência de dados estatísticos na unidade em questão, não se 
pode fornecer maiores informações 

C) Sistema Marizai-São Sebastião 

Com uma área de apenas 51 km2, representa uma continuidade 
física do Sistema Marizal, que se estende para a Bacia Hidrográ-



fica do Rio Paraguaçu. através do divisor de águas da serra do lraí 
com a bacia de lnhambupe Maiores consideracões sobre o Sis
tema Marizai-São Sebastião, cujo potencial hidrogeológico é 
bom com tendência para médio, podem ser vistas na Bacia Hidro
gráfica do Rio lnhambupe, onde ocorre com maior extensão 
geográfica 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~51km2 c ~150m Vp ~ 2,2x1 á' m3 /ano 
P ~ 1 100 mm/ano S/U ~ 3x1 o-2 Ti ~12% 

T ~3.7x1Q-3 m2/s K ~ 2.4x1 o-s m/s I ~ 132 mm/ano 
i ~ 2x1 o-2 VP ~ 5,6x1 07 m3 /ano ER ~ 960 mm/ano 
L ~3 km V e ~ 6,8x1 á' m3 /ano R e ~ 76x 1 á' m3 /ano 
H ~ 140 mm/ano ES = 8 mm/ano 

D) Sistema Santo Amaro-Ilhas 

Com uma área de apenas 39 km 2, trata-se de uma continuidade 
física do Sistema Marizai-São Sebastião, na Bacia Hidrográfica 
do Rio lnhambupe, onde tem maior extensão geográfica, ocor
rendo na localidade de lraí e se estendendo para sul e para fora 
das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife O potencial hidrográfico é 
médio e maiores informações podem ser obtidas na bacia supra
mencionada, onde está descrito em detalhes Vale salientar que a 
seqüência arenosa contém maiores intercalacões de elásticos 
finos; o único poço analisado apresentou coefi~iente de armaze
namento que comprova o perfil 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 39 km2 c ~150m Vp ~ 3,2x1 OS m3/ano 
P ~ 1 050 mm/ano S/U ~ 5,6x1 o-s Ti ~1% 

T ~ 1 ,5x1 Q-3 m2 /s K ~ 6x1 o-6 m/s I ~ 10 mm/ano 
i ~ 3x1 o-3 VP ~4.1x107 m3/ano ER ~ 950 mm/ano 
L ~3 km V e ~4.1x10S m3/ano R e ~0.1x10S m3/ano 
H ~ 100 mm/ano ES =90 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, esta unidade apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio. 

E) Grupo Bambuí 

Consta de 2 ocorrências perfazendo uma área total de 202 km2, 
situadas no extremo oeste da bacia, localizadas em Mulungu do 
Morro e a sudoeste de Duas Barras do Morro. Este grupo é so
brejacente às Formações Morro do Chapéu e Caboclo, respecti
vamente, sendo uma cobertura dobrada de plataforma, consti
tuída na área em foco por calcários escuros de granulação fina 
que se encontra nos baixos topográficos e estruturais do movi
mentado substrato de arenitos sílticos e quartzosos Morfologi
camente a área apresenta suaves ondulações, sendo a rede 
hidrográfica ausente ou inexpressiva. O solo é uma mistura de 
arenitos e calcários, tendo a área vestígios de mata. Tectonica
mente situa-se ao sul de sinclinais, sendo marcante nos aflora
mentos a presença de fraturas e de juntas de estratificação; a 
erosão cárstica é assaz atuante, o que evidencia uma dissolução 
em estágios avançados. A realimentação desta unidade se faz 
pelas precipitações diretas e indiretamente por filtração ascen
dente da seqüência arenosa que lhe é sotoposta; a circulacão se 
dá para os níveis de base regionais, sendo a evapotranspiração 
seu exutório natlfral 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 202 km2 H =O mm/ano Ti ~10% 

P ~ 720 mn ano c ~2.5 m I ~ 72 mm/ano 
T ~4x104 m2/s S/U ~ 3x1o-2 ER ~720 mm/ano 
i ~ 9x1 o-3 VP ~ 14,5x1 07 m3 /ano R e ~ 0,15x1 á' m3 /ano 
L ~ 50 km ES ~ 72 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, esta unidade apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio, tendo como suporte as juntas de estratificacão, fraturas e 
dissolução cárstica (dolinas). A condutividade h-idráulica e o 
armazenamento é função direta da anisotropia, assim como seu 

gradiente hidráulico que é bastante alto. da ordem de 9 a 1 Ox 1 o-3 
Os dados estatísticos mostram pará esta área o nível estático da 
ordem de 12m, onde as profundidades variam de 70 a 80 m. para 
vazões da ordem de 1,5 a 6 m3fh 

F) Formação Bebedouro 

Consta de 2 ocorrências inseridas descontinuamente entre as 
localidades de Duas Barras do Morro e Bonito, subjacentes por 
discordância erosiva angular à Formação Morro do Chapéu, com 
uma área de 60 km 2 Litologicamente é uma seqüência metapel í
tica psamítica, cuja base é um conglomerado denominado Lajes 
A formação em epígrafe é uma cobertura suborizontal bem 
exposta ao longo do córrego do Bonsucesso e do rio Tutinga, 
onde a seqüência conglomerática é bem exposta com um trend 
direcional N-S A seqüência metapsam ítica mostra variação fa
ciológica lateral A conformação tectônica é em bancos regulares 
(0,3 a 0,8 m) suborizontais, que acompanham o mergulho 
regional, apresentando um denso fendilhamento angular A r-eali
mentação se faz através das chuvas e indiretamente por filtração 
ascendente da seqüência sedimentar da Chapada Diamantina 
que lhe é sotoposta; a descarga se dá para os níveis de base 
regionais, pelas fontes e pela evapotranspiração 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 60 km2 S/U ~ 4x1 o-3 Ti ~20% 

P ~ 780 mm/ano K ~ 105 m/s I = 156 mm/ano 

H ~o mm/ano VP ~ 4.7x1 07 m3 /ano ER ~ 780 mm/ano 

C ~40 m ES ~ 156 mm/ano R e ~ 9,6x1 OS m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, esta unidade apresenta potencial hidrogeológ.ico 
médio, haja vista que tem como favoráveis a seqüência litoestru
tural e o condicionamento topográfico Os fatores limitantes são a 
permoporosidade e a evapotranspiração Existe uma ausência de 
dados estatísticos; entretanto, por informação verbal de um poço 
perfurado na área, o mesmo apresenta uma vazão específica de 
5,2 m3fh/m. para uma profundidade de 33 m. 

G) Formação Morro do Chapéu 

Abrange uma área de 646 km 2 , compreendendo 3 ocorrências 
isoladas, sendo uma na serra da Bolacha, outra entre a localidade 
de Utinga e o córrego do Bonsucesso e a de maior expressão areal 
na região circunvizinha à cidade de Morro do Chapéu Tal 
seqüência é sobreposta à Formação Caboclo, sendo litologica
mente representada por um conglomerado basal e por uma 
seqüência de ortoquartzitos claros, bem estratificados, com inci
piente metamorfismo É frequente a presença de intercalações 
argilosas caulínicas Do ponto de vista estrutural apresenta juntas 
de estratificação, com amplos dobramentos como a Anticlinal de 
Morro do Chapéu e intenso fraturamento; os afloramentos mos
tram estruturas ruiniformes; nas bacias as camadas são subori
zontais. Os fraturamentos podem ser longitudinais e transversais 
e ambos refletem a resistência da seqüência metarenítica aos 
esforços dos dobramentos. A recarga se processa através das 
precipitações e a descarga se dá para os níveis de base regionais, 
sendo a circulação de natureza centrífuga; as fontes e a evapo
transpiração são os seus exutórios naturais mais eficazes. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são. 

A~ 646 km2 c ~65 m Vp ~ 1 ,6x1 07 m3 /ano 

P ~ 81 O mm/ano S/U ~4x104 Ti ~0.6% 

T ~ 1 ,3x1 0 4 m2/s K ~ 2x106 m/s I = 5 mm/ano 

i ~ 5x1 o-J VP ~ 52,3x107 m3/ano ER ~ 810 mm/ano 

L ~ 15 km V e ~ 3x1 OS m3/ano R e ~ 5,5x1 á' m3 /ano 

H ~O mm/ano ES = 5 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, esta unidade apresenta potencial hidrogelógico mé
dio, tendo como suporte a litologia, fraturamento intenso e as jun
tas de estratificacão Como fatores limitantes têm-se o condicio
namento topogr~fico suborizontal, uma ausência de solo e a 
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circulação centrífuga além das fugas pelas fontes, o que restringe 
as condições de armazenamento. Na área em estudo os poços 
analisados revelaram nível estático baixo Trata-se de um aqui
fero livre, em que os dados estatísticos para 2 poços analisados 
apresentam uma vazão específica de 3 m3/h/m 

H) Formação Caboclo 

Cinge uma área de 1.514 km 2 , sobreposta concordantemente por 
contato gradacional à Formação Tombador, sendo parcialmente 
mascarada pela Formação Morro do Chapéu. A área está situada 
na borda oriental da Chapada Diamantina, englobando as locali
dades serranas de Fedegoso, Ventura, Alagoinhas e Lagoa Preta, 
no domínio de uma tectônica complexa em que se têm dobra
mentos de caráter diastrófico e não diastrófico, sendo que os de 
caráter tectônico estão representados pelas Anticlinais de Morro 
do Chapéu e Lagoa Preta e as Sinclinais de Canarana e Ventura. 
Do ponto de vista hidrológico a drenagem superficial é comanda
da para o sul e a drenagem subterrânea é centrífuga para NO e 
para o centro da bacia. Litologicamente na área em foco predo
mina um arenito síltico de cor amarelo-avermelhada com inter
calações de lentes de caulim, sendo o solo de natureza síltico-ar
gilosa, espesso com uma biomassa representada por floresta 
ainda preservada e um clima úmido durante boa parte do ano. A 
realimentação se processa diretamente pelas precipitações plu
viométricas e indiretamente por filtrações descendentes do aqui
fero Morro do Chapéu e ascendentes da Formacão Tombador· a 
descarga se dá para sul ptravés dos níveis de. base regionais, 
pelas fontes e pela evapotranspiração 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são. 

A ~ 1 514 km2 S/U ~ 6,5x1(J'3 Ti ~0.3% 

P ~ 730 mm/ano K ~ 1 0'5 m/s I = 2 mm/ano 
H =O mm/ano VP ~ 11 0,5x1 07 m3 /ano ER ~ 730 mm/ano 
C ~0,3 m ES = 2 mm/ano R e ~ 2,9x1 cP m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Caboclo apresenta potencial hidroge~ló
gico fraco, tendo em vista a litologia, a permoporosidade, os fato
res fisiográficos e as condições de recarga. Os dados estatísticos 
revelam para a área poços secos ou com vazões irrisórias Entre
tanto constatou-se a presença de poços amazonas com uma pro
dução satisfatória, que segundo informações verbais têm uma 
produção horária de 0,8 m3 

I) Formação Tombador 

Com uma área de 172 km 2 , é sobrejacente por discordância 
erosiva ao Complexo Caraíba-Paramirim Trata-se, nesta bacia, 
de 2 ocorrências existentes na borda oriental da Chapada Dia
mantina, sendo que a de menor expressão areal é levemente 
dobrada, com estrutura homoclinal e mergulho para N, situando
se entre as localidades de Bonito e Nova e a outra de forma 
alongada na direção N-S se estende da localidade de Dias Coelho 
até Duas Barras do Morro. As ocorrências constituem escarpas 
com mergulhos suaves para o interior. São litologicamente repre
sentadas por um metarenito com estratificação irregular em ban
cos maciços de 1 m, com finas intercalações de siltitos. A recarga 
se faz diretamente pelas chuvas; a circulação se dá pela trama de 
fraturas para os níveis de base regionais, pelas fontes que elimi
nam o excedente de água na época das chuvas e pela evapo
transpiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~ 172 km2 c ~som Vp ~ 3.4x1 dl m3 /ano 
P ~ 91 O mm/ano S/U ~ 3,6x1 O'' Ti ~7% 

T ~ 6x1 0'5 m2/s K ~ 1.3x1 0'6 m/s I ~ 64 mm/ano 
i = 5x10'3 VP ~ 15,6x1 07 m3/ano ER ~ 91 O mm/ano 
L =4 km V e ~3,1x1o4 m3/ano R e ~110x1cl' m3/ano 
H ~o mm/ano ES ~54 mm/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, a Formação Tombador apresenta potencial hicÍro-
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geológico médio. tendo como suporte positivo a trama de fraturas 
e a litologia e como fatores negativos a ausência de solo e vegeta
ção, as condições de recarga e a evapotranspiração. A formação 
constituí um aquífero de retenção de água por fendas, de caráter 
anisotrópico. Existe uma total ausência de dados estatísticos 
sobre a área 

J) Grupo lpirá 

Trata-se de um conjunto de rochas metassedimentares, parcial
mente mascaradas por anatexia e migmatização, sobrejacentes 
ao Complexo Caraíba-Paramirim, com uma área de 101 km 2 . O 
grupo em estudo situa-se no limite N da Folha Salvador, onde tem 
maior extensão e expressão O grupo localiza-se a NO e a O da 
localidade de Queimadas, sendo constituído predominante
mente por quartzitos grosseiros que se alternam com anfibolitos. 
Tectonicamente a área é estruturada na direção N-S, apresen
tando dobramentos com caimentos paraS, constituindo o serrote 
da Mensal i na Apresenta falhamentos de direção NO que cortam 
transversalmente o corpo dobrado e falhamentos de menor 
amplitude com direção NE que interceptam os anteriores Mor
fologicamente este corpo apresenta uma crista na altitude de 500 
m, representado pelo serrote supramencionado. que organiza a 
drenagem com fluxo paraS e para E. A recarga do Grupo lpirá é 
feita pelas precipitações pluviométricas; a circulação se dá pela 
trama de fraturas em direcão aos níveis de base regionais, sendo a 
evapotranspiração seu p.rincipal exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A =101 km2 S/U ~ 4x1 0'3 Ti ~1.1% 

P ~ 650 mm/ano K = 5x1 0'7 m/s I = 7 mm/ano 
H ~O mm/ano VP ~ 6,6x1 07 m3 /ano ER ~ 650 mm/ano 
C ~1.8 m ES ~ 7 mm/ano R e ~ 0.72x1 Q6 m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica. o Grupo lpirá apresenta potencial hidrogeológico fr~co 
com tendência para médio Os fatores limitantes desta unidade 
como aqt.iífero-fenda são a ausência de solo e de uma cobertura 
vegetal, tendo por conseguinte uma evapotranspiração alta. A 
litologia e a densidade de fraturas são favoráveis à retenção de 
água por fendas. entretanto em campo esses fraturamentos 
mostraram-se sempre colmatados Os dados estatísticos revelam 
poços de baixa produção, 0,6 a 1,2 m3/h, o que confirma as evi
dências de campo 

L) Complexo Jacobina 

Com uma área de apenas 39 km 2 , consiste de uma continuidade 
física da serra da Jacobina em sua borda ocidental, que se 
estende da localidade de Bagres até o lugarejo de França, consti
tuindo a serra do Xavier. Tectonicamente representa uma zona de 
cisalhamento, sendo notada a presença de milonitos e brechas 
de falha O solo é de cor amarelo-alaranjada, de espessura razoá
vel. sendo a drenagem ausente A topografia é acidentada com 
vales curtos em forma de "V" e apresenta uma biomassa vegetal 
de palmeiras, gramíneas e restos de mata. A realimentr.Jção é feita 
pelas precipitações diretas e indiretamente pelo manto de intem
perismo; como exutórios naturais têm-se as fontes e a evapo
transpiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A = 39 km2 S/U ~4x10'3 Ti ~1.8% 

P ~ 620 mm/ano K ~ 1 o-6 m/s I ~ 11 mm/ano 
H ~O mm/ano VP ~2,4x107 m3/ano ER ~ 620 mm/ano 
C ~2.8 m ES ~ 11 mm/ano R e ~0.43x1cP m3/ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Complexo Jacobina apresenta potencial hidroge~ló
gico médio, tendo como suporte os fatores fisiográficos, o manto 
de intemperismo e as condições de recarga e de infiltração, e 
como fatores limitantes o predomínio do cisalhamento acen
tuado que possivelmente colmata os fraturamentos. Os dados 
estatísticos revelam a existência de poços amazonas com boa 



produção e os 2 poços profundos observados apresentavam 
vazões irrisórias, respectivamente de 0,3 e 0,6 m3/h. 

M) Complexo Saúde 

É uma continuidade física da serra da Jacobina, que se estende 
~ara S, constituindo a serra da Sapucaia, representada por uma 
area de 31 km2, sendo constituído predominantemente por 
ortoquartzitos brancos e metaconglomerados oligomíticos. Esta 
unidade é sobrejacente ao Complexo Caraíba-Paramirim, através 
da Falha de ltaitu, sendo em parte mascarada por coberturas 
detríticas. Morfologicamente é uma área acidentada com solo 
cascalhento raso e uma cobertura vegetal rarefeita. A realimenta
ção é feita pelas chuvas e a descarga se dá para os níveis de base 
regionais, sendo as inúmeras fontes juntamente com a evapo
transpiração seus exutórios naturais. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A~31km2 S/U ~ 4x1 o-3 Ti ~o.6% 

P ~ 720 mm/ano K ~ 10"7 m/s I = 5 mm/ano 
H ~O mm/ano VP ~ 2,2x1 07 m3 /ano ER ~ 720 mm/ano 
C ~1,2m ES = 5 mm/ano R e ~O, 14x1 ()6 m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Complexo Saúde apresenta potencial hidroge~ló
gico fraco, tendo como fatores limitantes os parâmetros fisiográ
ficos e a reduzida área de realimentação. Litologicamente a área é 
favorável. porém os fraturamentos e fendilhamentos mostram-se 
em campo totalmente co I matados Não existem dados estatísti
cos sobre a área em tela Melhores informacões sobre esta uni
dade podem ser observadas na Bacia do Ri~ ltapicuru 

N) Complexo Caraíba-Paramirim 

Constitui a maior unidade das Bacias Hidrográficas Conjugadas 
ao Rio Paraguaçu com 8.631 km2 de área, que tenha ainda maior 
continuidade nas bacias ao norte. Consiste de um conjunto de 
rochas para e ortometamórficas polifásicas, rejuvenescidas por 
granitização. O complexo, na área em estudo, é representado pre
dominantemente por migmatitos, gnaisses, anfibolitos e cal
cossilicatadas Morfologicamente a área é dominada por superfí
cies arrasadas e superfícies onduladas e por vezes com cristas 
isoladas As coberturas detríticas mascaram diversos afloramen
tos. Tectonicamente a área é bastante fraturada e falhada. Os 
dobramentos se sucedem em amplos sinformes e antiformes. A 
realimentação se faz pelas chuvas e indiretamente pelo manto de 
intemperismo; a circulação se dá para os níveis de base regionais, 
sendo a evapotranspiração seu exutório natural. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 
A ~s 631 km2 S/U ~4x10"3 Ti ~1% 

P ~ 730 mm/ano K ~ 10"7 m/s I ~ 7 mm/ano 
H ~o mm/ano VP ~ 630,1 x1 07 m3 /ano ER ~ 730 mm/ano 
C ~ 1,8 m ES = 7 mm/ano R e ~ 62x1 ()6 m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, o Complexo Caraíba-Paramirim apresenta poten~ial 
hidrogeológico fraco, evidenciado pelas condições fisiográficas 
e litológicas bem como por uma análise da matriz de caracteriza
ção. Esta província hidrogeológica, tectonicamente, constitui 
retenção de água por fendas, em que as melhores áreas de ocor
rências situam-se nas zonas de contatos geológicos, zonas de 
fraturamentos transversais coincidentes com a drenagem, áreas 
de drenagE!m terciária relacionada'S a riachos-fendas, zonas de 
fanglomerados e de manto de intemperismo pouco espesso. 

O) Complexo de Jequié 

Consiste de uma seqüência contínua, com direcão NO-SE abran
gendo 3.029 km 2 de área, representados por r~chas de aÍto grau 
de metamorfismo, sendo constituídos por migmatitos granuli
tizados, migmatitos, quartzitos, gnaisses e granitos alasquíticos. 
Esta unidade apresenta contato gradacional ou difuso com as ro
chas do Complexo Caraíba-Paramirim. Tectonicamente a área é 

estruturada em amplos dobramentos, em sinformes e antiformes 
com trend direcional NO-SE, de caráter regional, com leves 
inflexões no sentido E-0. A unidade é mascarada por coberturas 
detríticas e em determinadas áreas pelo manto de intemperismo. 
Os gnaisses charnockíticos estão intimamente associados com 
as rochas básicas não mapeáveis na escala ao milionésimo. Mor
fologicamente a área é alternada por superfícies arrasadas, 
superfícies onduladas e cristas isoladas. O solo é arenoso, por 
vezes cascalhento, raso e por vezes profundo. A vegetação é de 
caatinga rarefeita com muita cultura adaptada às condições de 
clima seco. A realimentação deste complexo se processa direta
mente pelas chuvas e indiretamente pelo manto de intempe
rismo; a descarga se dá para os níveis de base regionais e pela 
evapotranspiração 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 3 029km2 S/U ~ 4x1 o-3 Ti ~1.2% 

P ~ 570 mm/ano K ~ 10"7 m/s I = 7 mm/ano 

H ~O mm/ano VP ~ 172,6x1 07 m3 /ano ER ~570 mm/ano 

C ~1.8m ES = 7 mm/ano R e ~ 22x1 ()6 m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinação 
numérica, o Complexo de Jequié apresenta potencial hidrogeoló
gico fraco, tendo como fatores limitantes a má distribuição plu
viométrica, a evapotranspiração alta e os parâmetros fisiográficos 
adversos Do ponto de vista tectônico, apresenta um índice de 
traturamento baixo, com uma permoporosidade quase nula Os 
dados estatísticos revelam para a área em foco poços com baixa 
vazão e a maioria deles secos. 

P) Rochas Ácidas 

Com uma área de 626 km2, consiste de uma série de ocorrências 
encontradas difusamente na bacia, de corpos granitóides tipo 
Suíte Cansanção-Tanquinho intrusivos em rochas dos Comple
xos de Jequié e Caraíba-Paramirim Estes corpos granitóides têm 
uma forma circular e apresentam contatos normais ou por falha, 
com as rochas encaixantes. As rochas ácidas, ora enfocadas, são 
representadas por álcali-granitos, granodioritos, monzonitos, 
adamelitos e tonalitos Morfologicamente apresentam relevo 
ondulado com cristas salientes, em meio a algumas áreas pouco 
arrasadas O solo predominante é arena-argiloso de cor clara, 
com uma vegetação de caatinga rarefeita. Do ponto de vista 
estrutural as rochas apresentam fraturamentos angulares, falha
mantos de bordos e granitização modificando a estrutura primá
ria dos granitóides A realimentação se faz pelas precipitações 
pluviométricas e pelo manto de intemperismo, sendo a descarga 
para os níveis de base e pela evapotranspiração. 

As características dimensionais e parâmetros hidrodinâmicos 
são: 

A ~ 626 km2 S/U ~4x1a3 Ti ~0,9% 

P ~ 770 mm/ano K ~1a7 m/s I = 8 mm/ano 

H ~O mm/ano VP ~ 48,2x1 07 m3 /ano ER ~ 770 mm/ano 

C ~1,8m ES = 8 mm/ano R e ~ 4,5x1 ()6 m3 /ano 

De acordo com os resultados da matriz de determinacão 
numérica, as Rochas Ácidas apresentam potencial hidroge~ló
gico fraco, tendo como suporte os fatores fisiográficos, as con
dições de recarga, a evapotranspiração elevada e o baixo índice 
de fraturamentos Não existem dados estatísticos de poços per
furados na área em foco (Tab. 1.CXXXI). 

1 .2.21 3- Avaliação hidroquímica 

Nesta bacia hidrográfica a densidade de amostragem e análises é 
pequena, pois há uma média de uma análise química completa 
para cada 2.350 km2. Todas as amostras foram coletadas em 
poços, em número de 5, e, em fontes, duas amostras. 

De acordo com a classificação de Feré (Fig. 1 .112), as amos
tras tiveram três tipos de classes, sendo 3 cloretado-mistas, 2 
bicarbonatado-sódicas e 2 cloretado-sódicas Ressalte-se que as 
duas águas de fonte foram classificadas como cloretado-sódicas. 

Quanto à potabilidade, estas análises mostram que 4 destas 
águas, incluídas as duas das fontes, têm boa potabilidade, duas 
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Unidade 
geológica 

Coberturas Detríticas 

Barreiras 
Marizal 

Ilhas 

Bambuí 

Bebedouro 

Morro do Chapéu 

Caboclo 

Tombador 

lpirá 

Jacobina 

Saúde 

Caraíba-Paramirim 
Jequié 

Ácidas 

20 

30 

"o.l>. 

40 A, "" 
SODICAS 
D 

"" 
CLORETADAS 

40 

30 

20 

Transmissividade 
T 

(m2/s) 

1,2 X 10-3 

2,0 X 1 o-4 

3J X 10-3 

1.5 X 1 o-3 

4,0 X 1 o-4 

-
1,3 X 10-4 

-
6,0 X 1 o-5 

-
-
-

-

-

-

o 

TABELA 1 CXXXI 
Matriz de controle das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Paraguaçu 

Coeficiente de Vazão de escoa- Reserva Reserva 
Permeabilidade armazenamento e/ou menta natural permanente explorável 

K porosidade efetiva V e Vp R e 
(m3/ano) ( x 1<J6m3/ano) (m/s) 

6,6 X 1 o-5 

3,3 X 1 o-5 

2,4 X 1 o-5 

6,0 X 1o-6 

-
10-5 

2,0 X 1 o-6 
10-5 

1,3 X 10-6 

5,0 X 1 o-7 
10-6 

10-7 

10-7 

10-7 

10-7 

"" R Paraguaçu 

+ R. Vaza- Barris 

D R Sergipe 

S/U (m3/ano) 

2.7 X 

1.5 X 

3,0 X 

5,6 X 

3,0 X 

4,0 X 

4,0 X 

6,5 X 

3,6 X 

4,0 X 

4,0 X 

4,0 X 

4,0 X 

4,0 X 

4,0 X 

1 o-3 1.1 X 107 6,2 X 1 o7 20 

1 o-3 3J X 105 4,6 X 105 0,15 

1 o-2 6,8 X 1<J6 2,2 X 1<J6 76 

1 o-5 4,1 X 105 3,2 X 105 0,1 

1 o-2 - - 0,15 

1 o-3 - - 9,6 

1 o-4 3,0 X 1<J6 1,6 X 107 5,5 

1 o-3 - - 2,9 

1 o-' 3,1 X 1o4 3.4 X 1<J6 110 

1 o-3 - - 0,72 

1 o-3 - - 0.43 
10-3 - - 0,14 

10-3 - - 62 
10-3 - - 22 
10-3 - - 4,5 

amostras têm potabilidade boa a passável e uma amostra tem 
potabilidade boa a medíocre 

Em relação à dureza estas amostras variaram de muito doces, 
com três amostras, a duras, com três amostras também, e uma 
amostra medtanamente dura 

10 40 ., R Reol No estudo de classificação destas águas para irrigação, 
evidencia-se que com relação ao SAR (Sodium Adsorption Ratio) 
todas são excelentes, enquanto que na relação SAR/condutividade 
a variação é um pouco maior Três amostras foram classificadas 
como C1-S 1, isto é, têm fraca salinidade e podem ser utilizadas 
para irrigar a maioria das culturas, na maioria dos solos, com 
pequeno risco de salinidade, e são fracamente sódicas, podendo 
ser usadas em quase todos os solos, com fraco risco de ocor
rência de teores nocivos de sódio susceptível de troca. Outras 
três amostras foram classificadas como C3-S 1, águas de alta 
salinidade, que só podem ser utilizadas em solos bem drenados e 
apenas plantas de boa tolerância salina devem ser irrigadas com 
elas, apesar de serem fracamente sódicas e não apresentarem 
perigo quanto a teores nocivos de sódio susceptíveis de troca 
aparecerem. Uma amostra foi classificada como CrS1, isto é, tem 
salinidade média, podendo ser utilizada no caso de haver uma 
moderada lixiviação do solo; plantas de fraca tole'rância salina 
podem ser cultivadas sem perigo, na maioria dos casos; por ser 
uma água fracamente sódica, não há problemas quanto ao surgi
mento de teores nocivos de sódio (Tab 1 CXXXII). 
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Fig 1 112- Diagramas triangulares de F e ré (op cit ), para a classificação química 
das águas das Bacias Hidrográficas Conjugadas aos Rios Sergipe, Real. Vaza

Barris e Paraguaçu 
Fig 1 113 - Diagrama de freqüência de tipos químicos de água, con: base. na 
classificação triangular de Feré (op clt I para as Folhas se 24/25 Aracaju/Recife. 
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1.2.22- ÁGUA DISPONÍVEL EM SUPERFÍCIE 

No domínio das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, a drenagem e o 
deflúvio que constituem as bacias hidrográficas ora analisadas 
são comandados pelas feições morfológicas, litológicas e estru
turais, que direcionam as mesmas no rumo da costa. 

A metodologia empregada para estimar o potencial das águas 
superficiais visa a avaliar a capacidade de geração de água por 
unidade de área conjugando volumes e número de meses por ano 
em que os mananciais estão disponíveis. 

As contribuicões de bacias hidrográficas, que apontam drena
gem procedent~ de outras Folhas, não são contabilizadas, como 
é o caso do rio São Francisco, que traz para o semi-árido nordes
tino o volume de 82 x 1 09m3fano (oitenta e dois bilhões de me
tros cúbicos por ano) 

Convém frisar que a pluviosidade é responsável por um 
volume de 14,2 x 1 09m3fano com distribuição superconcentrada 
durante 3 meses para 90% das Folhas, assim o raciocínio lógico e 
imediato induz a pensar na conservação e armazenamento deste 
manancial que rapidamente se escoa para o oceano. 

A açudagem dos rios e riachos é muito reduzida nesta área, 
comparativamente com outras já estudadas, de modo que do 
potencial disponível anualmente só uma pequena parcela de 1 6% 
que corresponde a 2,2 x 109m3/ano é armazenada através de 
3.846 açudes de natureza pública e particular 

A maior quantidade de água armazenada está acumulada em 
açudes públicos de grande porte, construidos pelo DNOCS. 

Os açudes particulares, apesar de serem em maior número 
(3.339), armazenam uma parcela irrisória em relação ao total 
acumulado 

As áreas de melhor potencial superficial explorável. que cor
responde a 10%, estão localizadas ao longo do litoral e em 
microclimas encravados no agreste e sertão 

1.2 23- RELAÇÃO LITOLOGIA-ÁGUA SUBTERRÂNEA 

As rochas sedimentares psamíticas, devido as suas característi
cas intrínsecas de alta permoporosidade, respondem pelo arma
zenamento de cerca de 80% do volume total dos recursos 
hldricos subterrâneos exploráveis, estimados para a área perti
nente às Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife. 

Os recursos de maior facilidade exploratória estão nas alu
viões, dunas e coberturas detríticas terciário-quaternárias, exis
tentes principalmente na Bacia do Rio São Francisco e notada
mente nas proximidades da província fisiográfica da Chapada 
Diamantina, em virtude de ser esta uma região tectonicamente 
estável, pouco afetada pelos processos epirogenéticos recentes, 
que tendem a diminuir ou destruir os depósitos detríticos 
cenozóicos, que mesmo assim respondem por cerca de 1 6% das 
reservas, atingindo um volume significativo de quase 1 x 1 Q9m3f 
ano 

As rochas sedimentares mesozóicas representam cerca de 
62.4% das reservas totais, embora restritos principalmente aos 
sistemas de grabens da Bacia de Tucano-Jatobá, cuja análise, 
apenas a nível superficial, revela o fabuloso volume de aproxima
damente 38 x 1 09m3fano, armazenados principalmente nos sis
temas aquíferos Marizai-São Sebastião e Ilhas-Santo Amaro 

A bacia sedimentar tafrogênica de Tucano-Jatobá, situada 
quase que inteiramente em domínios climáticos do semi-árido, 
constitui um dos maiores mananciais de água subterrânea do 
Nordeste, devendo merecer maiores cuidados por parte das enti
dades governamentais, no que tange à conservação, gestão do 
uso racional e controle da qualidade qulmica destes recursos, 
que, apesar de renováveis anualmente, têm ainda incompreendi
dos os processos hidrodinâmicos, bem como a influência da 
evapotra nspi ração. 

As pesquisas sobre a hidrodinâmica da Bacia de Tucano 
devem ser balizadas considerando-se a bacia sedimentar como 
um sistema distinto, mas influente nos sistemas hídricos su
perficiais. 

Algumas tentativas de análise do comportamento fluviomé
trico de algumas bacias hidrográficas, como a dos rios ltapicuru e 
Vaza-Barris, separadamente revelam uma complexidade, cuja 

solução parece ser possível com estudos de detalhe da estrati
grafia e das estruturas, como os arcos estruturais relacionados 
aos rios acima citados. As Bacias dos Rios Real e lnhambupe, 
adjacentes aos mencionados arcos, podem revelar-se como 
receptoras dos fluxos subterrâneos, embora devam ser consi
derados muitos outros fatores além dos registros fluviométricos 
destes rios, pois os falhamentos, os fraturamentos e suas 
relacões hidráulicas com a cobertura detrítica do Grupo Barreiras 
também são pouco compreendidos, podendo vir a constituir-se 
em sistemas de fuga, ou fluxo inteiramente subterrâneo, não 
detectável em superfície. Estes comentários, embora puramente 
especulativos, pretendem apenas esclarecer, que no caso parti
cular da Bacia de Tucano, as bacias hidrográficas devem ser siste
mas abertos, intercomunicantes, cujos estudos mesmo a nível de 
detalhe devem considerar a bacia como um todo 

Os sedimentos paleozóicos estão restritos também à fossa de 
Tucano-Jatobá, notadamente a norte do Arco do Vaza-Barris e 
nas pequenas bacias isoladas. As reservas exploráveis represen
tam apenas 1.4% do total, estimadas também em função da área 
de afloramento. Logicamente as reservas confinadas têm suas 
melhores áreas de captação representadas pelas áreas de aflora
mento das formações que lhes são imediatamente sobrejacen
tes Desse modo, o sistema aquífero Tacaratu, denominação esta 
relativa aos sedimentos psamíticos silurodevonianos na Bacia de 
Tucano-Jatobá, comporta-se normalmente como aquífero livre, 
reunindo características de porosidade intersticial e fissura!. 
quando não muito silicificado, passando em subsuperfície a 
confinar-se pela Formação lnajá, que se constitui assim nas me
lhores áreas para captação do sistema subjacente, exigindo apro
fundamentos médios com garantia de boas vazões, por vezes 
surgentes 

Nas bacias isoladas, como Tupanaci, M irandiba, Xingá etc , os 
psamitos silurodevonianos receberam a denominação de Forma
ção Cariri, que geralmente também constituem-se em sistemas 
aqüíferos de média potencialidade, relativamente importan
tes, dentro do panorama hldrico geralmente fraco das rochas 
cristalofilianas circundantes. 

As rochas metapsamíticas da Chapada Diamantina respon
dem por cerca de 13,3% das reservas, atingindo mais de 8 x 
1 09m3fano, calculados apenas em função das suas áreas afloran
tes e representando, portanto, com segurança, o volume de água 
renovável anualmente. As melhores vazões são obtidas atingin
do-se o sistema aqüífero Tombador, confinado pelas unidades 
sobre jacentes 

Tais rochas, competentes frente aos esforços diastróficos, 
apresentam-se em baixo grau de metamorfismo, com dobras sua
ves e abertas, que condicionam aspectos hidrodinâmicos espe
ciais, como o caso da região de Morro do Chapéu, cujas redes de 
drenagem superficiais pertencem à Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraguaçu, enquanto que a circulação subterrânea, ainda pouco 
compreendida, aparentemente revela-se com fluxo contrário ao 
superficial. pois as áreas de afloramento da Formação Tombador 
apresentam suaves mergulhos para oeste, segundo as abas da 
Sinclinal de Campinas, devendo posteriormente seguir o mer
gulho para norte que apresenta o eixo da referida estrutura Algu
mas fontes existentes em áreas de afloramento da Formação 
Caboclo, nas proximidades do rio Ferro Doido, denotam uma pro
vável ascendência por falhamentos dos fluxos provenientes da 
Formação Tombador subjacente 

As litologias relativas às faixas sedimentares dobradas e meta
morfizadas no Evento Brasiliano guardam por vezes algo de sua 
porosidade intersticial primária, principalmente nas áreas mais 
próximas ao craton Como exemplo cita-se a Formação Lagarto, 
fácies elástica do Grupo Estância, que, apesar de sua área aflo
rante reduzida, teve estimada uma reserva hídrica explorável duas 
vezes maior que a reserva relativa aos Complexos Caraíba
Paramirim e Presidente Juscelino em conjunto, de grande ex
pressão areal nas Folhas em estudo. 

As rochas calcárias também constituem-se em razoáveis sis
temas aquíferos, cuja permeabilidade aumenta em áreas de 
intensos dobramentos que facilitam a dissolução cárstica. As 
reservas estimadas para os calcários do Grupo Bambuí atingiram 
a cifra de 900 x 1 06m3fano, representando em conjunto com o 
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TABELA 1 CXXXII 
Dados hidroquímicos das Bacias Hidrográficas Conjugadas ao Rio Paraguaçu 

Coordenadas Data 
Natureza do ponto Local Município Estado N~ do ponto 

Longitude Latitude Coleta Análise 

01 Poço Tapiramutá Tapiramutá BA 40°46'00" 11 °50'00" -
02 Umburana do Querer Canarana BA 41°38'00" 11 °53'00" -
03 

.. Duas Barras do Morro Morro do Chapéu BA 40°58'00" 11 °5g'OO" -
40°53'00" 11 °28'00" 04 

.. Fedegosos Morro do Chapéu BA -
39°07'00' 11 °58'00" 05 

.. Tanquinho Tanquinho BA -
06 Fonte Pé de Serra Riachão do Jacuípe BA 39°36'20" 11 °50'00" -

11°34'25" 07 Ferro Doido Morro do Chapéu BA 41°01'25" -

Pres =Presente 

Grupo Estância e demais unidades relacionadas ao Evento 
Brasiliano, de menor importância hidrogeológica, cerca de 3,7% 
das reservas totais 

As litologias gnáissico-migmatíticas, genericamente tratadas 
em hidrogeologia de rochas cristalinas, representam uma com
plexa unidade geoidrológica, tal a diversificação litoestrutural 
envolvida, em que as unidades normalmente constituem-se em 
sistemas aqLiíferos livres com retenção de água por fendas 

No contexto global uma mediana rede de fraturas incide sobre 
as unidades geológicas, como se denota na matriz de caracteriza
ção, em que se estima um índice de fraturamento efetivo ao se 
definir a aptidão hidrológica de cada formação, grupo ou 
complexo aqtiífero 

O armazenamento se deve à trama de rupturas (falhas, fendas 
ou fissuras) cuja porosidade efetiva é estimada em função de sua 
posição em relação à lineação ou estrutura primária da rocha, 
sendo predominantemente os tipos angulares, radiais, concêntri
cos em rochas intrusivas, e transversais à lineacão em rochas de 
médio a alto grau metamórfico, os que mais se ·prestam ao apro
veitamento hídrico subterrâneo As rupturas quando coinciden
tes com a drenagem, o grau de intemperismo e mineralização 
secundária aumentam a permoporosidade primária das rochas, 
localmente em até 35%. aumentando consideravelmente a sua 
capacidade de retenção e circulação de água, sendo a recarga 
deste sistema realizada diretamente pela pluviosidade ou pela 
infiltração nas aluviões dos riachos encaixados nas rupturas ou 
pelo manto de intemperismo A circulação é restrita à trama de 
rupturas e geralmente processa-se segundo o gradiente hidráu
lico para os níveis de base regionais, sendo a evapotranspiração 
seu principal exutório natural. 

O estudo de variação sazonal dos níveis estáticos, para estes 
sistemas aqtiíferos, mostra uma variação de 0,8 a 2,8 m, 
tomando-se para efeito de cálculos o valor médio de 1,8 m, já 
utilizado em estudos anteriores, no intuito de se quantificar o 
potencial explorável para as rochas cristalinas que apesar de sua 
grande expressão areal, apresentam um volume de cerca de 2 x 
1 Q9m3fano que representa apenas 3,2% das reservas totais 
estimadas para as Folhas ora estudadas 

1.2 24- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

As conotações hidrológicas comentadas e discutidas neste rela
tório e mapa, envolvendo sazonal idade do excedente hídrico, sis
tema e unidades aqLiíferas, denotam claramente que as infor
mações contidas estão a nível de planejamento regional, em 
virtude das limitações impostas pela escala de trabalho e de 
publicação. 

As Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, em estudo, com 285.400 
km2 , correspondem a 30% da área do polígono das secas, abran
gendo parcialmente os Estados do Piauí, Bahia, Pernambuco e 
integralmente os Estados de Alagoas e Sergipe. 

O inventário do Potencial Hídrico Superficial revela para os 
anos de precipitações pluviométricas regulares a existência de 
14,2 bilhões de metros cúbicos de água, passíveis de serem 
armazenadas, durante 3 meses do ano. Entretanto, só 16% deste 
potencial acha-se estocado mediante 3.846 açudes públicos e 
particulares, irregularmente distribuídos volumétrica e espacial
mente, o que dá, no contexto global, a média insatisfatória de 1 
açude para cada 74 km2 ; contudo há regiões anômalas em que se 
tem a média de 1 açude para cada 15 km2 . 
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As águas superficiais armazenadas através de 3.339 açudes 
particulares têm a finalidade de propiciar a manutenção de uma 
agropecuária para os pequenos e médios agricultores, sendo a 
mesma satisfatória para os anos de regular pluviosidade. Já nos 
anos de estiagem prolongada (seca) este sistema entra em co
lapso, devido a atuar no setor de economia de mais baixa renda 
que, aliado a fatores técnicos dos açudes, tais como escolha da 
área da bacia ,local de implantação do corpo da barragem, funda
ção não ancorada na rocha sã, má compactação etc., torna o con
junto ineficiente no combate às adversidades climáticas. 

Quanto aos açudes públicos, estaduais (429) e federais (78), 
contribuem, em parte, para minimizar o flagelo das secas, ofere
cendo benefícios, em face da sua distribuição espacial, somente 
a uma pequena fração do contingente humano, localizado em 
suas circunvizinhanças, sendo responsáveis por 60% dos volu
mes represados; constituem os grandes espelhos de água que 
recentemente vêm sendo aproveitados para abastecimento, irri
gação e piscicultura 

Merece destaque na área o trabalho executado pelo Projeto 
Asa Branca, no Estado de Pernambuco, que vem desenvolvendo a 
perenização dos principais rios do agreste e do sertão, garan
tindo, deste modo, a subsistência de uma agropecuária regular. 

Ainda neste estado, vale salientar o projeto de transferência 
de vazões, através de uma adutora, que captará água do lago de 
Sobradinho para a Sub-Bacia do Pontal. Trata-se de uma obra de 
engenharia admirável, entretanto preocupa o fato de a bacia 
receptora não ser estanque, podendo não cumprir a finalidade 
proposta- perenização ao longo das barragens sucessivas; con
tudo a experiência é válida, como realimentação artificial dos 
aqtiíferos-fenda. 

O governo do Estado de Sergipe está desenvolvendo, através 
do DESO, a construção da adutora sertaneja, que visa a captar 
água do rio São Francisco, a fim de abastecer os municípios 
do sertão. 

A faixa costeira das Folhas em foco é domínio de uma série de 
bacias exorreicas que recebem uma regular precipitação plu
viométrica Em virtude da dimensão reduzida das mesmas, mui
tos de seus rios respondem à pluviosidade com cheias catastró
ficas, necessitando de barragens para regularizar as vazões e 
conter as cheias, a exemplo do que já foi realizado no rio Capi
baribe (PE). 

Outro aspecto digno de menção na faixa costeira é a poluição 
causada pelas indústrias que devem continuar a merecer dos 
órgãos competentes, estaduais e federais, uma fiscalização 
mais rigorosa 

Um ângulo que se destaca nas Folhas pelos efeitos nocivos e 
predatórios é o desmatamento desordenado que vem contri
buindo de maneira decisiva para uma desertificação com acelera
ção dos processos de erosão, prolongando, deste modo, os 
efeitos da seca. 

As águas subterrâneas, dentro dos limites das Folhas, apre
sentam um volume armazenado da ordem de 60 bilhões de me
tros cúbicos e só uma fração deste potencial vem sendo 
explorada através de 6.300 poços. 

Convém ressaltar que no inventário realizado dos pontos de. 
água constatou-se que 85% desses poços acham-se obstruídos, 
sendo o motivo principal a falta de conscientização da população 
sobre o alcance dos benefícios do empreendimento, e o total res
tante devido às condições desfavoráveis de funcionamento. O 
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Análise química 

Mg Na K CI so4 HC03 co3 N02 

1,94 8,80 1,30 15,00 9.61 12,20 - -
31,59 24,87 - 37,00 18.25 502,64 - -
57,77 69,00 11,25 340,00 5,80 165,92 - Pres 

2,90 21,90 - 18,00 19,30 61,00 - -
49,81 75,00 9,20 370,00 71 '11 136,24 - -
15,06 75,00 10,00 150,00 2,70 75,64 - -

1,94 15,00 0,40 26,00 1.80 9.76 - -
--

sucesso quanto à explotação de água subterrânea deve-se, entre 
outros aspectos, a um prévio conhecimento geológico da área. 
assim como a conceitos de locações de poços adequados. 
obe,decendo-se a criteriosos estudos hidrogeológicos. 

A luz dos resultados obtidos através dos estudos realizados na 
área, procurou-se equacionar uma série de alternativas capazes 
de minimizar os efeitos da seca e aumentar os benefícios. Muitas 
das soluções propostas já são empregadas pelos órgãos públi
cos. com benefícios imediatos de baixo custo operacional: 
carros-pipa; frentes de serviço; poços amazonas e poços tubula
res profundos; cisternas; nucleação; construção de barreiros e de 
barragens de pequeno porte com assistência técnica; recupera
ção dos sistemas de captação já existentes; sistema simplificado 
de abastecimento (chafariz); aproveitamento das fontes naturais; 
e galerias filtrantes 

Tendo em vista que as verbas empregadas são a fundo 
perdido, cujo retorno se traduz pelos benefícios alcançados. 
propõe-se o seguinte elenco de medidas. de efeitos perma
nentes: 
- perenização mediante a construção de barragens sucessivas 
em rios e riachos de curso hidrográfico importante; 
- irrigação nos açudes já existentes. fazendo aporte de água 
mediante barragens sucessivas. a fim de garantir vazões neces
sárias ao projeto; 
-reflorestamento com vegetais nativos da área; e 
-transferência de vazões de uma bacia para outra 
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• '' Eixo de ontiformol com caimento 

Eixo de ontiformol invertido com caimento 

Eixo de sinclinol com caimento 

Eixo de sinclinol invertido com· caimento 

'i'!· Eixo de sinformol com caimento 

Eixo de sinformol com duplo caimento 

Eixo de s informol invertido com caimento 

Janela estrutural 

F olho 

Foho de deslocamento horizontal 

Falho inverso 

~'!'!".:J Falho normol ou de gravidade 

Fraturo 

Zona de cisolhomento 

Alinhamentos: delineoção de estruturas. troços 
dos camadas e folioção 

Dique 

Aluvião 

Coberturas Detriticos 

Grupo Bo rreiros 

Formação Exu 

Formação Morro do Chaves 

Formação Rio Pitongo 

Formação Penedo 

Formação Borro de Jtiúbo 

Subgrupo Igreja Novo Superior 

Subgrupo Igreja Novo Inferior 

Formação Pimenteiras 

Formação Serro Grande 

Formação Cariri 

Suíte Intrusivo Serro do Aldeia 

Formação Palmares 
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Grupo Bomouí 

Formação Morro do Chapéu 

Formação Caboclo 

suíte Gronitóide Tipo Pedro-Moto Grande 

Formação Frei Poulo-Ribeirópolis 

Formação Lagarto 

Suíte Gronitóide Tipo Glôrio 

Formooõo Olhos-d 'Átuo 

Formoc::õo capitão Palestino 

Formação Acouõ 

Formação Troipu-Joromotoio 

Formação lloboiono 

Formação santo cruz 

Complexo Surubim 

Grupo lbó 

Grupo Solgueiro-Cochoeirinho 

Complexo Monteiro 

Suíte Gronitóide Tipo Cansanção-Tanquinho 

Vulcanismo Corotocó 

Grupo Jpiró 

Grupo Capim 

Complexo Serrinha 

Complexo Coroíbo-Poromirim 

Complexo Presidente Juscelino 

octinolito xistos 

colcórios 

colcossilicóticos 

diotexitos 

dioritos 

filitos, colccirios e xistos 

gobros 

gnoisses 

granitos e/ou gronitóides 

gronodioritos 

gronulitos 

metobósicos 

metotexitos 

migmotitos 

quartzitos 

quartzitos ferríferos 

sienitos 

ultrobósicos 

xistos e filitos 



A- Complexo de Jequié Allotamcmo de tochas gtanulíticas migmatozadas e ttanspostos BR-116. entte Serrinha e 
Feira de Santana Folha SC 24-Z-C 

8- Complexo Caraiba-Paramirim Exposição em lajeiro, de metatoxitos com estrutura schollen, mostrandomlts de 
rocha anfibolítica Na parte inleriormatetial granhico de'anatexia e estrutura dobrada (F2). que o contorna Fazenda 

ngre Folha SC 24-V·C 

ESTAMPA I I 
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ESTAMPA 111 
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A- Complexo Caraiba-Paramium Gnaisses loliados. alterados e dobrados. com grano<hodto sintectônico com F2 
Barragem do açude Pinnõcs Folha SC 24-V·O 

8- Complexo Presidente Jusceli<'O Metatexitos exibindo pactrão de lnterferencí3 tipo domo,lncticado pela caneta. 
relacionado com a segunda faso do deformação BR-423. próximo à emrada de Cachoeirinha (PE) Folha SC 24-X-0 



A - Complexo Caraiba-Paramirlm Migmatitos rnostrando provável padrão de interferência tipo bacia desenhado 
por mobill~ados quartzo-leldspáticos Fazenda Tigre Folha SC 24-V-C 

B - Complexo Caraiba-Paramirim Migmatllos com estrutura dobrada o localmente schhiJfen. exibindo redobra
mento da segunda fase de deformação. indicada péfa caneta. mostrando padrão de rnterferência do tipo 3 deRam· 

say Pedra Vermelha Folha SC 24-Y·B 

ESTAMPA 1 111 
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ESTAMPA 1 IV 
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A- Complexo Pres1de"1e Juscelino Aspecto de gran•lo grosse•ro. pegmal61de. intrus•vo. sccc•onanrto as \ases F2 e 
F3• com xen6hlo s1n f 3 • na pane supenor da eslampa Rodovia AL-21 O. en1re Palmo.ra dos fndios-Oucbrangulo. na 

subida da serra do Muro folha SC 24·X-O 

8 - Complexo Prcsideme Juscelino Granito pôs F3• mostrando te lo pendo rue de rocha gná•ssica. com bo•dos de 
rooçilo Subida da serra do Muro na AL-210. enlre Palmeira dos fndios- Ouebrangulo Fo lhD SC 24-X-0 



A - Complexo Ptcsidcme Juscelíno Ocorrência óe onognoisses oefotmarlos. mostrando conta to erosivo com 
metarenftos da Formação Tra ipu- Jaramataia Norce·nordeste de Pedro Alexandre Folha Se 24-X·e 

B - Grupo Brejo Seco Aspecto dos clorita-xislos com óobramen1os isoclinaos c enrugamento com crenutação 
(ápice das dobras) Locafmonle desenvolvem·se kmk bar>ds Próximo à Falha de eacímba da Areia. a sudoeste de 

Carnaiba Folha Se 24·V·A 

ESTAMPA 1 V 

GEOLOGIA/365 



ESTAMPA 1 VI 
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A- Grupo Bre1o Seco Tip1ca ocorrência de gab1os. variedade troctoli to, na forma de b locos de dimensões vanadas 
Próximo ao acampamento da DOCEGEO. a leste da serra do Bqcamarte, na estrada Brejo Seco- Sussuarana Folha 

se 24-V-A 

B- Surte Granitó ide Cansanção-Tanquinho La)eiro de rocha tonalitica. apresentando encraves máficos e xenólitos 
de gnaisses BR-324, próximo a Valente Folha SC 24· Y· O 



A- Complexo Monteiro Aspecto dos gnaisses exibindo faixas escuras de composição dioritica. contendo vê nulas 
quartzosas de segregação Fazenda Cavaco Folha SC 24·X·A 

B- Grupo Salgueiro- Cachoeorinha Ca lcário metamórfico basa l. de aspecto bandeado. mergulhando 20•SE. apre· 
sentando localmente dobras isoclinais apertadas Riacho do Cal Folha SC 24·V·B 

ESTAMPA 1 VIl 
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ESTAMPA 1 VII I 
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A- Grupo Salgueiro-euchoeinnha Granuo a biouta. granulação f1na. de 1111eção. na forma de len te, smlectôn•co 
<:om F2 BR-232, en tre Salgueiro e Paramlrím. p•óximo ao açude Cuixaba Folha Se 24.Y·B 

B- Grupo Sa lgueilo- eachoeicinha Alloramen tos em corte da rodov1a. próximo à falha de empurrão de Afrânio. pro, 
piciando o aparecimento de leições migmatíticas nos xistos. pela inlrodução e quebramento causado pelo granito 
<I e Afrânio. a duas micas (biolita + muscovita) A parte escura corresponde a um biotila·xisto granal(fero BA·4 70, a 

7 km ao norte de Afrânio Folha Se 24·V·A 



A - Grupo Salgueoro-Cachoeormha Oiscordãncoa erosovo·angular cn1oe os quar1zo1os da Formaçãu Tombatlor e xos· 
tos mocáceos gmnalllcros soloposlos. do Grupo Salgueoro-Cachooirinha Estrada Juazeiro-Sento Só. 23 km a leste 

de Poçarrão (BA) Folha SC 24·V·C 

B - Comple•o Enoromontos Afloramento de metabâsocas mogmatozadas e oranspostas Morro do C roSto. cotfade de 
Pão de Açucar (Al.l. Folha SC 24-X-D 

ESTAMPA I IX 

GEOLOGIA/369 



ESTAMPA 1 X 
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A - Formação Traipu-Jaramata ia Aspecto da ocorrência de fililos e xistos granalfferos da Formacão Traipu
Jaramalaia, próximos à Falha de Cocorobó Es1rada Cocorobó-fazenda Simplício (BR·116) folha SC 24·V·O 

B- Sul\e Granitóide Tipo Pedra-Mata Grande M egacristais de K-letdspato, que atingem até 3 em de compromento. 
não deformados. que se concentram em faixas paralelas semelhantes a alinhamentos de fluxos magmátrcos Pre· 
sença de encraves rnáficos (biotita e anfibólio). estirados, espécies de boudms Cidade de Fazenda Nova (f' E) Folha 

se 24·X·B 



A- Suíte louusiva Águas Belas ExpOSIÇão de granito porfirÍiico, algo allerado. com encraves dioritico·tonaHIOcos. 
oval&dos. dn cômara magmática Os megacristais de K·leldspato estão presentes nestas duas htolog•as Próx•mo à 

cidade de Pão de Açucar (Al) folha SC 24·X· O 

8- Suhc lntrusova Canindé Bloco 
de ononos110 gabróico acamado 
Os lápis paralelos indicam acama· 
mento o o obllquo. fraturas Estra· 
do Poço Rcdondo- Canindê do 
São Francisco Folha SC 24·X·C 

ESTAM PA 1 XI 
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ESTAMPA t XII 
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A - Formação Tombador Vista dos quartzitos horizontahzados. mosrrando fraturamentos subverticais Canyon da 
Fazenda São Gonçalo Folha SC 24-V·C 

8- Rio ltapicuru Notar o volume do material aluvionarna época de estiagem. onde há apenas um pequeno fluxo de 
água Médio curso. próximo a Cipó (BA) Folha SC.24-Z-C 



A- Rio Piauí Aspecto do rio Piaul, próximo à cidade de Estância {SE) Folha Se 24-Z-0 

B - Rio Pajeú Aspecto do rio Pajeu. em seu médio curso. com os depôsitos aluvionares (antigos terraços) nas suas 
margens Rodovia Floresta-lbimirim (PE) Folha se 24-X-A 

ESTAMPA 1 XIII 
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ESTAMPA 1 XIV 
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A - Complexo Presideme Juscelillo Fotomicrografia da amostra 1 079/229 Piriclasílo. LN 1 O X Granada e 
hornblenda ao redor de ortopíroxênio, em pa leossoma granulltico. de rocha migmatltica 

B - Suíte Intrusiva Águas Belas Fotomicrografia da amostra 1 191/48 Encrave tonalítico em biolita·hornblenda 
granito porlirltico. LN lO X Plagioclásio manteado por feldspato potássico, caracterizando textura anti· rapakivi 



A- Suíte lntrusova Canond6 Fotomicrograha da amostra I 200/53 Gabro cumulado. lN 2.5 X. com acamamcnto 
rítmico 

B- Suíte Intrusiva Canindé Fotomicrografia da amostra 1 200/54 Anortosuo gabróico, LP 2,5 X. mostrando textura 
xenomórfica a granobldstica 

ESTAMPA 1 XV 

GEOLOGIA/375 
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A- Sulte Intrusiva Serra da Aldeia Fotomicrogralia da amostra 1 122/163 Hastinuslto gran ito rapal<tvt, LP 2.5 X. 
com textura granular hipidiomórfica a intergranular 

B - Sulte lnstrusiva Serra da Aldeia Fotomicrogralia da amostra 1 122/163 Hastingsita granito r8f)IJkllh, LP 2.5 X 
Plagroclásio manteando microclina. caracterizando textura ropoktvt 
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RESUMO 

O presente relatório e os mapas geomorfológico e de avaliação 
do revelo em anexo referem-se à área compreendida entre as 
coordenadas de 8° e 12° Se 34°30' e 42°00' WGr., cujo posicio
naménto no encarte internacional ao milionésimo corresponde 
às Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, que abrangem integral
mente os Estados de Alagoas e Sergipe e parte dos Estados da 
Bahia, Pernambuco, Piauí e Paraíba, somando 285 400 km2 . Sua 
confecção teve como sustentáculo básico a imagem de radar, 
subsidiada por análises bibliográficas, incluindo projetos gover
namentais desenvolvidos na área. Nele se discutem problemas 
da cartografia geomcirfológica mostrando as soluções encontra
das para a escala 1:1 000.000. Analisa as feições geomorfológi
cas conforme uma taxonomia que possibilitou a identificacão e 
hierarquização dos fatos morfológicos em 6 domínios: DepÓsitos 
Sedimentares, Bacias e Coberturas Sedimentares, Coberturas 
Dobradas, Remanescentes das Raízes de Dobramentos, Macicos 
Remobilizados e Escudo Exposto. Estes domínios subentendem 
15 regiões que por sua vez reúnem 24 unidades Reconstitui a 
evolução geomorfológica da área até o Holoceno, a partir da 
análise dos condicionantes geológicos, baseada em dados forne
cidos pela bibliografia e nos conhecimentos alcançados no pre
sente relatório, obedecendo à cronologia dos fatos mapeados. 
Reconhece vestígios de uma superfície de erosão pré-cenozóica 
elaborada durante o intervalo de calma entre os períodos de paro
xismo tectônico que caracterizam o Cretáceo Identifica restos de 
superfície de erosão poligenética, em posições cimeiras, situa
das no centro das anticlinais escavadas no Planalto da Diaman
tina, nos topos da serra de Jacobina e do Planalto da Borborema, 
datando-a do Eógeno Associa os deslocamentos desta superfí
cie a diferentes altitudes, aos movimentos epirogenéticos que 
favoreceram a dissecação diferencial, conduzindo a morfogê
nese que reelaborou e retocou o pedi plano. Constata o desenvol
vimento, do Oligoceno ao Mioceno, de condições responsáveis 
pelo escavamento das depressões interplanálticas, rebaixa-

mento dos planaltos voltados para o litoral e pela reelaboração 
dos karsts Data do final do Terciário (Neógeno) a elaboração da 
superfície de aplanamento cujos materiais correlativos encon
tram-se nas proximidades do litoral e nos piemontes, consti
tuindo o Grupo Barreiras e a Formação Capim Grosso. Correla
ciona a dissecação da superfície dos tabuleiros às variações de 
nível de base glacioeustáticas, aos movimentos de flexura conti
nental e às oscilacões climáticas, durante o Quaternário Associa 
as diversificaçõe~ dos processos morfogenéticos atuantes no 
relevo à atual zonação climática, à variação das formações vege
tais e às influências antrópicas. Enfocao relevo como uma variá
vel fundamental para o planejamento criterioso do espaço físico e 
aproveitamento dos seus recursos sem prejuízo para o meio 
ambiente Discute cada região e unidade geomorfológica, fazen
do uma avaliacão das formas de relevo, cuja visão de conjunto 
fornecida pelo. mapeamento torna-se adequada ao nível de deci
são política sobre a melhor maneira de ocupar o espaço. Em cada 
região discute sucintamente as diferenciações do modelado 
correlacionando-as com processos de morfogênese atual em 
funcão da estabilidade e instabilidade do relevo Assim, discorre 
sob.re os setores de maior fragilidade geodinâmica, inclusive 
áreas críticas nesse aspecto, como também atenta para os pro
blemas decorrentes da interferência antrópica no grau de insta
bilidade das encostas Analisa a implantação das principais vias 
de circulação quanto à sua adaptação aos tipos de modelado Sin
tetiza alguns dos principais problemas, relacionados com fatores 
físicos, que atingem os mais destacados núcleos urbanos da área, 
indicando, sempre que possível, soluções. Alerta para as dificul
dades oferecidas pela presença de sedimentos lamosos e areno
sos ao longo do litoral no que se refere à implantação de portos e 
vias de acesso. Adverte para problemas de retomada erosiva que 
poderá provocar o rompimento do equilíbrio nos ecossistemas 
com prejuízos inclusive para áreas agricultáveis, com a constru
ção de obras de desvios de cursos de rios. 
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ABSTRACT 

This report and the annexed geomorphological and relief's eva
luation maps referto the are a comprised between parallels go and 
12° S and meridians 34°30' and 42°00' WGr., corresponding to 
the Sheets SC 24/25 Aracaju/Recife in the millionth lnterna
tional Cartographic Chart. The area encampasses 285.400 square 
kilometers distributed by the States of Alagoas and Sergipe, and 
by sectors of Bahia, Pernambuco, Piauí and Paraíba. The radar 
imagery used as basic document was supported by auxiliary sen
sors in the geomorphological interpretation Based on bibliograph
ical analysis, including specific governmental projects, it com
pares previously established hypothesis with the ones achieved 
in the present report The principal problems related to the geo
morphological éârtography are discussed and some solutions 
found for them ata 1 :1 ,000,000 scale are pointed out lt analyzes 
the relief forms according to a defined taxonomy, which made 
possible the identification and hierarchy ofthe area's morpholog
ical units in 6 domains: Sedimentary Deposits (Depósitos Sedi
mentares), Sedimenta1y Basins and Covers (Bacias e Coberturas 
Sedimentares), Folded Platform Covers (Coberturas Dobradas), 
Remnants o f the Roots o f Foldings (Remanescentes das Raízes 
de Dobramentos), Remobilized Massifs (Maciços Remobiliza
dos) and Exposed Shield (Escudo Exposto) These domains en
compass 15 regions, which embody 24 geomorphological units. 
The analysis of geological conditions permits to reconstitute the 
area's relief evolution up to the Holocene epoch according to a 
chronology ofthe mapped facts Relicts of a pre-cenozoic erosion 
surface are recognized. This pediplained surface was elaborated 
during relatively calm interval between the phases of tectonic 
paroxisms of the cretaceous period Remnants of polygenetic 
erosion surface, situated inside the breached anticlines of the 
Diamantina Plateau (Chapada Diamantina) and in the upper leveis 
of the Jacobina Range (Serra de Jacobina) and Borborema Pla
teau (Planalto da Borborema), are identified and dated as being 
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from the eogene period. Displacements ofthis surface, at distinct 
altitudes, are associated to epeirogenetic movements which 
favoured differential dissection, conducting the morphogenesis 
that reworked the pediplain. lt is evidenced the development of 
cpnditions, which goes from the Oligocene to the Miocene 
epochs, for opening of the interplateau depressions, lowering of 
the sea facing plateaux and re-elaboration of the karst landsca
pes lt is dated in the Neogene period the sculpturation of the 
pediplained surface whose correlative materiais constitute the 
Barreiras Group and the Capim Grosso Formation The dissection 
ofthe "Tabuleiros"'s surface is correlated to glacio-eustatic varia
tions of base levei, to the movements of continenta I flexure a nd to 
climatic oscilations during the quaternary period The report ais o 
associates the distinctions of morphogenetic processes to the 
present climatic zonation, to variation of vegetal formations and 
to the anthropic influences lt emphasizes the relief as a param e
ter for land planning and utilization of its natural resources. The 
geomorphological regions and units are discussed aiming a land
form evaluation for their best use For each region it briefly treats 
the relief's different forms and its geometry in correlation to the 
present-day morphogenetic processes as a function of the sta
bility and instability of relief Thus, it reveals are as of major geody
namic fragility, including critic sectors at this respect, warning 
about the anthropic interference in the degree o f instability of the 
slopes. The principal roads are analyzed regarding their adapta
tion to the landforms. lt summarizes some problems reported to 
physical impositions, which affect the major wban nuclei in the 
a1 e a, pointing out, as possible, their solutions Referring to im
plantation of port facilities and their accesses, it is warned about 
difficulties offered by the presence of unconsolidated sediments 
lying toward the littoral. Finally, it also advises about problems of 
erosive retaking and consequent equilibrium breaking ofecosys
tems due to relocation works of fluvial courses 



2.1 - INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo complementar e ilustrar os mapas 
~eomorfológico e de avaliação do revelo em anexo, referente à 
areadas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, compreendida entre as 
coordenadas de ao e 12° Se 34°30' e 42°00' WGr, que abrange 
mtegralmente os Estados de Alagoas e Sergipe e parte dos Esta
dos de Pernambuco, Piauí, Bahia e Paraíba, totalizando 285 400 
km2

• 

O quadro regional destas Folhas é marcado por áreas intensa
mente ocupadas pelo homem e outras ainda por serem ocupadas. 
Essa ocupação se dá onde os recursos de solo, minerais, água e 
comunicação favorecem a fixação do homem e o desenvolvi
mento econômico e social, a exemplo da chapada de Jrecê, da 
serra de Jacobina e das áreas ribeirinhas ao São Francisco A rede 
urbana se concentra sobretudo nas proximidades do litoral, onde 
se localizam as capitais político-administrativas e algumas de 
suas principais éidades, como Recife (PE), Olinda (PE), Maceió 
(AL), Penedo (SE), Lagarto (SE), Itabaiana (SE) e Estância (SE) No 
restante da área ocorrem espaçadamente importantes centros 
regionais, a exemplo de Caruaru, Garanhuns e Petrolina em Per
nambuco; Arapiraca e Palmeira dos Índios, em Alagoas,~ Juazei
ro, Jacobina, Senhor do Bonfim e lrecê, na Bahia Interligando 
estas cidades com o restante do Nordeste e do Brasil, existe um 
sistema de comunicação razoável, destacando-se rodovias fede
rais e estaduais, pavimentadas, como a BR-407, que atravessa o 
interior no sentido norte-sul; a BR-1 01, que acompanha a dispo
sição do litoral no sentido nordeste-sudoeste, e a BR-232, que 
corta a parte norte da área no sentido leste-oeste, além de outras 
menos extensas 

O rio São Francisco tem importância vital para a Folha SC 24 
Aracaju, atravessando-a inicialmente no sentido sudoeste-nor
deste até a cidade de Cabrobó ( PE), onde inflete bruscamente 
para sudeste, formando um cotovelo, continuando nesta direcão 
até o litoral O referido rio compõe a principal bacia hidrográfica 
da região, concentrando em suas margens e em alguns de seus 
afluentes grandes projetos de irrigação e barragens, visando à 
eletrificação e à perenização de seus cursos. Representa também 
um importante eixo hidroviário, possuindo instalações portuárias 
e circulação de barcos de pequeno e médio portes Além da bacia 
do São Francisco existem outras de menor extensão, mas de 
importância regional, como as do ltapicuru, Vaza-Barris, Coruri
pe, Una e lpojuca 

A diversidade de formas de relevo identificadas nas Folhas 
SC.24/25 Aracaju/Recife possibilitou a classificacão de 6 domí
nios morfoestruturais em conformidade com as 'características 
por eles ressaltadas, como predominância em alguns da atuacão 
dos eventos tectônico-estruturais, em outros dos processos ~or
fogenéticos que truncam e mascaram as estruturas originais das 
rochas Estes grandes conjuntos agregam arranjos regionais de 
relevos que guardam relações causais, essencialmente ligadas a 
fatqres climáticos atuais ou paleoclimáticos, denominados re
giões geomorfológicas Estas por sua vez englobam conjuntos de 
formas de relevos fisionomicamente semelhantes em seus tipos 
de modelados resultantes de uma determinada geomorfogênese, 
explicada por fatores paleoclimáticos e relacionada à natureza 
litológica, designados unidades geomorfológicas 

As principais associações vegetais existentes na área são 
constituídas de Ce~rado (Savana) e Caatinga (Estepe) Quanto aos 
solos, ocorrem principalmente os Latossolos nos compartimen
tos planos elevados, os Pia nosso los nas áreas de aplanamentos e 
os Regossolos nos setores elevados dissecados 

As referências sobre geologia, vegetação, solos e clima foram 
obtidas dos respectivos capítulos deste volume, procurando-se 
manter a terminologia temática utilizada pelo Projeto RADAM
BRASIL. Os padrões de drenagem foram descritos de acordo com 
a classificação proposta por Howard (1967). 

2 2- METODOLOGIA 

2.2 1 - Introdução 

O mapa geomorfológico anexo é resultante de uma evolucão 
metodológica e cartográfica que fixa avanços fundamentados 'em 

dois pontos: melhoria no nível da interpretação e a reorganização 
das informações através de uma expressão gráfica que procura 
traduzir toda a visão global e riqueza de detalhes fornecida pela 
imagem de radar e por informes conseguidos na bibliografia e/ou 
no campo. 

De modo amplo, pode-se afirmar que os primeiros mapas, 
publicados em 1973, continham já os elementos essenciais do 
mapeamento. O aprimoramento da qualidade técnica se deu no 
âmbito de qualificação e quantificação dos processos geo
morfológicos e no aumento do poder de observação e controle da 
extrapolação das formas, materiais e processos morfogenéticos a 
serem representados 

2 2 2- Material utilizado 

O material básico da pesquisa geomorgológica são os mosaicos 
semicontrolados de imagens de radar, abrangendo 1 o de latitude 
e 1 °30' de longitude na escala 1 :250 000, com área de aproxima
damente 18.000 km 2 . 

O mosaico é utilizado com estereoscópio através de faixas de 
imagens de radar. Cada faixa cobre aproximadamente 37 km de 
largura e o recobrimento em estereoscopia alcança até 25%. A 
estereoscopia é um recurso a mais do levantamento radargramé
trico, sendo utilizada sistematicamente para que não sejam per
didos detalhes significativos A vantagem do mosaico é a visão de 
conjunto que se pode obter de uma área muito extensa ( 18 000 
km2 ) Os grandes conjuntos estruturais são nitidamente percep
tíveis e formas de relevo de grande extensão são acompanhadas 
sem dificuldades. A drenagem pode ser acompanhada de modo 
preciso e seus padrões são claramente discerníveis Linhas de 
ruptura podem ser traçadas, até mesmo aquelas que separam os 
tipos de leito de um rio São estes elementos que permitem divi
dir, com nitidez, o relevo em partes conservadas, geralmente res
tos de superfícies de erosão antigas ou relevos estruturais, e 
relevos dissecados O contraste entre estes dois tipos é claro 
quando ambos estão presentes na mesma Folha 

Todavia, é no âmbito dos relevos dissecados que a imagem de 
radar pode oferecer contribuições efetivas. Sob vegetação dis
persa pode-se discernir a orientação de dunas ou restingas. A 
rede de drenagem e interflúvios podem configurar fácies de 
dissecação onde interferências sobre a morfogênese são tecni
camente controladas Fácies de dissecação iguais são discerní
veis em diferentes posições altimétricas. A homogeneidade do 
imageamento permite a compartimentação do relevo. Uma ex
ploração adequada dos tons permite um aumento de clareza nas 
fácies de dissecação ou nas áreas de relevos conservados 

Alguns recursos complementares podem auxiliar a correlacão 
imagem-terreno, dando referências significativas. Dentre estes 
recursos destacam-se as cartas topográficas Elas são úteis es
sencialmente para medições, quantificação de estudos de com
partimentacão do relevo e definicão das fácies de dissecacão Por 
outro lado.' ocorre a possibilid~de de se acrescentare~ outros 
tipos de informes condicionados pelo acesso ao campo que a 
rede rodoviária oferece, pela integração com os dados fornecidos 
por imagens obtidas por satélites, pelo acúmulo de pesquisas 
geomorfológicas publicadas e pelas variadas coberturas de aero
Jevantamentos convencionais em diferentes escalas. 

2.2 3- Objetivos e princípios fundamentais do mapeamento 

Um dos objetivos básicos dos mapas e relatórios é fornecer um 
quadro geral da Geomorfologia do Brasil 

Fornecer informes técnicos interdisciplinares a um núme10 
crescente de usuários é outro dos objetivos do mapeamento 

Um princípio fundamental em qualquer mapeamento está na 
definição do que deve ser ou não mapeado O processo de redu
ção da escala 1:250.000, na qual é feita a interpretação, para 
1 1 000 000, em que é feita a publicação, por si mesmo delimita a 
representação do fato a ser mapeado (todavia, sempre há o 
recurso de transformar um fato de pequena expressão geográfica 
em um símbolo) Isto permite um controle sobre o nível de deta
lhamento na coleta de informações em trabalhos de campo. 

Outro princípio sobre o qual se apóia a metodologia é um com
promisso com o tempo. Os produtos finais do Projeto RADAM-
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BRASIL são realizados em tempo curto, para que medidas gover
namentais não sejam tomadas sem apoio de instrumentos de 
base. A velocidade de produção é, pois, um elemento funda
mental, mas não pode ser traduzido pela diminuição da quali
dade. A solicitação de um trabalho técnico de qualidade e a 
exigência referida puderam ser solucionadas por metodologia 
eficaz. 

Desse modo, amparado por uma metodologia que fixa os 
princípios básicos e o perfil do produto final, por um fluxograma 
operacional e por uma sistematização de mapeamento, todos 
suficientemente abertos, o mapa geomorfológico adquire a ca
racterística de reconhecimento adequado à escala e apresenta 
uma linguagem cartográfica aberta para a qual convergem infor
mes científicos e pragmáticos 

2 2.4 - Etapas de trabalho 

A experiência adquirida durante o mapeamento já realizado indi
ca a viabilidade de se mapear com homogeneidade de qualidade, 
utilizando-se uma pequena equipe técnica, na qual esteja asse
gurada uma permanente troca de informações e com consultoria 
técnica regional. Esta equipe se apóia também num referencial de 
padrões de imagem de radar e em um manual de serviço, ambos 
organizados sistematicamente e sempre enriquecidos pela expe
riência acumulada. 

Estabelecidos os princípios gerais da metodologia, as etapas 
de trabalho são o modo decorrente para satisfazer aqueles 
princípios 

Na seqüência operacional a primeira fase consiste no levanta
mento do material bibliográfico e de toda a cartografia de apoio. 
Da bibliografia são selecionadas várias hipóteses de trabalho no 
plano interpretativo Uma exploração inicial sobre o mosaico a 
1:1 000 000 permite obter uma visão global da área. As correla
ções temáticas são sempre realizadas permitindo que as relações 
mais diretas sejam explicadas ou transformadas em hipóteses 
de trabalho 

A segunda etapa de trabalho é a interpretação preliminar feita 
Folha a Folha na escala 1 :250.000. Ela inclui o mapeamento da 
drenagem e dos tipos de modelado 

A fase de interpretação preliminar comporta uma seqüência 
de estudos que começa com a análise descritiva da drenagem, 
incluindo estudo individual dos cursos de água, das sub-bacias e 
bacias hidrográficas Em seguida são delimitados os modelados 
de aplanamentos, de dissolução, de acumulação e os de disseca
ção, bem como são assinalados os símbolos. Delimitados os 
tipos de modelados, todas as informações obtidas se orientam na 
direção de agrupar aqueles que tenham uma evolução geo
morfológica comum, traçando-se, desse modo, as linhas prelimi
nares das unidades geomorfológicas Estas são agrupadas em 
regiões geomorfológicas e domínios morfoestruturais, ainda com 
delimitações provisórias. 

Terminada a fase de interpretação preliminar e integradas 
todas as Folhas, iniciam-se as operações de campo Elas são fei
tas com sobrevôos a baixa altura e com percursos sobre o terreno. 
Essas operações destinam-se a sanar dúvidas havidas na inter
pretação preliminar Porém, mais que isso, as operações de 
campo permitem o controle imagem-terreno, a descricão do 
relevo, a coleta de amostras de material das formações ;uperfi
ciais, a tomada de fotografias e, principalmente, a busca de mais 
elementos para conferir as hipóteses de trabalho anteriormente 
levantadas As características das unidades geomorfológicas e 
seu agrupamento em regiões e domínios são também conferidos 
nos trabalhos de campo, ainda que sua delimitação seja mais fiel 
com a visão de conjunto dada pela imagem de radar Todos os 
informes colhidos nas operações de campo são incorporados ao 
mapeamento na etapa denominada reinterpretação 

O preparo final do relatório é a última etapa dos trabalhos 
executados na escala 1 :250.000 e apresentados em Folha 
1:1 000 000. Esta posição nas etapas de trabalho se justifica na 
medida em que o relatório contém, em primeiro lugar, a descri
ção, classificação e explicação dos fatos mapeados Além disto, o 
relatório reúne um grande número de informações que não são 
mapeáveis e outras apenas representadas por símbolos 
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Os relatórios de Geomorfologia contêm, além de partes aces
sórias convencionais, partes comuns a todas as Folhas, a sa
ber: 
- Metodologia; 
- Características Geomorfológicas; 
- Geomorfogênese; e 
-Aplicações da Pesquisa Geomorfológica 

O texto sobre Metodologia é transcrito em cada volume no 
sentido de se conseguir uma estrutura íntegra e porque a meto
dologia e a expressão gráfica podem ter modificações e aper
feiçoamentos. 

Eventualmente podem ser inseridas, em uma segunda parte, 
apreciações sobre a natureza e evolução dos conhecimentos 
anteriores ao levantado pelo Projeto RADAMBRASIL A introdu
ção de uma seção especial sobre a natureza dos trabalhos ante
riores é função de sua quantidade e qualidade. Registros biblio
gráficos são, contudo, abundantes nas outras partes do relatório, 
de modo que a bibliografia pode ser tomada como um refe
rencial abrangente 

A parte seguinte do relatório tem o título Características Geo
morfológicas e corresponde à descrição das unidades em que foi 
dividido o mapeamento O princípio de agrupamentos sucessivos 
de subconjuntos constituídos de tipos de modelados permite a 
identificação de unidades geomorfológicas e grupamentos des
sas em regiões que, por sua vez, constituem os domínios Estes 
conjuntos se agrupam segundo uma taxonomia baseada em 
ordens de grandeza espacial e temporal Operacionalmente o 
mapeamento foi trabalhado com os subconjuntos de menor or
dem de grandeza, mas a forma de apresentação gráfica e a descri
ção e explicação no relatório são feitas a partir dos grandes 
domínios morfoestruturais As ordens de grandeza que foram 
adotadas na taxonomia são diferenciadas entre si de acordo com 
a prevalência da causalidade e predominância de formas de 
relevo Não guardam, contudo, diferenças em termos de áreas 
para resguardar as especialidades de cada Folha mapeada. Os 
domínios morfoestruturais constituem a maior divisão taxo
nômica adotada Esse táxon organiza a causa de fatos geo
morfológicos derivados de aspectos amplos da geologia com os 
elementos geotectônicos, os grandes arranjos estruturais e even
tualmente a predominância de uma litologia conspícua. Esses 
fatores geram arranjos regionais de relevos com formas variadas 
mas que guardam relações de causa entre si. Podem ser, por 
exemplo, restos de cadeias dobradas, grandes maciços de rochas 
cristalinas, bacias sedimentares ou conjuntos de formas de acu
mulação recente Esses grandes conjuntos de formas de relevo 
podem conter subdivisões que representam o segundo táxon, 
designadas como regiões geomorfológicas Elas se caracterizam 
por uma compartimentação reconhecida regionalmente e apre
sentam não mais um controle causal relacionado às condições 
geológicas, mas, essencialmente, estão ligadas a fatores climáti
cos atuais ou passados A tectônica que lhes é relacionada é a 
epirogênese em relação às áreas próximas e a tectônica regional 
recente (e não mais estruturas e litologias herdadas), as quais 
lhes dão características comuns e aspecto geral semelhante O 
clima é um fator interveniente ou integrante do conceito; alguns 
aspectos fitoecológicos e pedológicos, portanto, são também 
significativos regionalmente 

O terceiro táxon se refere às unidades geomorfológicas Estas 
são definidas como um arranjo de formas de relevo fisionomica
mente semelhantes em seus tipos de modelados; a similitude 
resulta de uma determinada geomorfogênese, inserida um um 
processo sincrônico mais amplo A geomorfogênese e a simili
tude de formas são explicadas por fatores paleoclimáticos e/ou 
por outros relacionados à natureza dos domínios 

Cada unidade geomorfológica mostra tipos de modelados, 
processos originários e formações superficiais diferenciadas de 
outras O comportamento da drenagem, seus padrões e anoma
lias são tomados como referencial na medida em que revelam as 
relacões entre os ambientes climáticos atuais ou passados e as 
condicionantes litológicas ou tectônicas 

A convergência de muitos indicadores, coerentes entre si. é o 
instrumento adequado para a separação das unidades geo: 
morfológicas, desde que apenas um único indica?or, em geral, e 



insuficiente para definir uma evolução geomorfológica complexa. 
Estas unidades não têm dimensão prefixada, mas se procura evi
t~r a microcompartimentação, já dificultada pelo próprio princí
pio taxonômico adotado desde que a divisão de uma unidade 
geomorfológica cairia sobre uma ordem de grandeza menor. 

Uma unidade geomorfológica pode ser tomada como base de 
uma divisão fisiográfica quando considerada a interacão dos e
lementos constituintes de sua paisagem, como solo, clima e 
vegetação. 

Além de suas finalidades essencialmente científicas, as uni
dades geomorfológicas assumem também uma canotacão de 
compartimentação do relevo regional. Essa conotacão ·não é 
incongruente com a definição adotada, pois apenas s~ atribui às 
unidades geomorfológicas uma nova função, já que a divisão de 
relevo brasileiro é ainda um problema aguardando solucões em 
diferentes níveis O Projeto RADAMBRASIL oferece, p~la visão 
de conjunto dada pela imagem de radar e pela análise geomorfo
genética que faz, uma divisão de relevo baseada em um instru
mento de interpretação e uma conceituação que vem evoluindo 
no sentido técnico em todos os mapeamentos 

A denominação de qualquer tipo de relevo oferece sempre 
dificuldades na medida em que, em princípio, é aconselhável uma 
ligação com a toponímia regional, nem sempre rica ou ex
pressiva O problema da denominação é sensível, independente
mente do nível taxonômico de que trata a divisão do relevo Em 
decorrência, procurou-se adotar uma ordem de precedência dos 
termos a serem utilizados na denominação das unidades geo
morfológicas. Em geral, o termo inicial obedece à toponímia 
regional como planalto, planície, chapada, serra, entre outros 
Quando essa topo nímia não existe, a referência é feita pela carto
grafia ou pelos estudos regionais realizados pela Fundação Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outros de 
relevância A qualificação deste termo inicial da toponímia pro
cura ser a mais técnica possível, com conotações preferente
mente genéticas, tais como estrutural, aplanado, dissecado e 
kárstico. O terceiro elemento da denominação se refere à topo
grafia de fatos morfológicos significantes, preferentemente rela
cionados aos interflúvios e secundariamente relacionados a rios, 
bacias hidrográficas ou partes delas Pode-se ainda usar refe
rências a pontos cardeais ou colaterais, ou ainda posições relati
vas de uma unidade em relação a outras. 

A terceira parte do relatório é um estudo essencialmente geo
morfológico e mais detalhado pois trata da Geomorfogênese O 
assunto pode ser abordado tanto do presente para o passado 
como ao contrário, dependendo dos resultados dos trabalhos de 
campo, das análises geomorfológicas dos mosaicos e das infor
mações bibliográficas A Geomorfogênese inclui também um 
ordenamento racional das várias etapas da evolucão do relevo, a 
natureza das formacões superficiais, as constatacões mor
foclimáticas e suas c~nseqüências na organização do relevo. As 
unidades geomorfológicas podem ser tomadas na evolucão co
mo elementos de referência. A linguagem é essencialme~te téc
nica e os padrões são científicos. Nesta parte há uma distincão 
clara entre o que foi provado, o que é provável e o que é sugestão 
Parte das conclusões da Geomorfogênese é resultado de infor
mações colhidas das diferentes fontes utilizadas, mas o principal 
está representado no mapeamento ou deriva da interpretação 
dos mosaicos. 

A exploração conjunta dos mapas geológico, geomorfológico, 
pedológico e da vegetação, do Projeto RADAMBRASIL, permite 
comparações que levam a conclusões paleoclimáticas As for
mações superficiais são estudadas em perfis significativos das 
unidades geomorfológicas. O levantamento e a amostragem são 
feitos de modo completo, assim como o processamento das 
análises. Na medida em que os estudos das formações superfi
ciais forem sendo desenvolvidos, dados relativos à cronologia 
absoluta podem aumentar bastante o nível de conhecimento 
sobre o Quaternário brasileiro, incluindo informacões sobre as 
variações dos ambientes morfoclimáticos · 

A Geomorfogênese é a parte do relatório que serve não apenas 
aos geomorfólogos. Ela é utilizada também como embasamento 
científico da quarta parte essencial do relatório, intitulada Apli
cacões da Pesquisa Geomorfológica Esta parte estuda, com base 

científica, as diferentes aplicações sugeridas pelas pesquisas 
realizadas. Procura-se indicar aos planejadores e usuários quais 
os problemas existentes na área mapeada e os erros cometidos 
no uso do relevo, apontando soluções para seu adequado apro
veitamento. A variedade de problemas, que estão relacionados à 
pesquisa geomorfológica, é muito grande e, na hledida do diag
nóstico feito, todos eles são referidos em linguagem técnica 
acessível a um público de especialistas de diferentes formações. 
A experiência tem demonstrado que a metodologia exposta é 
adequada, com a imagem de radar e os trabalhos de campo fun
cionando como elementos adequados para os estudos que visam 
à apropriação e ao uso do relevo. Baseado nessa metodologia ela
borou-se um mapa de avaliação do relevo, cujos princípios meto
dológicos e objetivos acham-se contidos em nota explicativa 
impressa à margem do referido mapa. Através desses estudos 
poderão decorrer pesquisas rnais aprofundadas de áreas aqui
problemáticas dirigidas para medidas de controle geomorfoló
gico. Esse controle se exerce, principalmente, em relação à 
definição de categorias de avaliação do relevo, inferindo-se, atra
vés de seu grau de estabilidade morfodinâmica, as perspectivas 
para sua utilização. Além disso, são analisados problemas espe
cíficos da área mapeada, tais como: assoreamento de barragens, 
lagos e canais fluviais; traçado, abertura e conservação de estra
das; interferência na mineração de aluvião e de jazidas de enri
quecimento supergênico; indicação de locais para instalação de 
hidrelétricas; mudanças e ampliação de sítios urbanos, entre 
outros 

2.2.5 - Composição do mapa 

A evolução da metodologia, já descrita, foi acompanhada, parale
lamente, por uma série de pesquisas e modificações na composi
ção do mapa e na organização de sua legenda. 

Entre os objetivos dessas modificações incluem-se qu(!lificar 
as informações permitidas pela escala, possibilitar uma leitura do 
mapa mais diretamente associada à legenda e refletir a sistemá
tica da pesquisa geomorfológica realizada 

O problema principal a ser equacionado e solucionado é o da 
compatibilidade entre a taxonomia dos fatos mapeados e os 
recursos gráficos disponíveis Para que esses objetivos fossem 
realizados em um mapa utilizaram-se combinações de cores, 
letras-símbolo e conjuntos alfanuméricos, ornamentos cartográ
ficos e símbolos. Esses recursos foram empregados segundo a 
ordem de grandeza e o grau de importância dos fatos mapeados 
na escala ao milionésimo 

Na adoção desses objetivos, recursos e princípios, o Projeto 
RADAMBRASIL criou uma cartografia geomorfológica própria, 
que foi sendo gradativamente aperfeiçoada por pesquisas e en
saios sucessivos e continuados 

O emprego de cores é o recurso gráfico fundamental e de 
visualização imediata As cores são utilizadas na representação 
dos fatos de 1 ~. 2~ e 3~ ordens de grandeza, ou seja, os domínios 
morfoestruturais, as regiões e as unidades geomorfológicas. Para 
cada domínio é utilizada uma cor básica, da qual podem ser deri
vadas outras cores da mesma "gama" para representar a decom
posição em regiões e estas em unidades. O objetivo dessa de
composição de cores é a visualização, no mapa, de unidades geo
morfológicas incluídas na mesma região. Dentro da cor utilizada 
para uma unidade geomorfológica, os fatos de quarta ordem de 
grandeza- os tipos de modelados- podem ser representados por 
tonalidades da mesma cor, sendo que os de dissolução recebem 
um ornamento além desta cor. Os modelados de acumulação, 
quando não constituem uma unidade geomorfológica, são repre
sentados por uma cor diferenciada das cores básicas, recebendo 
convenções cartográficas segundo suas gêneses. 

O princípio de utilização de cores por decomposição de fatos 
mapeados segundo sua taxonomia reduz a expressão gráfica das 
cores de modo gradual, a ponto de exigir, a partir da quarta ordem 
de grandeza, a utilização dos novos recursos gráficos: retículas, 
convenções cartográficas, letras-símbolo e sua variação em con
juntos alfanuméricos. Estabelece-se, desse modo, uma relação 
cor e letras-símbolo para aumentar a facilidade de leitura na re
presentação dos tipos de modelados. A chave das letras-símbolo 
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seguiu um princípio de utilização do menor número possível de 
componentes para não dificultar sua memorização durante a lei
tura O primeiro elemento é uma letra maiúscula referente aos 
tipos de modelado de aplanamento, de dissolução, de acumula
ção e de dissecação Representando a quinta ordem de grandeza. 
são usadas letras minúsculas para qualificar as características 
inerentes a esses modelados; para o modelado de dissecacão 
guardou-se. por sua significação especial, uma combinação por 
um conjunto alfanumérico Isto se justifica pelo valor pragmático 
e científico desse tipo de relevo na medida em que ele traduz a 
energia da erosão. O conjunto alfanumérico foi utilizado para re
presentar duas variáveis morfométricas desse tipo de modelado: 
a densidade e o aprofundamento da drenagem As variáveis mor
fométricas são tratadas por amostragem de áreas mais repre
sentativas dentro de uma região, com expressão de continuidade 
em até mais de uma Folha Os valores obtidos integram uma 
tabela que permite a identifica cão de cada combinacão das variá
veis em um conjunto de referências globais comp.arativamente 
aos demais valores obtidos na Folha mapeada 

A sexta ordem de grandeza. dentro do princípio básico de 
organização taxonômica decrescente, abrange fatos que só po
dem ter. por sua dimensão geográfica. uma representação por 
símbolos lineares ou pontuais As formações superficiais. pela 
complexidade e dimensões em que são tratadas. figuram como 
símbolos de ocorrência 

A morfodinâmica é uma parte significativa do mapeamento 
tanto mais que alguns de seus mais importantes fenômenos 
significam desequilíbrios criados pela atuação do homem sobre o 
relevo Alguns desses fatos generalizados, como a erosão dos 
solos. solifluxão, ação de térmitas e outros, são localizados. como 
os deslizamentos em rodovias A representação por variedades 
de símbolos é uma imposição tanto da escala como do próprio 
fato Utilizando-se variações nos símbolos pode-se acrescentar 
outros tipos de informes: continuidade têmpora-espacial e ritmo 
de ocorrência 

2 2 5.1 - Estrutura da legenda 

A estrutura da legenda no mapa geomorfológico foi organizada 
para que as informações mapeadas pudessem ser dinamizadas 
dentro .da classificação taxonômica expressa em odem de gran
deza E esse princípio que organiza as unidades da estrutura 
da legenda 

O primeiro comando é dado pelos títulos dos domínios mor
foestruturais organizados em chaves laterais Há uma ordenacão 
na citação destes domínios refletindo uma implicação cron~ló
gica, em que os fatos devem ser plotados na legenda dos mais 
recentes para os mais antigos 

A subdivisão dos domínios é feita imediatamente aos seus 
títulos, pela titulação das regiões e das unidades geomorfológi
cas organizadas segundo seu grau de expressividade geo
rnorfológica. Abaixo dessas titulações estão representados os 
modelados de aplanamento, de dissecacão, de dissolucão e de 
acumulação por barras geométricas cont~ndo a indicaçã~ dares
pectiva área mapeada. Essas barras contêm ainda as seguintes 
informações: as cores das unidades geomorfológicas separadas 
em duas cores derivadas para representar os tipos de modelados; 
as associações de letras-símbolo qualificando os tipos e as fácies 
dos modelados de aplanamento, de dissecacão, de dissolucào e 
de acumulacão · · 

Os mode.lados de acumulação. dispersos no mapa em diferen
tes unidades geomorfológicas e que não constituem um domínio, 
têm sua área representada em barras, plotadas antes da definicão 
das letras-símbolo. A definição dos tipos de modelados map.ea
dos na Folha 1:1 000 000 vem em seguida ao conjunto de barras 
Ela é feita a partir de uma definição padronizada das letras
símbolo. 

As fácies de dissecação encontradas nas unidades geo
morfológicas obedecem. na legenda, a um comando único, loca
lizado no final das descrições dos modelados. São qualificadas 
em homogênea (quando controladas apenas pela erosão) e dife
rencial (quando há um forte controle estrutural). Elas são defini
das pela densidade de drenagem. qualificada em fina, média e 
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grosseira (f, m e g). e pelos números de 1 a 3 que qualificam o 
aprofundamento da drenagem. Após as definições dos dois com
ponentes da dissecação há um quadro em que todas as combi
nações possíveis destes componentes são agrupadas em um 
conjunto alfanumérico. O quadro permite ao leitor identificar as 
fácies de dissecação homogênea representadas no mapa As 
fácies de dissecacão diferencial são buscadas apenas pelo alga
rismo relacionadÓ ao aprofundamento da drenagem 

Os fatos mapeados na sexta ordem de grandeza são organiza
dos na lista de símbolos. tendo também comando único, inde
pendentemente da unidade geomorfológica onde foram mapea
dos. 

De acordo com as características da metodologia, a natureza 
sistemática do mapeamento e a oportunidade de publicação em 
cores. o mapa geomorfológico, baseado em informação forne
cida pela imagem de radar e complementada pelas pesquisas de 
campo, amplia os conhecimentos geomorfológicos. possibili
tando sua utilização por especialistas em outras áreas afins de 
conhecimentos Além disto, fornece dados sobre a composição 
do relevo por unidade de manejo ambiental, que constitui o 
embasamento teórico-prático no qual devem se apoiar a análise e 
o planejamento regionais 

2 3- CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

2 3.1 - Depósitos Sedimentares 

Este domínio tem a denominacão baseada na ocorrência de áreas 
de sedimentos inconsolidado~ ou pouco consolidados deposita
dos durante o Cenozóico Ocupa trechos descontínuos ao longo 
do litoral e do rio São Francisco, aparecendo também em setores 
restritos dos vales dos rios ltapicuru e Vaza-Barris, cuja .descrição 
é feita de conformidade com as características apresentadas nas 
unidades em que ocasionalmente estão inseridos Suas feições 
refletem as influências dos processos de acumulação fluvial. 
marinha, fluviomarinha e eólica que por sua vez influenciam as 
características espaciais e os aspectos de dissecação. justifi
cando a identificação de 3 regiões particularmente distintas: 
Planícies Litorâneas. Planície do São Francisco e Piemontes 
In uma dos. 

2.3 1 1 - Planícies Litorâneas 

Ocupam uma faixa estreita e alongada no sentido NE-SO ao longo 
do litoral. abrangendo áreas dos Estados de Pernambuco, Ala
goas. Sergipe e Bahia, com cerca de 3 430 km2 Em alguns tre
chos elas se estreitam a ponto de desaparecerem. sendo substi
tuídas por falésias vivas esculpidas em sedimentos do Grupo 
Barreiras (Est 2 I A); em outros penetram para o interior, acom
panhando os baixos cursos dos rios. ou então se alargam. como 
na desembocadura em delta do rio São Francisco Constituem 
uma unidade geomorfológica denominada Planícies Deltaicas. 
Estuarinas e Praiais. cujas características são apresentadas a 
seguir. 

2 3.1 1 1 - Planícies Deltaicas, Estuarinas e Praiais 

Esta unidade caracteriza-se por grupamentos de formas de ori
gem marinha. fluviomarinha. lacustre e eólica, depositadas sob a 
influência das condicões ambientais variáveis durante o Quater
nário Estas feições geomorfológicas têm maior expressão areal 
na dependência do recuo dos Tabuleiros Costeiros Da foz do rio 
São Francisco para o sul as planícies litorâneas se alargam. 
enquanto que para o norte se estreitam e quase desaparecem. 
sendo limitadas por falésias vivas ou paleofalésias De um modo 
geral. as desembocaduras dos rios formam estuários afogados ou 
rias. destacando-se as dos rios Jaboatão, lpojuca, Sergipe, Vaza
Barris e Real Estas rias colmatadas contêm manguezais. comu
mente encontrados nos Estados de Pernambuco, Alagoas e Ser
gipe O rio São Francisco, o mais importante da unidade e das Fo
lhas SC 24/25 Aracaju/Recife, apresenta uma desembocadura 
formada por sedimentos quaternários dispostos em forma de 
leque aberto constituindo um delta Este delta, que se situa entre 
os Estados de Alagoas e Sergipe. é do tipo construtivo, apresen-



tando na sua parte emersa uma linha de costa regular em forma de 
cúspide. enquanto a parte submersa é íngreme. A planície deltai
ca. constítuld!J de sedimentos arenosos e argilosos. é secionada 
por canais,distributários antigos e por um único canal ativo anas
tomosado que contém no seu 1nteríor bancos mígrantes e ilhas 
inundáveis. Estas ilhas. como as áreas marginais ao canal, são 
periodicamente ocupadas com culturas. Nas faixas parcialmente 
estáveis ocorrem planlcies de inundação. mangues e pântanos. 
cordões arenosos e dunas (Fig. 2.1 ). O canal fluvial transporta 
sedimentos, contribuindo para o avanço da frente deltaica que se 
processa lenta e paralelamente à costa em forma de restingas e 
de barras de desembocaduras. Esses cordões estão situados à 
retaguarda da frente deltaica, formando feixes separados pordls· 
cordância que indicam mudanças na configuração da linha de 
costa. Sobre as partes mais elevadas das planícies e nos feixes de 
cordões mais próximos do mar existem formações dunares de 
diferentes colorações. Essas dunas atingem aproximadamente 
30 m de altura, sobretudo na parte norte do delta, próximo à 

localidade Piaçabuçu (AL), onde são móveis e contém lagoas 
temporárias. Nas áreas mais internas são edafizadas e fitoesta
bilizadas. Este delta é dominado por ondas (Suguio, 1981) cuja 
energia corresponde a 30.4 ergs/slm da linha de costa, o que 
explica a sua configuração e demais caractensticas de sua planr
cie, assim como a existência de um só canal fluvial. Nele. podem 
ser reconhecidos pelo menos dois estágios de terraços marinhos 
relacionados com variações positivas recentes do nlvel do mar. É 
provável que um outro episódio mais antigo tenha depositado 
sedimentos marinhos no contato dos sedimentos Barreiras com a 
planlcie deltaica, onde se localizam principalmente depósitos de 
turfas. No interior desta área de acumulação de sedimentos, os 
pequenos rios afluentes do São Francisco evidenciam também 
características de rias. Como os demais rios do litoral, o São Fran
cisco sofreu influências de regressões e transgressões ocorridas 
no Quaternário, as quais favoreceram a formação de rias ou de 
lagunas por barramento da foz por meio de cordões arenosos 
seqüenciados. 

Fíg 2 1 - Delta do rto São Franc•sco Trecho da Planfc•e Utorãnea em con111to com os Tabule11os Cosleiros. distingUindo-se acumulações mannhas com llneações •nd•cendo 
d1ferentes gorações de cordões lnorAneos. dunas l••as e at1vas, formações fluvía•s e lagunas que se sobrepõem ou se intercalam h deme•s. além de pontas arenosas na safda 

do rio. Esses registros de eventos geomorfológicos traduzem a evolução da un1dade a pan11 do Ple•stoceno. Folha SC.24·Z·B. 
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As restingas, uma das feições acumulativas desta unidade, se 
desenvolvem nas planícies marinhas barrando as embocaduras 
de rios, como o Japaratuba, em Sergipe, e de lagoas como as de 
Mundaú, Manguaba e do Jequiá, em .Alagoas. Estas restingas for
mam ocasionalmente feixes intercruzados que são penetrados 
pela maré, e encontram-se ainda posicionadas em torno dos rios 
Sergipe, Vaza-Barris e sobretudo no delta do rio São Francisco, 
como já foram referidas 

Formações dunares fixadas ou não pela vegetação e em parte 
reativadas, muitas vezes entremeadas por lagoas, apresentam 
diferentes colorações relacionadas com os períodos de acumula
ção A geração mais antiga, situada mais para o interior da planí
cie, é constituída de areias de cor branca Outra geração duna r de 
coloração creme é encontrada nas planícies marinhas e nas flu
viomarinhas dos rios São Francisco, Real e ltapicuru, superpostas 
a areias dunares brancas que estão parcialmente dissipadas As 
dunas caracterizadas pela coloração creme têm a crista interna 
voltada para oeste, coberta por vegetação, enquanto que a parte 
voltada para leste está parcialmente erodida pelo mar. Estas 
dunas, acumuladas durante uma fase de regressão marinha que 
sucedeu a dissipação das dunas brancas, estão situadas em dife
rentes níveis da planície litorânea, sendo que o nível mais elevado 
está sendo erodido pelos cursos inferiores dos rios. Entre esses 
cordões dunares ocorrem depressões periodicamente inundadas 
quando da subida do nível do lençol freático, formando lagoas 

A planície litorânea situada na foz do rio ltapicuru é um com
partimento embutido nos Tabuleiros Costeiros, contendo acumu
lações situadas em diversos níveis topográficos Os depósitos 
mais altos estão entre 12 e 30m de altura sobre rochas granulíti
cas alteradas Os sedimentos arenosos amarelos contendo sei
xos de quartzo ferruginizados de rochas do embasamento reco
brem uma camada de saprólito argiloso de cor variegada Esta 
acumulação forma uma bancada dissecada em forma de lombas 
largas que se encontra continuamente desde Altamira, na borda 
do tabuleiro, até a localidade de Conde, mais próxima do litoral 
Envolvendo este depósito, paleofalésias representadas porres
saltas ou disfarçadas em forma de colinas apresentam local
mente coluviões grosseiras avermelhadas A disposição e as 
características dos materiais que constituem esses sedimentos 
identificam sua origem continental, relacionada com leques de 
espraiamento do ltapicuru precedendo os depósitos marinhos, 
fluviomarinhos e lagunares da planície holocênica (Est. 2 1 B). 

Além desses depósitos, notam-se ainda duas acumulacões 
arenosas que atualmente formam terraços situados a 6-8 ~ e a 
cerca de 4 m de altitude, entalhados pelo baixo curso do ltapi
curu Essas ocorrências são comumente encontradas nas pro
ximidades das embocaduras dos rios Real, Vaza-Barris e Sergipe, 
aproximadamente às mesmas altitudes, constituindo áreas are
nosas emersas, situadas no interior das planícies barradas por 
cordões marinhos mais recentes Estas assumem aspecto de 
planícies estuarinas, onde se concentram mangues e divagam os 
braços fluviais que nesse trecl>o são dispersados para norte Os 
cordões litorâneos que barram tais planícies estão a cerca de 1-2 
m de altitude, às vezes formando flechas. Geralmente esses 
cordões foram remanejados pelos ventos e formam dunas, de cor 
amarelo-creme, parcialmente fixadas por coqueiros As planícies 
litorâneas da foz dos rios Real, Vaza-Barris e Sergipe apresentam 
a mesma sucessão de depósitos arenosos e argila-arenosos do 
Quaternário Continental e Marinho. A foz do rio Sergipe, barrada 
parcialmente pela restinga de Atalaia, apresenta-se com um 
único canal entre bancos de areia migrantes que constituem sério 
obstáculo à navegação o crescimento de pontas arenosas liga
das aos cordões que bordejam a planície litorânea é responsável 
pela mobilidade dos estuários que formam rias a sul do rio 
São Francisco 

Eventualmente nas planícies formam-se terraços, mas pouco 
são representáveis na escala ao milionésimo Estes terraços apre
sentam pequenos desníveis, às vezes de 2 a 3 m, e têm textura 
superficial variada. Algumas vezes são recobertos por material 
arenoso, proveniente das dunas que foram reativadas, ou por 
capeamento síltico-argiloso proveniente de inundações, como 
foi observado na planície do rio Vaza-Barris próximo de ltapo
ranga em Sergipe Nas planícies fluviomarinhas dos rios Piauí e 
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Real ocorrem terraços recobertos por areias creme lavadas por 
processos fluviais, enquanto nos terraços posicionados no sopé 
das colinas do Barreiras existem areias brancas, como se pode 
verificar no sítio urbano de Aracaju. Com relação às feições erosi
vas, observa-se que as falésias e paleofalésias localizam-se prin
cipalmente no litoral norte da unidade, mostrando-se geralmente 
entalhadas pelos baixos cursos dos rios, como o São Miguel, 
em Alagoas. 

Outro aspecto geomorfológico do trecho estudado são as li
nhas de recifes que predominam no litoral dos Estados de Ala
goas e Pernambuco Estes acham-se paralelos à praia e são 
constituídos por arenitos superpostos por corais e algas encros
tantes Estão situados em diferentes posições correlacionáveis 
com níveis .de praias fósseis que indicam variações do nível do 
mar durante o Holoceno Estas formações, geralmente descon
tínuas, possibilitam a inter-relação dos canais fluviais, com o 
fluxo e refluxo das correntes de maré, dificultando a navega
cão costeira. 
· No litoral a lagoa no, ao norte do delta do São Francisco, o sur
gimento de grandes lagoas (Mundaú, Manguaba e do Jequiá) 
deve-se à conjugação de fatores tectônicos e eustáticos que pro
vocaram o afogamento das embocaduras de alguns rios barrados 
pela sedimentação de cordões arenosos, por ocasião da última 
transgressão marinha Os modelados de erosão marinha e acu
mulacão marinha, fluviomarinha, eólica e deltaica são indicado
res d~s diferentes estágios de evolução do litoral, sendo portanto 
elementos de fundamental importância para o estabelecimento 
de uma cronologia A natureza, o posicionamento e as caracte
rísticas morfológicas desta unidade refletem uma composição 
geodinâmica peculiar, devendo, portanto, ser encarada como 
uma entidade equiproblemática do ponto de vista de ocupação 
humana 

2 3 1 .2- Planície do rio São Francisco 

Esta região engloba modelados de origem fluvial e continental, 
sujeitos a inundações periódicas Nas Folhas SC.24/25 Aracaju/ 
Recife, é representada principalmente pelas aluviões encontra
das ao longo do curso médio do rio São Francisco e seus afluen
tes Este rio tem direção geral SO-NE até a cidade de Cabrobó (PE) 
e NO-SE até a foz, perfazendo cerca de 840 km de extensão, 
constituindo-se no maior caudal entre outros rios importantes 
das Folhas como o ltapicuru e o Vaza-Barris. Este percurso, ini
ciado a jusante na barragem de Sobradinho, apresenta mudanças 
bruscas de direção, angulosidade, estreitamentos do canal, retili
nizacões, meandramentos e ilhas. Em virtude das características 
litoiÓgicas e tectônicas que conduziram sua instalação, o perfil 
longitudinal do rio São Francisco apresenta nítidas variações, 
podendo ser dividido em três seções distintas (Fig 2 2), de 
acordo com sua morfologia e gradiente, e conseqüentemente 
com as variações da velocidade de lâmina de água e da capaci
dade de transporte de sedimentos A primeira dessas seções 
abrange desde a barngem de Sobradinho até a cidade de Petro
lândia, quando o rio entalha rochas metamórficas do Pré-Cam
briano e sedimentos cretácicos da bacia Tucano-Jatobá No 
primeiro caso a declividade é fraca, apresentando leito em canais 
anastomosados com ocorrência de ilhas, e no segundo o canal 
descreve meandros Na segunda seção, entre as cidades de 
Petrolândia e Belo Monte, o rio corta rochas diaclasadas e sofre 
um brusco estreitamento, formando um canyon intensamente 
controlado pela estrutura Finalmente, a partir da cidade de Belo 
Monte até a sua foz, a declividade diminui e o canal do rio gradati
vamente alarga-se. Neste trecho o rio seciona rochas do Pré
Cambriano Inferior e do Grupo Macururé e após a cidade de 
Propriá superimpõ·e-se aos sedimentos da bacia Sergipe-Ala
goas e do Grupo Barreiras (Mabesoone; Campos e Silva; Beurlen, 
1972) apresentando localmente margens escarpadas e ravinadas 
e ilhas que voltam a aparecer no leito. Nos400 km iniciais, corres
pondentes à primeira seção, o rio São Francisco apresenta planí
cies e terraços aluviais Este modelado de acumulé,!ção desapare
ce na seção seguinte, onde o controle estrutural é marcante; 
entretanto reaparece de maneira descontínua na terceira seção. 
Nesta unidade estão as confluências com o rio São Francisco dos 
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Fig 2 2- Perfil longitudinal do rio São Francisco Trecho do rio dividido em seções de acordo com o gradiente e a morfologia Seção I- Da represa de Sobradinho até 
Petrolândia Gradiente: O, 12 m/km, leito em canais anastomosados e planícies e terraços Seção li- De Petrolândia até Belo Monte Grad;ente: 1, 75 m(km, canal estreito e 

encaixado formando canyons ausência de planícies Seção 111 -De Belo Monte até a foz Gradiente: 0,45 m/km, ocorrenc1a de plan1c1es 

seus principais afluentes que formam extensas sub-bacias, como 
as dos rios Salitre, Curaçá, Macururé e dos riachos do Poção e da 
Vargem, todos na margem direita Na margem esquerda as sub
bacias estão representadas pelos riachos Grande, do Pontal da 
Brígida e pelos rios Pajéu, Moxotó e lpanema, entre outros Os 
modelados de acumulação aluviais que integram esta região são 
constituídos por areias finas e argilas encontradas em todo o 
curso do rio São Francisco desde as Folhas SD 23 Brasília e 
SC 23 São Francisco, compondo uma única unidade geomorfoló
gica denominada Várzeas e Terraços Aluviais 

2.3 1 2 1 - Várzeas e Terraços Aluviais 

Esta unidade abrange cerca de 2 380 km2 ao longo do rio São 
Francisco e dos baixos cursos de alguns dos seus afluentes, como 
os rios Salitre, Curaçá, Macururé, Pajeú e os riachos Grande, da 
Brígida, do Poção, do Pontal e da Vargem que formam leques de 
espráiamentos de materiais nas suas confluências. Sua continui
dade é rompida em vários trechos, como no centro-oeste das Fo
lhas em estudo, pela presença da barragem de Sobradinho que 
em 1978 inundou uma das áreas de maior expressão aluvial deste 
setor Outra interrupção desta planície é registrada a leste das 
Folhas quando o rio São Francisco atravessa os sedimentos cre
tácicos da bacia Tucano-Jatobá e, em seguida, apresenta um 
desnível de cerca de 80 m, formando a cachoeira de Paulo 
Afonso. A partir daí o rio atravessa um trecho encaixado em 
canyon que expõe rochas fraturadas As acumulações fluviais vol
tam a aparecer no trecho correspondente ao baixo curso do rio 
Sãb Francisco, desde as imediacões da cidade de Porto da Folha 
(Sergipe) até a altura de Penedo. (Alagoas), no limite com a planí
cie deltaica 

Esta unidade é representada principalmente por áreas planas 
do tipo bajadas, resultantes da acumulação fluvial ou de enxurra
das, contendo várzeas atuais e terraços, nem sempre possíveis de 
representação na escala ao milionésimo. As planícies correspon
dem às áreas periodicamente inundáveis enquanto os terraços 
são inundados apenas nas cheias excepcionais. Nesta unidade 
observaram-se dois níveis de terraços que se formaram na depen
dência da configuração, e profundidade do canal, da deposição 
de leques aluviais na confluência dos riachos e do nível de base 
regional. O nível mais alto apresenta, em média, um desnível de 
cerca de 6 m, para o leito atual do rio, sendo recoberto por 
material de textura arenosa, cuja granulometria varia de média a 
grosseira e coloração creme-avermelhada Os depósitos aluviais 
coalescem, através de ressaltas topográficos, com a parte ter
minal dos planos inclinados que compõem os pedimentos do 
Pediplano Sertanejo Sobre estes foram espraiados leques de 
materiais detríticos constituídos de areias, cascalhos compostos 
de seixos e matacões de quartzo e quartzito, alguns ferruginiza-

dos, e fragmentos de rocha calcária Uma das áreas que contém 
material semelhante é o baixo curso do rio Salitre que se encontra 
dissecada pelo escoamento fluvial e submetida às enxurradas 
atuais Este fato repete-se na confluência dos riachos do Pontal, 
do Poção e do rio Macururé, apresentando apenas variação na 
composição do material det6tico, conforme a área-fonte Estes 
leques coluviais antigos ocorrem em posição mais elevad<:J do 
que as acumulações arenosas que correspondem ao nível mais 
elevado dos terraços do curso principal Nos setores retilinizados 
do rio São Francisco, observaram-se, em trechos isolados, acu
mulaêões arenosas de cor clara formando planícies de várzeas, 
situadas a um pouco mais de 1 m acima do leito Estas compõem 
um nível-de acumulacão da mesma idade dos bancos arenosos e 
das ilhas encontrad~s no leito do rio O material arenoso, de 
granulometria fina a média, é recoberto periodicamente por uma 
película de argila resultante das inundações Durante as enchen
tes, bancos arenosos, localmente denominados de coroas, são 
movimentados e as bordas das ilhas são dissecadas, formando 
barrancos. As ilhas maiores são cortadas por canais de enchente, 
salvando-se apenas as partes mais elevadas Nessas ilhas e nos 
terraços das margens do rio São Francisco pratica-se agricultura 
de ciclo curto em decorrência desses períodos de enchentes e 
vazantes Nas áreas inundáveis que constituem o vale do rio São 
Francisco, principalmente no trecho entre as cidades de Juazeiro 
e Curacá, ambas na Bahia, e Orocó, em Pernambuco, estão se 
desen~olvendo importantes projetos agrícolas relacionados aos 
programas de irrigação e drenagem englobados pela Área Priori
tária Juazeiro-Petrolina, entre outros, de interesse nacional 

2 3.1 3 - Piemontes lnumados 

Esta região engloba modelados pertencentes ao domínio dos 
Depósitos Sedimentares, reunidos conforme características pró
prias que os diferenciam das regiões das Planícies Litorâneas e da 
Planície do Rio São Francisco Nas Folhas SC.24/25 Aracaju/ 
Recife corresponde a uma faixa alongada que acompanha o 
litoral, com cerca de 26.940 km2 de área, penetrando ao sul na 
Folha SD 24 Salvador, onde foi identificada por Nunes, Ramos e 
Dillinger (1981) como região dos Baixos Planaltos Trata-se de 
um conjunto rebaixado, com altitudes máximas um pouco acima 
dos 100m, contendo setores cujos topos se inclinam para o mar 
variando de direção ora para leste ora para sudeste ora para nor
deste. Os Piemontes lnumados são compostos de sedimentos 
arenosos grosseiros, argilas de cor variegada e arenitos grossei
ros e conglomeráticos, com espessura variada, que recobrem 
principalmente sedimentos da bacia Sergipe-Alagoas e rochas 
granulíticas diversas A bacia Sergipe-Alagoas, sobre a qual se 
encontra a maior parte desses sedimentos, pode ser descnta 
como o flanco emerso de um graben alongado na direção NE-SO e 
mergulhando para sudeste sob o oceano Atlântico (Ponte, 1969). 
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Trata-se de uma área em que os reflexos do tectonísmo regional 
são bastante nítidos. uma vez que as zonas de falhas e fraturas 
subjacentes podem ser evidenciadas em superfície através de 
alinhamentos da rede de drenagem. A estrutura da bacia na qual 
estão sobrepostos depósitos sedimentares do Grupo Barreiras 
(Mabesoone; Campos e Silva; Beurlen, 1972) assim como o nível 
de base do rio São Francisco influenciaram em certos trechos a 
orientação da drenagem para sudeste. No litoral a lagoa no, rios de 
menor extensão, como o Coruripe, Jequiá, São Miguel e Mundaú. 
se encaminham diretamente para o mar. apresentando padrão de 
drenagem paralelo a subparalelo. Os rios Marituba e Betume. 
afluentes do rio São Francisco, constituem padrões de drenagem 
hierarquizados tendendo para o dendrftico. No trecho correspon
dente ao litoral de Sergipe destacam-se rios que apresentam 
vales afogados formando rias embutidas nos tábuleiros. Estes 
rios têm direção geral NO-SE e são caracterizados por um padrão 
de drenagem subdendritico e subparalelo. Dentre estes rios, 
destacam-se o Sergipe, o Japaratuba, o Piauí, o Real e o Vaza
Barris. que refletem influências estrutura is evidenciadas pelas 

inflexões dos seus cursos e por trechos encaixados e retlliniza
. dos. Próximo do litoral. alguns destes rios passam a correr em 
vales achatados e amplos com vertentes eventualmente escarpa
das (Fig. 2.3). 

Considerando a relativa homogeneidade de aspectos diante 
da escala de mapeamento, as características morfodinãmicas 
comandadas pelo clima e a friabllldade litológica, identificaram
se nesta região três unidades geomortológicas denominadas 
Tabuleiros Costeiros, Tabuleiros Interioranos e Campos de Areias 
do Médio São Francisco. 

2.3. 1 .3. 1 - Tabuleiros Costeiros 

Esta unidade compreende uma fa ixa de direção SO-NE, ao longo 
do litoral dos Estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. Para o interior, 
limita-se com unidades integrantes de domínios diferentes, tais 
como: Tabuleiros do ltapicuru, Tabuleiro Dissecado do Vaza
Barris, Pediplano do Baixo São Francisco. Encostas Orientais da 
Borborema e Pie monte Oriental da Borborema. Sua largura média 

Flg. 2.3 - Drenagem lnlluenciada pela eatnllura nos Tabuleiros Costeiros - Estado de Alagoat. Padrão de drenagem paralelo a aubpartlalo, com vales amplos de fundo chato, 
encaixados na superfície aplanada 1cultivada pela cane·de-açúcar). evidenciando caimento topogr4fico paro sudeste onde se obaorva pane da lagoa de Jequ16. Folha 

SC.24·X-O. 
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é de aprmcimadamente 40 km, atingindo o maximo de 80 km ao 
norte e ao sul, nos limites com as Unidades Pediplano do Baixo 
São Francisco e Tabuleiros do Rio Real. Seu posicionamento em 
relação ao litoral a submete às interferências do clima úmido e 
subúmido, com 3 a 4 meses de seca no máximo, e conseqüente
mente aos processos químicos de alteração das rochas, concor
rendo para o desencadeamento de movimentos de massa tipo 
escorregamento e deslizamento, registrados nas encostas. 

Os Tabuleiros Costeiros apresentam interflúvios planos, geral
mente entalhados por canais de margens abruptas. Localmente, 
estão dissecados em forma de colinas convexas de topos concor
dantes, formando uma topografia ondulada Os topos tabulares 
em geral coincidem com os sedimentos cenozóicos do Grupo 
Barreiras (Fig 2 3), enquanto os modelados de disseca cão homo
gênea se desenvolvem através desses sedimentos atfngindo as 
rochas do embasamento ou da bacia Sergipe-Alagoas A cober
tura é composta de argilas, areias e seixos, m s1tu, tendo na base 
encouraçamentos retrabalhados. A espessura desta cobertura 
pode atingir uma dezena de metros e sua coloracão vai do es
branquiçado ao creme-avermelhado. O material ~uperficial, de 
cor creme a avermelhada, que recobre a rocha alterada, tem 
características de Latossolo e se encontra muito lixiviado As 
maiores extensões de topos tabulares foram mapeadas como 
modelado de aplanamento degradàdo inumado ( Pgi) como decli
vidades de O a 3°, e são encontradas a noroeste da cidade de 
Esplanada, entre os rios Japaratuba e Marituba, e a oeste-sudoes
te da cidade de Maceió Nestas áreas as cabeceiras dos riachos 
formam alvéolos suspensos, enquanto os vales são largos, de 
fundo chato, geralmente profundos, com margens escarpadas, e 
ocasiona mente ocupados na sua parte inferior com lagoas para
lelas ou não a eles, como as de Jequiá, Poxim, entre outras, liga
das ou não ao oceano por sangradouros naturais. Os planos 
conservados são localmente prolongados através de espigões 
que compõem um plano inclinado em direção aos rios Sobre eles 
cultiva-se a cana-de-açúcar que alimenta grandes usinas no 
Estado de Alagoas Eventualmente são transformados em um 
nível geral de patamar convexizado que compõe um conjunto de 
colinas achatadas, sobre as quais existe um material coluvial are
noso contendo seixos. A jusante, os vales foram colmatados por 
sedimentos que formam terraços e várzeas ocupados com pastos 
e cana-de-açúcar Nesta área, estão situadas algumas aglome
rações urbanas assim como algumas das principais usinas de 
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acúcar do Estado de Alagoas. A montante o fundo dos vales 
e~contra-se preenchido por uma vegetação florestal secundária. 

O restante da unidade é ocupado por modelados de disseca
ção homogênea que apresentam três classes de densidade (f, me 
g) e aprofundamento da drenagem que varia de 6 a 18m, 21 a 42 
me 45 a 61 m. Esta dissecação é em forma de colinas de topos 
abaulados, eventualmente aguçados, com vertentes convexas e 
convexo-côncavas, cujas inclinações variam de 3 a 6° e 6 a 12°, 
sendo que, localmente, correspondendo aos entalhes mais for
tes, a declividade atinge de 12 a 24° Os vales prevalecem largos, 
de fundo chato, contendo planícies aluviais, nem sempre mapeá
veis na escala 1 :1 000 000 e povoadas pela vegetação. De certa 
maneira estas feições de dissecação estão relacionadas à friabili
dade da litologia e aos alinhamentos estruturais, que regional
mente têm uma direção SE-NO. Em alguns trechos, como por 
exemplo entre as cidades de Entre Rios e Esplanada, percebe-se 
um dissecado em colinas alongadas onde afloram rochas do 
Complexo Caraíba-Paramirim A cobertura detrítica é pouco es
pessa (1 a 2m) e constituída de materiais remanejados dos topos 
E, localmente, nas bordas dos vales principais, ocorrem sedimen
tos grosseiros contendo seixos de quartzos e calhaus, sobre ro
chas do embasamento Nos cortes de estrada, aparece um mate
rial de alteracão de cor avermelhada e, em outros locais, o relevo 
dissecado em colinas achatadas, intercaladas por vales de tunda 
plano, expõe folhelhos e calcários cretácicos Principalmente so
bre o calcário muito alterado, os processos de solifluxão se fazem 
presentes. Nestas áreas, as encostas possuem mais de 20° de 
inclinacão e o material de alteracão é bastante argiloso Em posi
ção topográfica mais elevada fÓram observados seixos e mata
cães arredondados de calcário silicificado, alinhados na direção 
NO-SE, no mesmo plano que os residuais do tabuleiro recobertos 
por seixos de quartzo, formando um capeamento sobre o material 
cenozóico, constituído de arenito com bancos argilosos evi
denciando deslocamento de blocos (Fig 2.4) Na passagem das 
áreas dissecadas para os topos planos há um marcante processo 
de movimentos de massa dos tipos deslizamento e escorrega
menta atuando nas encostas. 

O conJunto das formas conservadas e dissecadas que consti
tuem a Unidade Tabuleiros Costeiros possui uma inclinação geral 
para o mar comprovada em particular pelo direcionamento da 
drenagem que acompanha o basculamento dos blocos, principal
mente na área do litoral a lagoa no Nesta área, todo o conjunto é 
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Fig. 2 4 - Perfil esquemático do relevo Evidência de neotectônica atingindo sedimentos cenozóicos nos Tabuleiros Costeiros BR-1 01, 48 km a norte da cidade de 
Aracaju Folha SC 24-Z-B 
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interromptdo para leste, formando falésias retilíneas cujas escar
pas expõem os arenitos friáveis em cores variegadas do Grupo 
Barreiras e eventualmente, na parte inferior, os sedimentos cretá
cicos. Os vales de alguns rios tornam-se profundos e, em outros, 
aparecem terraços arenosos com desnível de 3 a 4 m. Algumas 
vezes os tabuleiros dissecados passam para um plano tabular 
inclinado para o litoral, confundindo-se com a planície fluvioma
rinha. Nestas áreas, como a oeste da cidade de Conde, entre os 
rios ltapicuru e Real, a cobertura de textura arenosa e coloração 
creme parece ser de origem eólica 

Os aspectos morfológicos reconhecidos nesta unidade permi
tiram identificar modelados de aplanamento e modelados de 
dissecação homogênea, concordantes com as coberturas sedi
mentares do Grupo Barreiras. A ocupação humana, combinada à 
friabilidade litológica, propicia a aceleração dos processos mor
fodinâmicos, concorrendo para o agravamento da líxiviação dos 
solos e dos movimentos de massa, que imprimem em alguns tre
chos desta unidade um caráter instável Esta instabilidade é 
visualmente perceptível através da friabilidade e arenização dos 
solos em superfície e do desenvolvimento de ravinamentos e 
deslizamentos nas encostas mais íngremes. 

2 3 1.3.2- Tabuleiros Interioranos 

Esta unidade localiza-se a sudoeste e a sudeste da Folha SC.24 
Aracaju, constituindo faixas de relevos dispostas no sentido S-N 
e E-0 Engloba áreas a sudoeste da Folha SC 24-Y-B, parte da 
porção ocidental da Folha SC.24- Y-D e uma estreita faixa situada 
a sul da Folha SC.24-Z-C, totalizando cerca de 6 340 km2 

Apresenta altitudes mais freqüentes em torno de 500 m, 
eventualmente alcançando os 600 m. É drenada por rios das 
bacias do ltapicuru, Jacuípe e lnhambupe que refletem interfe
rências estruturais sobre o entalhamento dos canais. Os rios tri
butários da bacia do ltapicuru apresentam-se perpendiculares ao 
rio principal, mantendo entre si um certo paralelismo. Alguns 
afluentes apresentam curvas meândricas de pequena amplitude e 
terraços arenosos com aproximadamente 3 m de desnível, a 
exemplo do rio ltapicuru-Mirim que ainda evidencia bancos are
nosos no seu leito formando ilhas Outros de menor extensão têm 
origem nas lagoas comumente encontradas na área e que oca
sionalmente interrompem parcialmente os cursos de alguns de
les, como por exemplo o riacho da Onça De modo geral, o 
entalhe da drenagem é da ordem de 21 a 42 me a densidade varia 
entre média e grosseira (Dg2 e Dm2), registrando declives fracos 
da ordem de O a 3° e 3 a 6° Os vales quase sempre são largos e 
com fundo chato, muitos deles preenchidos por material pro
veniente das partes mais elevadas da unidade vizinha deno
minada Serra de Jacobina Embora a drenagem configure pa
drão dendrítico, alguns cursos de água se alinham obedecendo 
a um cerro controle estrutural. Os demais rios contribuintes da 
bacia do lnhambupe são menos expressivos devido à pouca ex
tensão percorrida na área, me,smo assim mostram-se na sua 
maioria encaixados e com fundos chatos. 

Os Tabuleiros Interioranos, no trecho sudoeste da Folha SC 
24 Aracaju, comportam os sedimentos arenosos inconsolidados 
do Terciário-Quaternário, identificados como pertencentes à 
Formação Capim Grosso (Brito Neves, 1972) porte rem sido inici
almente estudados nas áreas circunvizinhas à localidade do 
mesmo nome. Os depósitos arena-argilosos desta formação, 
correlacionados pelo autor citado aos Sedimentos Barreiras do 
litoral, apresentam uma coloração amarelo-esbranquiçada e atin
gem uma espessura máxima de 30m, sobrepondo-se discordan
temente a rochas granulito-migmatíticas contorme as ondula
ções do substrato. Estes depósitos apresentam feições de tabu
leiros e um nível conglomerático basal constituído de seixos 
quartzosos, heterométricos e bem rolados. Sobre eles ocorrem 
depressões fechadas circulares ou ovaladas, algumas formando 
lagoas, como foram referidas anteriormente Essas depressões 
têm sua origem relacionada aos processos de escoamento sub
superficial, predominantes na área, provocando lessivagem de 
argilas acompanhando o abaixamento do nível de base da drena
gem principal, a exemplo do que foi observado nesta mesma uni-
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da de, na Folha SD.24 Salvador, nos tabuleiros de Santo Estêvão e 
Feira de Santana (Silva, 1979) À medida que a dissecação enta
lha em profundidade provoca o afloramento da rocha subjacente 
sobretudo nos leitos dos rios, como se observou no rio Jacuípe. 
Esta unidade é caracterizada por feições aplanadas e áreas de 
dissecação homogêneas. Os trechos de modelado de aplana
menta conservado (Pgi, Pri) foram originados em conseqüência 
de mudanças de sistemas morfogenéticos que provocaram fases 
sucessivas de retomada de erosão, ocorrendo em forma de rele
vos tabulares e planos inclinados. A cobertura desses relevos, 
visível nos cortes de estrada, atinge aproximadamente 1 ,50 a 
2m, apresentando textura arenosa e arena-argilosa de coloração 
alaranjada e eventualmente creme Nos planos inclinados, em 
direção à dr~nagem, a cobertura arenosa é menos espessa, ocor
rendo freqüentemente lajedos. Em torno dos riachos esses pla
nos arenosos são dissecados, apresentando formas convexas A 
erosão superficial atua através do escoamento difuso Observa-se 
ainda a ocorrência de terracetes, formados principalmente devi
do ao pisoteio do gado, uma vez que se trata de uma área de 
pastagem, associada a uma vegetação de Estepe (Caatinga) e Flo
resta Estacionai Nesta área, sobretudo nos topos onde os sedi
mentos são mais espessos, ocorrem palmeiras ouricuri que se 
desenvolvem sobre os Latossolos, encontrados nas áreas aplana
das e sobre manchas de solos da classe dos Podzólicos. A cober
tura predominantemente arenosa, aliada à substituição da vege
tação pelos pastos, acentua as condições de escoamento e de 
erosão, provocando a fragilidade do atual ecossistema A intensa 
ação antrópica realizada através de queimadas e a sobrecarga do 
pastoreio tendem a progredir a desagregação da vegetação e 
dos solos · 

2 3.1 .3 3 - Campos de Areias do Médio São Francisco 

Ocupando uma área com aproximadamente 4 190 km2 esta uni· 
dade localiza-se no extremo ocidental da Folha SC.24 Aracaju. 
Estende-se descontinuamente nas margens norte e sul da re
presa de Sobradinho, prolongando-se paôa a Folha SC.23 Rio São 
Francisco onde é espacialmente mais representativa Na margem 
norte da referida represa limita-se com os Patamares Periféricos a 
lbiapaba-Araripe e com o Pediplano Sertanejo, que também faz 
limite com esta unidade na margem sul, juntamente com os Blo
cos Planálticos Setentrionais 

O modelado é constituído de planos inclinados recobertos de 
areias provenientes de coluviões do Terciário e de alúvio-colu
viões do Quaternário, localmente pedogeneizadas. Na margem 
direita resulta da convergência de leques aluviais arenosos pro
venientes do rio São Francisco e de alguns dos seus tributários, 
ocorrendo em posição homóloga à das acumulações arenosas 
existentes na margem esquerda. Possui espessura .irregular e, 
nos locais onde é mais espessa, mascara o embasamento ro
choso Constitui uma das fontes das areias que formam dunas na 
margem esquerda da represa de Sobradinho, abrangendo uma 
faixa orientada na direcão E-0 com cerca de 12,5 km de extensão 
no trecho compreendido entre o riacho Grande e a represa. As 
demais ocorrências dunares têm formas parabólicas, cujos topos 
apresentam areias de cor creme enquanto as partes mais baixas, 
areias de cor esbranquiçada. Essas elevações dunares encon
tram-se semipovoadas de veget~ção pioneira de influência fluvial 
(Fig 2 5) Indícios de reativação dessas dunas são visíveis através 
de trilhas originadas pelo pisoteio do gado e pela ocupação 
humana. A oeste são barradas por residuais em forma de ct istas 
situados nas imediacões das nascentes do riacho Carnaíba e são 
dissecadas por peq~enos riachos afluentes do riacho Grande A 
maior parte do setor leste foi inundada pelas águas da represa, 
onde existem áreas planas atualmente sujeitas a inundações 
periódicas 

Durante um dos estágios do Pleistoceno o rio São Francisco 
devia ser endorreico, formando um delta interior; assim, as areias 
foram transportadas sobre esta superfície posteriormente atra
li~.ssada pelo referido rio. As dunas de cor _creme são portanto 
anteriores à fase de escoamento fluvtal mats recente. Este fa_to 
pode ser identificado na margem esquerda onde as dunas sa? 
parcialmente dissipadas pelos nachos, havendo sobre elas tndt-
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Fig 2 5- Perfil esquemático do relevo Dunas do Médio São Francisco, margem esquerda da represa dO Sobradinho 3~ categoria Folha SC 24-V-C 

cios de reativação durante fases secas recentes Ao sul da con
fluência do riacho Grande com a represa de Sobradinho, a ima
gem de radar registra dunas constituindo ilhas devido ao trans
bordamento sofrido pelo rio São Francisco após o seu represa
mento Estas dunas estão parcialmente dissipadas e cobertas de 
vegetação, distinguindo-se apenas os topos daquelas mais con
servadas, as quais, conforme a disposição, indicam a direção do 
vento de sudeste No restante da área ocorrem dunas parcial
mente dissipadas, notando-se entre elas lajedos, geralmente 
aproveitados para o represamento das águas, e também áreas 
a baciadas, ao longo dos rios, onde se concentram culturas Nesta 
unidade ainda ocorrem residuais formando mse/bergs e cristas, 
afogados no lençol arenoso, geralmente alinhados na direcão SE
NO e SO-NE Este lençol arenoso constitui uma área de infiltracão 
das águas pluviais, importante no controle que exerce no dest.ino 
das águas deste trecho da bacia do São Francisco 

Esta unidade é submetida ao clima semi-árido, sendo coberta 
por vegetação predominante de Estepe (Caatinga) Arbórea Aber
ta, havendo restos de Estepe Parque sem palmeira, Formações 
Pioneiras de influência fluvial e também pequena área de Estepe 
Arbórea Densa nos arredores da confluência do 1 i acho da Bazuá 
com a represa de Sobradinho Esta vegetação desenvolve-se 
sobre Areias Quartzosas e sobre manchas de Solos Litólicos, na 
margem esquerda da referida represa, sendo que na margem 
direita a predominância é dos Latossolos, Podzólicos, Litólicos e 
Planossolos Solódicos As características geomorfológicas e hi
drológicas sw genens da unidade e sua extensão na Folha contí
gua SC.23 Rio São Francisco justificam sua consideracão como 
uma unidade destacada, merecendo portanto atençã~ no tipo 
de manejo 

2 3.2- Bacias e Coberturas Sedimentares 

Este domínio refere-se aos terrenos de origem sedimentar, de 
idades que vão do Pré-Cambriano Superior ao Cenozóico, consti
tuindo bacias e coberturas plataformais Na Folha SC 24 Aracaju 
elas estão representadas pela bacia Tucano-Jatobá, Supergrupo 
São Francisco, bacia do Parnaíba, Grupo Estância e as Formacões 
Palmares e Caatinga que se situam, respectivamente, nas p~rtes 
central, sudoeste, noroeste e sudeste. De acordo com as peculia
ridades de seus materiais e da tectônica contemporânea e pos
terior à sedimentação, oferecem condições específicas de elabo
ração do relevo diante das ações externas. Estas bacias consti
tuem morfoestruturas distintas conforme a disposição de suas 
camadas, a natureza dos seus materiais e as suas características 

tectônicas e epirogenéticas Predominam entre elas camadas de 
fraca inclinação de fácies alternadamente arenosas, pelíticas e 
raros conglomerados, contendo algumas formações carbonata
das, aflorantes no caso do Grupo Bambuí. A presença de feições 
de topos planos, com escarpas limítrofes, formando cuestas. 
mesas e chapadas, constitui os traços morfológicos de identifica
cão dessas áreas. A bacia Tucano-Jatobá, partes da Cobertura 
Í3ambuí, do Grupo Estância e Formação Palmares foram mais 
atingidas por falhamentos, o que localmente condiciona 'aspec
tos particulares do relevo. Considerando as diferenças litológicas 
e estruturais que representam condições morfogenéticas poten
ciais, cada uma dessas bacias se identifica como uma região geo
morfológica, com as seguintes denominações: Planalto da Bacia 
Tucano-Jatobá, Planalto da Bacia do Parnaíba, Baixo Planalto 
Palmares-Estância e Reversos do Planalto da Diamantina 

2 3 2 1 - Planalto da Bacia Tucano-Jatobá 

Esta região situa-se na parte central da Folha SC 24 Aracaju, 
estendendo-se em direção N-S, na margem direita do rio São 
Francisco, e em direção SO-NE, na margem esquerda deste 
mesmo rio, totalizando uma área com cerca de 28 590 km2 

Limita-se com o Planalto da Borborema (nordeste), com as De
pressões lnterplanálticas (leste e oeste), com os Planaltos Mar
ginais à Bacia Tucano-Jatobá (leste e oeste), com o Baixo Planal
to Palmares-Estância (leste) e com os Piemontes lnumados 
(sudeste). 

É constituída por arenitos, folhelhos, siltitos, argilitos, conglo
merados e calcários, capeados por areias, argilas e crostas laterí
ticas Nas bordas do planalto e nos entalhes dos rios como o 
ltapicuru e o Vaza-Barris afloram sedimentos das Formações São 
Sebastião, Ponta Verde, Grupo Ilhas, Santo Amaro e Brotas 
Nesta região domina um clima semi-árido com seca acentuada e 
média, envolvendo dois períodos com duração de 7 a 8 e 5 a 6 
meses Nesta situação predomina uma vegetação natural de 
Estepe (Caatinga) Arbórea Densa e Estepe Arbórea Aberta sobre
tudo ao norte, ocorrendo também áreas de contato entre Savana 
(Cerrada), Estepe e Floresta Estacionai principalmente ao norte 
do rio Vaza-Barris até o Raso da Catarina Há registro também de 
Savana Arbórea Aberta e de vegetação florestal secundária inte 
grando também áreas de agropecuária, pastos e culturas cíclicas, 
sobretudo ao sul do rio Vaza- Barris, onde se encontram trechos 
intensamente dissecados e instáveis As condições litoestru
turais e climáticas interferem na drenagem, cujos tributários das 
principais bacias são predominantemente intermitentes. Entre as 
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bacias destacam-se as dos rios São Francisco, Vaza-Barris, ltapi
curu, lnhambupe e Moxotó, que se encontram superimpostos aos 
sedimentos cretácicos. Estes rios apresentam um padrão de 
drenagem paralelo, com exceção do rio Moxotó, afluente do São 
Francisco Nesta região predominam Areias Quartzosas, justifi
cando a fraca ocupação humana Ao sul do rio Vaza-Barris ocor
rem Planossolos e Latossolos sobretudo nos topos, verificando
se também Solos Litólicos e até manchas de Podzólicos Neste 
trecho já existe uma ocupação maior sobretudo de agropecuária 
(leste) e culturas cíclicas (oeste), e também de concentrações 
urbanas, como Ribeira do Pombal. Cícero Dantas, I nhambupe, 
Tucano e Caldas do Jorro, ligadas por rede de estradas mais 
regulares como a BR-41 O e a BR-1 01 As altitudes desta região 
variam entre 300 e 800 m. Predominam feicões tabulares limita
das por escarpas erosivas, a exemplo de alguns topos residuais 
representados pelas serras de Tonã e Negra. Na porção sul do 
planalto, os interflúvios tabulares apresentam grandes anfitea
tros e áreas de concentracões de ravinamentos, traduzindo o 
estágio inicial do desmonte" do referido planalto Essas diversida
des de aspectos justificam a identificação de duas unidades dis
tintas: Tabuleiros do ltapicuru e Chapadas de Tonã e Serra 
Talhada 

2.3 2.1 1 - Tabuleiros do ltapicuru 

Esta unidade localiza-se na parte ocidental das Folhas SC 24-Z-A 
e Z-C numa disposição N-S, prolongando-se para a Folha SD.24 
Salvador com a denominação de Tabuleiros do Recôncavo (Nu
nes; Ramos; Dillinger, 1981) Abrange áreas do Estado da Bahia, 
totalizando cerca de 1 3 340 km2 

Limita-se a norte com as Chapadas do Tonã e da Serra Talha
da, a nordeste com o Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, a leste 
com os Tabuleiros do Rio Real, a sudeste com os Tabuleiros 
Costeiros e a oeste com o Pedi plano Sertanejo O contato oriental 
desta unidade com as unidades vizinhas é marcado por um ram
peamento suave interrompido por pequenos ressaltas e raras 
escarpas, enquanto que a oeste ocorrem trechos escarpados com 
ravinamentos importantes (Fig 2 6). A superfície de topo desta 
unidade encontra-se sobre arenitos da Formacão Marizal, ocor
rendo afloramentos de rochas cretácicas mais antigas apenas 
nos bordos, como se observou a leste de Cícero Dantas, num 
corte da estrada com 3 m de espessura, apresentando seixos, 
matacões, blocos de arenito, quartzitos e calcário cimentado por 
uma matriz argilosa, sobre rocha alterada De acordo com a dispo
sicão das camadas sedimentares associadas aos sistemas morfo
généticos, predominam nesta unidade feições tabulares e ram
pas convergentes para os cursos de água cujas declividades 
variam de O a 3° e de 3 a 6°, respectivamente A parte norte é forte
mente dissecada, registrando índices de aprofundamento em 
torno de 39 a 68 me 77 a 98 m (D2 e D3) e declives que variam 
entre 6 a 12° e de 12 a 24°. Esse tipo de dissecacão diferencial 
produz relevos residuais de arenito, formando me~as (Est 2.11 A), 
localmente estreitas, semelhantes a cristas alinhadas, observa
das ao norte da cidade de Ribeira de Pombal, e também colinas 
com vertentes convexas e côncavo-convexas, exibindo ravinas 
atualmente colonizadas pela vegetação Neste trecho também se 
observa uma retomada de erosão recente que favoreceu o apro
fundamento da drenagem e das ravinas existentes ao longo do 
traçado retilíneo de alguns cursos de água afluentes do ltapicuru 
e nas bordas sudoeste do planalto Essas ravinas parecem ser 
mais ativadas pela ação antrópica através do uso de queimadas 
Os interflúvios tabulares e as rampas são cobertos de solos do 
tipo Latossolos ou Planossolos, enquanto que nos trechos disse
cados e nos vales ocorrem Podzólicos e Vertissolos As for
mações superficiais predominantemente arenosas exibem lo
calmente linhas de pedras na base O corte de estrada situado à 
margem direita da BR-11 O, entre riacho da Guia e lnhambupe, 
contém seixos heterogêneos e cascalhos ferruginizados em meio 
à alteração de arenito vermelho; acima desta linha de pedras o 
material é mais consistente, avermelhado e recoberto com um 
solo amarelado, enquanto abaixo ele é mais friável e alaranjado. O 
topo aplanado (Pgi) é ocupado com culturas cítricas e pastos em 
áreas de Savana (Cerrado), Estepe (Caatinga) e Floresta Esta-
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cional, tendo se observado uma área de experimentação com 
reflorestamento de pinheiro na fazenda Profloral 

Nesta unidade a drenagem principal é comandada pelos rios 
ltapicuru e lnhambupe, que cortam sedimentos cretácicos na 
direção geral NO-SE O rio ltapicuru tem margens escarpadas 
com cornijas e ravinas Apresenta dois traçados distintos: o 
primeiro, com direção 0-E, mostra-se meândrico até a con
fluência com o rio Mirim ou Ribeira do Pombal; o segundo, com 
direcão NO-SE, é mais retilinizado e encaixado, recebendo maior 
núm.ero de afluentes. Neste trecho apresenta planície alargada 
com terraços localizados (Est. 2.11 B) As acumulações aluviais 
são relativamente semelhantes às do rio São Francisco, resguar
dando-se as diferencas existentes entre os deflúvios e extensões 
dos seus cursos. Est~ rio possui um padrão de drenagem subden
drítico com interferências estruturais, traduzidas pela ocorrência 
de setores retilíneos e estreitamentos bruscos do canal, como 
aquele que se verifica a jusante da cidade de Cipó 

A alta permeabilidade do arenito, predominante nesta uni
dade, concorre para a existência de grandes reservatórios de 
água subterrânea, comprovados pela presença de poços de altas 
vazões e de fones termais perenes, como ocorre nas localidades 
de Cipó, Caldas do Jorro e Olindina, além de outras. A ocorrência 
desse fato, aliado às melhores condições oferecidas pelos solos 
e pelo clima tropical quente com dois períodos secos, mas de 
caráter atenuado, justifica a presença de maiores concentrações 
urbanas e rurais e também de uma rede de comunicações 
mais densa 

2 3 2 1 .2 - Chapadas do Tonã e da Serra Talhada 

Esta unidade tem direcão N-S, iniciando-se nas proximidades do 
rio Vaza-Barris até as ~argens do rio São Francisco, infletindo em 
seguida em direção SO-NE até o limite com os Maciços Seten
trionais da Borborema Abrange áreas dos Estados da Bahia e Per
nambuco, totalizando cerca de 15 250 km2 

Limita-se no seu bordo leste com os Maciços Setentrionais da 
Borborema, com o Pediplano do Baixo São Francisco e com o 
Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, que também se limita com 
esta unidade no seu bordo oeste juntamente com o Pediplano 
Sertanejo Finalmente a sul limita-se com os Tabuleiros do ltapi
curu pertencentes à mesma região. O contato com as unidades 
vizinhas se faz através de rampas, registrando-se, entretanto, 
ressaltas topográficos e escarpas monoclinais tipo cuestas nas 
bordas orientais das Chapadas do Tonã e da Serra Talhada 
Constitui-se de rochas cretácicas, destacando-se os arenitos, 
folhelhos, argilitos e conglomerados da Formação Marizal No 
trecho SO-NE correspondente às Chapadas do Tonã e da Serra 
Talhada situadas no Estado de Pernambuco são recobertas por 
areias, argilas e crostas lateríticas, ocorrendo também sedimen
tos silurodevonianos das Formações I na já e Tacaratu correlativos 
das Formações Pimenteiras e Serra Grande. A serra do Tonã, 
situada a sul do rio São Francisco, tem o topo aplanado ( Pgi) 
sobre rocha calcária cuja situação estratigráfica é discutida (vide 
1 - Geologia) Esta serra, juntamente com as elevacões onde se 
encontra o pico Sansaité, parece ter constituído um ~esmo bloco 
residual incluído na bacia Tucano-Jatobá, que está sendo exu
mada pela drenagem componente das bacias dos rios São Fran
cisco, Macururé e riacho do Tonã 

Esta unidade caracteriza-se pelas feições planas mais con
servadas do planalto, representadas pelo Raso da Catarina e pela 
chapada da Serra Talhada, situadas, respectivamente, ao sul e ao 
norte do rio São Francisco A perfeita conservação deste plano 
está relacionada à horizontalidade das camadas cretácicas sus
tentadas por encouraçamentos ferruginosos e silcretes, forma
dos sobre uma superfície de aplanamento Ao norte do rio São 
Francisco apresenta forma a baciada com bordos levantados, exi
bindo frentes voltadas para sudeste e reversos rampeados para 
noroeste, constituindo relevos tipo cuestas Alguns destes rele
vos são observados, só que espacialmente menos representati
vos, no extremo norte da unidade próximo das localidades de 
Arcoverde e Buíque, situadas no Estado de Pernambuco. Estes 
relevos são esculpidos nos arenitos, folhelhos, siltitos e conglo-



Ftg. 2.6 - Erosão nos Tabuletros do ltaptouru. Aavmamentos orientados pela estrutura na Bacia Tucano-Jatobã, formando anf•teatros. em áreas de cabecetras de drenagem 
onde o cerreamento do material friával 6 também estimulado pele ocorrência de chuvas torrenciais. Folha SC.24·Z·A. 

merados das Formações lnaiá e Tacaratu. formando um alinha
mento SO-NE interceptado por boqueirões. destacando-se o do 
rio Moxotó. Nos bordos destas chapadas registram-se ainda 
áreas de dissecação diferencial onde os desníveis do topo para o 
fundo dos vales são da ordem de 15 a 34m e 39 a 68 m ( 01 e 02). 
com declividades que variam entre 3 a 6° e 6 a 12°. 

A rede de drenagem é composta principalmente pelos rios 
São Francisco e Vaza-Barris, que atravessam a unidade separan
do-a em duas partes. Além destes. merece destaque o Moxotó, 
afluente do São Francisco que atravessa a referida unidade no 
sentido NE-SO. Em ambas as margens, o plano aluvial do rio São 
Francisco limita-se com o planalto sedimentar por meio de res
saltas desgastados por ravinas. apresentando também rampas 
arenosas. O rio Vaza-Barris tem seu vale alargado no sentido de 
montante, onde apresenta modelado de acumulação sujeito a 
inundações (A f) . Ao longo das margens existem ressaltos marca
dos por cornijas onde os movimentos de massa, representados 
por ravinas. se intensificam durante as chuvas, em decorrência da 

fragilidade das rochas e da instabilidade da cobertura vegetal. 
Algumas dessas ravinas são parcialmente colonizadas pela vege
tação. Esse processo de destruição do material é ainda ressaltado 
pela presença de residuais contendo cavernas esculpidas pe
las enxurradas. 

Nesta unidade predominam Areias Ouartzosas nos topos con
servados e ao longo dos cursos de água, ocorrendo também man· 
chas de solos Litólicos e Planossolos nas áreas dissecadas e nas 
proximidades do rio São Francisco. Estes solos, aliados à pre
sença de um cl ima tropical quente com dois períodos secos (9 a 
11 meses), de caráter acentuado, marcado por chuvas irregulares 
torrenciais. permitem o desenvolvimento de uma vegetação de 
Estepe (Caatinga), havendo trechos onde ela se mostra mais 
densa, inclusive estabelecendo ecotono com a Savana (Cerrado) 
Arbórea Aberta e com a Floresta Estacionai Oecidual. As caracte
rísticas físicas desta unidade dificultam a ocupação humana e a 
implantação de uma rede de estradas, justificando o seu isola
mento sobretudo na área do Raso da Catarina, onde a vegetação 
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ainda se mostra bastante preservada. Entre as aglomerações 
urbanas, apenas merecem destaque as cidades de Petrolândia e 
lbimirim, ambas no Estado de Pernambuco, no trecho correspon
dente à chapada da Serra Talhada, onde as vias de comunicações 
são mais eficientes 

2.3.2 2 - Planalto da Bacia do Parnaíba 

Esta região localiza-se no extremo noroeste da Folha SC 24 Ara
caju e estende-se para a Folha SC 23 Rio São Francisco e para a 
Folha SB.24 Jaguaribe, onde foi descrita por Prates, Gatto e 
Costa (1981 ). Na Folha em questão abrange áreas do sudeste do 
Estado do Piauí que totalizam cerca de 2.760 km2 • Este planalto 
se faz representar por feições elaboradas sobre sedimentos silu
rodevonianos das Formações Serra Grande e Pimenteiras, onde 
predominam conglomerados, arenitos, folhelhos e siltitos, 
respectivamente 

Comporta altitudes em torno de 400 m, sendo que os pontos 
mais elevados encontram-se entre 500 e 600 m. A rede de drena
~Jem, composta de pequenos rios, apresenta densidade média e 
aprofundamento baixo configurando um padrão geral subdendrí
tico Trata-se de riachos com direção SE-NO, componentes da 
bacia do rio Parnaíba, como por exemplo os riachos do Fidal
go e Queimadas. 

Nesta região domina o clima tropical subúmido a semi-árido, 
acusando 5 a 6 meses de períodos secos. Sob estas condicões 
desenvolve-se uma cobertura vegetal composta predomina.nte
mente de Estepe (Caatinga) Arbórea Densa com variação para a 
Arbórea Aberta Esta variação deve estar relacionada com as dife
renciações do modelado e dos solos, cuja predominância é dos 
Latossolos, havendo também Areias Quartzosas e Podzólicos. 
Caracteriza-se por uma área fracamente ocupada sem vias de 
comunicação nem aglomerações urbanas que mereçam desta
que Nesta Folha ela é representada apenas por uma unidade 
denominada de Vão da Bacia do Alto Parnaíba 

2 3.2.2 1 -Vão da Bacia do Alto Parnaíba 

Engloba a parte noroeste da Folha SC 24-V-A, limitando-se, em 
toda sua extensão na Folha SC 24 Aracaju, com os Patamares 
Periféricos a lbiapaba-Araripe Possui um modelado constituído 
por feições conservadas e fracamente dissecadas. Os planos 
conservados mais extensos formam um vão entre os Patamares 
Periféricos a lbiapaba-Araripe e os níveis mais altos desta uni
dade, localizados na Folha contígua SB.24 Jaguaribe Os topos 
planos têm correspondência altimétrica com a serra do Brejo que 
constitui uma das principais elevações dos Patamares Periféricos 
a lbiapaba-Araripe O contato dos planos mais baixos com os 
vales se faz através de extensos pedimentos dissecados cobertos 
por vegetação de Estepe (Caatinga) Os relevos tabulares con
servados ( Pgi) são eventualmente delimitados por escarpas ou 
ressaltas de pequeno desnível e geralmente estão relacionados 
aos folhelhos e siltitos com intercalações de arenitos. Os topos 
planos acompanham a disposição das camadas com mergulho 
para noroeste, apresentando residuais em forma de mesetas. 
Sobre estes planos encontram-se solos tipo Latossolos e uma 
cobertura vegetal composta predominantemente de Estepe (Caa
tinga) Arbórea Densa O conjunto da unidade tem um caimento 
topográfico pa1a noroeste, orientando a direcão dominante da 
drenagem As camadas de a1enito de textura argilosa condiciona
ram a erosão em torno da abertura dos rios, formando um plano de 
dissecação homogênea com média densidade de drenagem e 
fraco aprofundamento em torno de 40 a 48 m (Dm1 ). atingindo 
declividades da ordem de 6 a 12° Nestas áreas as cabeceiras dos 
riachos geralmente apresentam-se em forma de anfiteatros com 
formação de cornijas rochosas, como ocorre com os pequenos 
afluentes dos nachos Queimadas e do Fidalgo. Nestes planos 
d1ss~cados ocorre u';la vegetação natural de Estepe (Caatinga) 
Arborea Aberta com areas ocupadas por culturas cíclicas. Ambas 
se desenvolvem sobre solos tipo Latossolos, Regossolos, Areias 
Quartzosas e Podzólicos. Aliás, é principalmente sobre os Podzó
licos e as Areias Quartzosas que ocorrem as culturas cíclicas, pra-
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ticadas principalmente ao longo do riacho ao Boqueirão; por isso 
esse trecho se destaca como o de maior ocupação da unidade. 

Os processos morfogenéticos atuantes agem diferentemente 
nas áreas planas e nas áreas dissecadas. Sobre as superfícies pla
nas mapeadas como aplanamento degradado e inumado (Pgi) a 
erosão areolar se faz presente Já nas áreas dissecadas verifica
se a atuação da erosão linear que acelera o entalhe da dre
nagem 

2 3 2 3- Baixo Planalto Palmares-Estância 

Esta região localiza-se na parte sudeste da Folha SC 24 Aracaju, 
apresentando uma configuração aproximadamente triangular 
Totaliza uma superfície com cerca de 4.900 km2

, abrangendo 
áreas dos Estados de Sergipe e Bahia, onde se destacam as cida
des de Simão Dias, Lagarto e Tobias Barreto, interligadas por 
rodovias, algumas pavimentadas, como a SE-214, a SE-11 O e a 
BA-402 Trata-se de um degrau intermediário entre os modela
dos dissecados dos Piemontes lnumados e o Planalto da Bacia 
Tucano-Jatobá Predominam na área feições planas e tabulares 
truncando principalmente rochas sedimentares da Formação Pal
mares e do Grupo Estância e algumas ocorrências do embasa
mento que ocasionalmente afiara. Constitui apenas uma unidade 
denominada Tabuleiros do Rio Real. por abranger áreas entalha
das sobretudo pelos afluentes da bacia do referido rio 

2.3 2.3 1 -Tabuleiros do Rio Real 

Esta unidade limita-se a nor-nordeste com o Tabuleiro Dissecado 
do Vaza-Barris, a leste com os Tabuleiros Costeiros e a sul
sudoeste e oeste com os Tabuleiros do ltapicuru Esta área apla
nada com altitudes médias em torno de 300m é interrompida na 
sua parte central pelas elevações da serra das Aguilhadas que 
alcançam 600 m de altitude Essas elevações constituem um 
bloco residual de arenitos da Formação Palmares A presença de 
escarpas alinhadas voltadas para oeste com caimento topográ
fico para leste, mais ou menos concordante com o nível dos 
Tabuleiros Costeiros, indica um basculamento do bloco de areni
tos silicificados Estes são separados pelas escarpas alinhadas 
no sentido norte-sul e cortadas transversalmente por vales pro
fundos do tipo canyons adaptados à rede de fraturas (Fig. 2 7). A 
drenagem denuncia marcas de controle estrutural dos metasse
dimentos do Pré-Cambriano Superior através de vales encaixa
dos desde as nascentes, conferindo-lhe padrão subdendrítico. 
Compondo esta drenagem, que apresenta geralmente fraca den
sidade, destacam-se os rios Real e Piauí que atravessam a área no 
sentido noroeste-sudeste. Estes apresentam canais localmente 
colmatados e atraem para si afluentes oriundos da serra das 
Aguilhadas, dos Tabuleiros Costeiros e dos Tabuleiros do ltapi
curu. A unidade está submetida a uma variação climática que se 
efetua de leste para oeste, com características dos climas úmidos 
a subúmidos. A cobertura vegetal constitui contatos entre a Flo
resta Estacionai e a Estepe (Caatinga), e entre estas e a Savana 
(Cerrado), atualmente encontrada nas encostas orientais das ele
vações residuais No restante da área predomina uma vegetação 
florestal secundária, destacando-se agropecuária e pastagens 
nas áreas baixas, intercaladas com palmeiras nos topos das ele
vações Entre as formas do modelado predominam as superfícies 
pediplanadas fracamente inclinadas com declividade entre O a 3° 
e 3 a 6°, apresentando cobertura detrítica arenosa e pouco espes
sa ( Pri) Esta cobertura apresenta-se localmente pedregosa e 
mais espessa, principalmente próximo das elevações residuais, 
onde ocorre acúmulo de material proveniente das encostas con
tendo fragmentos de quartzitos nas dimensões de seixos e blo
cos. Nessas condicões, ocorrem Solos Litólicos, trechos de aflo
ramentos rochoso~. Planossolos Solonetz Solodizados nas áreas 
mais planas, Areias Quartzosas, próximo do contato com os 
Tabuleiros do ltapicuru, e Podzólicos, nas imediações dos resi
duais Estas áreas apresentam características semelhantes às das 
depressões pediplanadas de outras áreas do Nordeste brasileiro, 
mostrando-se semicobertas de vegetação e com agricultUra de
dicada mais à pecuária extensiva Nelas ocorrem longas rampas 
partindo dos sopés dos residuais, a exemplo das observadas pró
ximo da cidade Tobias Barreto, apresentando marcas de empoça
mentos causados por escoamento superficial difuso. A norte 



Flg .. 2. 7 - Serra das Agulll1adaa. Bloco resoduai limitado por e"arpas adaptadas b lalhu, aecoonado por vales profundos segundo onenlaçlo es1ru1ur11. epresentando com· 
pertimentos inclinado• p~ra sudeste. cujos topos, e•umados. moauam es lineações da rocha. Folha SC.24 ·Z·A. 

constituem um nfvel de aplanamento embutido entre a serra do 
Rellmpago e a das Aguilhadas. Nas elevações residuais ocorrem 
modelados resultantes do truncamento de rocha, mostrando-se 
sem cobertura de alteração. que deve ter sido removida, ocasio
nando a exposição da rocha que apresenta lineações. Estes 
modelados (Pgu) foram identificados no topo da serra das Agui
lhadas onde a vegetação é pobre, notando-se grande espraia
mento de matacões e "caos" de blocos geralmente dispostos 
conforme as lineações da rocha, ocorrendo solos tipo Regosso
los que limitam o seu aproveitamento. Ao lado destes. mapea
ram-se trechos restritos caracterizados por uma dissecação dife
rencial, atingindo aprofundamentos que variam de 50 a 90 m (D2) 
com inclinações de 12 a 24° e Solos litólicos, oferecendo. por
tanto, limitações para o seu aproveitamento. 

2.3.2.4 - Reversos do Planalto da Diamantina 

Esta região situa-se a sudoeste da Folha SC.24 Aracaju e tem con
tinuidade nas Folhas SD.24 Salvador e SC.23 Rio São Francisco. 

Compreende o compartimento plano embutido entre as ele
vações do Planalto da Diamantina e rampeado em direção ao rio 
São Francisco. Esses planos. rampeados nas direções oeste, 
norte e noroeste. partem das Chapadas de Morro do Chapéu e das 
escarpas que margeiam essas chapadas e oltBiocos Planálticos 
Setentrionais até a margem do rio. Caracteriza-se pela predomi
nlncia de modelados planos da Formação Caatinga localmente 
karstificados sobre rochas do Grupo Bambu(, recobertas em 
grande parte por sedimentos cenozóicos a reno-argilosos e cas
calhos. mal consolidados e inconsolidados. A maior parte desta 
região se situa em altitudes que variam de 400 a 800 m. Esta 
variação em geral se faz gradativamente com leves rupturas de 
declives. Porém no trecho próximo à localidade de Jussara ocorre 
um desnfvel formando um patamar voltado para o vale do rio 
Jacaré, que marca o contato entre a Formação Caatinga e o 
Grupo Bambu!. 

Nesta região predomina clima semi-árido de seca acentuada 
que se prolonga por 7 a 8 meses. A cobertura vegetal, predomi
nantemente composta de Estepe (Caatinga) Arbórea Densa e 
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Aberta, atualmente se encontra bastante devastada, principal
mente na porção sudoeste onde ocorre uma intensa ocupação 
humana marcada por culturas cíclicas A existência de calcários 
constitui fator importante para esta ocupação: a alteração do cal
cário se reflete na ocorrência de solos férteis cultivados principal
mente com feijão Este fato justifica a presença de aglomerações 
urbanas (a principal é a cidade de lrecê) e de uma rede de estradas 
mais regulares interligadas à BA-052 (Estrada do Feijão) Ores
tante da região, em volta dos Blocos Planálticos Setentrionais, 
caracteriza-se por um vazio ocupacional. ressaltando apenas 
alguns povoados e vilas como Amanuí e Delfino, quase isolados 
de outros centros diante da precariedade de suas estradas O 
principal eixo rodoviário é a BR-324, que atravessa o trecho 
sudeste da área proveniente da cidade de Jacobina indo até a 
localidade de Rodoleiro O regime pluviométrico assim como a 
existência de circulação subterrânea de água concorrem para 
limitar a umidade superficial. Consequentemente a rede de dre
nagem, integrante da bacia do Rio São Francisco, é pouco densa 
e tem como principais cursos os rios Jacaré e Salitre. Estes rios 
cortam a região no sentido geral S-N e apresentam vales de fundo 
chato, canais encaixados e vertentes abruptas constituídas por 
paredões de calcário da Formação Caatinga. 

As feições do modelado e as formações superficiais inerentes 
a esta região possibilitam a distinção das Unidades Chapada de 
lrecê e Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre. 

2 3 2.4 1 - Chapada de lrecê 

Esta unidade constitui os reversos das Chapadas de Morro do 
Chapéu, identificados a oeste e a sul da Folha SC.24-Y-C, ocu
pando uma área de 7.100 km2 Tem continuidade na Folha SD 24 
Salvador, onde foi denominada Pediplanos Karstificados por 
Nunes, Ramos e Dillinger (1981) Prolonga-se para oeste em 
direção à Folha SC 23 Rio São Francisco, onde também se limita 
com o Planalto da Diamantina. Topograficamente constitui uma 
chapada irregular com altitudes que variam entre 600 e 800 m 
Corresponde à área de ocorrência dos calcários, dolomitos e 
ardósias que compõem o Grupo Bambuí. Estas rochas ora apre
sentam estrutura subvertical com mergulhos fortes, constituindo 
dobras de pequena amplitude e registrando fraturas e juntas, 
como ocorre nas imediações das cidades de lrecê e Jussara, ora 
adquirem conformação suborizontal, numa disposição sinclinal, 
como nas proximidades da cidade de Canarana Nos trechos 
bnde elas apresentam fácies dobradas há possibilidades de aqüí
feros mais regulares e previsíveis ajudados pela dissolucão kárs 
tica com incidências locais No entanto, quando as fác.ies mos
tram-se suborizontais as potencialidades dos aqüíferos são mais 
restritas e inseguras, restringindo as condições de evapotranspi
ração e conseqüentemente o aproveitamento superficial 

O modelado da unidade caracteriza-se por um conjunto de 
planos rampeados contendo formas de dissolução expostas, com 
ocorrência de karst em exumação (ke), ou mascaradas por argilas, 
produtos de descalcificação, areias e solos (kc) No topo da cha
pada ocorrem pequenas elevações com afloramentos de calcário 
truncado exibindo lineações. Nos trechos onde o calcário afiara 
com mergulho subvertical, tina mente estratificado as alteracões 
são espessas, acinzentadas e esbranquiçadas, 'apresent~ndo 
localmente crostas secundárias ou ainda linhas de concrecões de 
carbonato de cálcio, algumas silicificadas no topo. Sobre este 
material desenvolvem-se solos tipo Cambissolo intensamente 
utilizados com a agricultura do feijão, milho e mamona Além des
tes, existem Latossolos também ocupados com culturas cíclicas 
nas áreas mais planas da chapada, ao sul da localidade de Cana
rana e nos topos planos dos interflúvios próximo do riacho Duas 
Barras, sudeste das Chapadas de Morro do Chapéu, sendo que 
neste trecho os solos estão recobertos por uma vegetação flo
restal secundária. 

No limite norte da unidade o vale do rio Jacaré acha-se limi
tado por um patamar estrutural coincidente com o contato do cal
cário Bambuí com o calcário Caatinga recoberto por coluviões. 
Aquele rio, que se origina no sudoeste da unidade, é alimentado 
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por águas provenientes do lençol subterrâneo no calcário, aumen
tando de nível na época chuvosa. Ele atravessa a unidade inicial
mente no sentido SO-NE até o reverso das Chapadas de Morro do 
Chapéu, onde passa a explorar o contato litológico para em 
seguida infletir para SE-NO, dirigindo-se para a parte mais de
primida que emenda com o rio São Francisco. Apresenta vale de 
fundo chato, assimétrico, com vertentes abruptas constituídas 
por paredões de calcário ravinados, ocasionalmente formando 
canyon A intensa ocupação da área dificulta a identificação, atra
vés da imagem de radar, das formas derivadas dos processos de 
dissolução Entretanto, no campo são constatadas algumas dali
nas e grutas, como a dos Brejões no município de Morro do 
Chapéu 

2 3 2.4 2 - Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre 

Esta unidade é constituída de planos inclinados na direção do 
vale do São Francisco emendando com os terraços mais elevados 
deste rio Ocupa uma superfície com cerca de 14.770 km2

, con
tida na Folha 1:250.000 SC.24-Y-A e parte das Folhas SC.24-V-C 
e Y-C Essas áreas são drenadas pelos rios Jacaré e Salitre nos 
trechos constituídos por depósitos cenozóicos Esses depósitos 
se misturam superficialmente com detritos mais recentes, os 
quais, favorecidos pelas condições climáticas locais, compuse
ram uma mistura de sedimentos fluviais, areias e matacões com a 
massa calcífera resultante da dissolução e reprecipitação de cál
cio As feições planas que compreendem esta unidade são reco
bertas por formações superficiais espessas que caracterizam os 
pediplanos retocados inumados (Pri). Sobre elas processa-se 
uma dissecação incipiente comandada por escoamento superfi
cial elementar, assim como por processos de dissolução Os tre
chos de pediplanos mais conservados, mapeados como Pgi e 
Pgu, são representados pelos topos residuais em forma de mesas 
componentes da serra do Funil. Nesta unidade identificaram-se 
algumas áreas de karst em exumação e coberto (ke e kc), onde 
ocorrem feições superficiais de dissolução e grutas, como a de 
lcó nas proximidades de Várzea Nova e ainda depressões fecha
das do tipo dali nas, principalmente em volta do riacho do Ma ri e 
do rio Jacaré. A drenagem da área é comandada pelos rios Jacaré 
e Salitre, que se apresentam encaixados, descrevendo angulosi
dades, sugerindo um controle estrutural Estes rios têm vales cha
tos com vertentes abruptas esculpidas nos calcários. No trecho 
compreendido entre a localidade de Camirim e a confluência com 
o riacho dos Bois o rio Jacaré entalha um patamar estrutural 
coincidente com o contato litológico entre o calcário Caatinga e 
as rochas do Grupo Bambuí(Fig 2 8) Fato semelhante ocorre nas 
margens do rio Salitre no trecho compreendido entre as con
fluências do rio Preto e o rio da Laje ou Pacuí Nesta unidade 
ocorre uma cobertura coluvial geralmente com 1,50 m de espes
sura, ocasionalmente contendo linhas de pedras constituídas por 
elementos de quartzos semi-arestados além de alguns elemen
tos calcários e concreções de carbonato de cálcio. algumas sili
citicadas. 

Em superfície predominam solos dos tipos Latossolo e Cam
bissolo eutrófico que comportam a cobertura vegetal constituída 
de Estepe (Caatinga) Arbórea Densa. 

As ativid?.des agrícolas estão relacionadas com a ocorrência 
de solos derivados da alteração dos calcários que se encontram 
em áreas mais restritas do que na Chapada de lrecê. Entre eles 
aparecem os Cambissolos eutróticos ao longo dos principais cur
sos de água que estão instalados em posição sinclinal Esse posi
cionamento se reflete no potencial aqüífero, uma vez que as 
águas dos lençóis subterrâneos convergem para os rios Jacaré e 
Salitre. Por outro lado, a presença insignificante de juntas e fratu
ras e o próprio regime pluviométrico oferecem limitações a esses 
aqüíferos, por isso a necessidade de um planejamento adequado 
visando à instalação de poços espalhados para evitar sobrecar
gas. Essas características litoestruturais hidrológicas e pedológi
cas justificam as diferenças de ocupação entre esta unidade e a 
Chapada de lrecê. Nesta, a ocupação se restringe às áreas ao 
longo do rio Salitre, próximo das localidades de Alagadiço e 
Umburanas e em volta de algumas depressões circulares encon
tradas no lado oeste da unidade. 



Fig. 2 .8 - Patamar estrutural, Cont1to da Unidade Saixadas dos Rios Jacaré e Salitre com a Unodade Cnapada de l tecé, apresentando ao ongo do no Jaceré patamar estnJtural 
e depressões kárstocas ldolinesj. Folha SC.24· Y·A. 

2.3.3 - Coberturas Dobradas 

Este domfnio encontra-se na Folna SC.24 Aracaju. Espacial· 
mente descontínuo, ocupa partes das Folhas SC.24-V-C. Y-A e 
Y-C e abrange aproximadamente 14.7.60 km2. Trata-se de um 
conjunto composto de anticlinais escavadas e sinclinais suspen· 
sas e vastas áreas intermediárias aplanadas. As formas de relevo 
resultantes do rejuvenescimento por erosão de estruturas dobra· 
das em rochas metassedimentares atingidas por falhamentos 
justificam a denominação deste domfnio. O arranjo e as feições 
do relevo modeladas em dobras de largo raio de curvatura e de 
direção N-S e SO-NE, com alinhamento preferencial nftido na 
direção SO-NE e SE-NO, são os traços comuns deste domfnio na 
Folha SC.24 Aracaju, onde se identifica uma única região geo· 
morfológica denominada Planalto da Diamantina. 

2.3.3.1 - Planalto da Diamantina 

Esta região prolonga-se para.as Folhas SC.23 Rio São Francisco e 
SD.23 Brasnia e a sul penetra a Folha SD.24 Salvador. onde foi 
caracterizada por Nunes, Ramos e Dillinger (1 981 ), que a deno-

minaram Região Geomorfológtca da Chapada Diamantina. Cons· 
titui um conjunto topograficamente elevado, interrompido even· 
tualmente por modelados planos, situados a cerca de 1 .000 m de 
altitude média. O relevo do Planalto da Diamantina reflete forte 
controle estrutural, comprovado pela sucessão de escarpas e 
vales direcionados. adaptados a falhas e fraturas. O fator altitude 
reflete-se nas caracteristicas climáticas, principalmente sobre as 
temperaturas, que registram médias anuais inferiores a 200C e 
precipitações em torno de 750 a 1.000 mm. Entretanto. nas par
tes embutidas nas elevações predominam condições semi-áridas 
com temperaturas médias anuais mais elevadas· e fndices pluvio· 
métricos mais baixos. Estas diferenciações climáticas se tradu
zem nas ocorrências de associações de solos, predominando os 
Latossolos e Podzólicos. Sobre eles desenvolve-se vegetação de 
Savana e Estepe e de Refúgio Ecológico Montano. 

A região foi modelada sobre litologias do Pré-Cambriano 
Superior. composto por metaconglomerados. metarenitos. me· 
tassiltitos e metargilitos. componentes do Grupo Chapada Dia
mantina. As influências lltológicas e estruturais predominantes, 
associadas às condições da evolução morfogenética. resultaram 
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em um relevo em que as influências litoestruturais são variáveis e 
onde a drenagem é controlada Este planalto constitui o divisor 
das águas da bacia do São Francisco das bacias do ltapicuru e 
Jacuípe-Paraguaçu Alguns afluentes do São Francisco, como o 
Salitre e o riacho da Bazuá, apresentam-se controlados pela 
estrutura e encaixados no seu alto curso, ressaltando um padrão 
de drenagem subdendrítico. 

Na Folha SC 24 Aracaju, a região do Planalto da Diamantina 
apresenta um baixo índice demográfico, onde apenas merece 
destaque como centro urbano a cidade de Morro do Chapéu, 
interligada a outros centros regionais por intermédio da BA-052 
(Estrada do Feijão) e da BR-426. componentes de uma rede de 
estradas que se mostra mais densa na parte sul 

Por suas peculiaridades morfológrcas esta região se subdivide 
em três unidades geomorfológicas: Chapadas de Morro do Cha
péu, Blocos Planálticos Setentrionais e Pediplano Central 

2 3 3 1 1 - Chapadas de Morro do Chapéu 

Esta unidade ocupa pequena área da Folha SC 24-Y-A e o centro
sul da Folha SC 24 Y-C. ultrapassando seus limites para a Folha 
SD. 24 Salvador, onde foi denominada por Nunes, Ramos e Dillin
ger (1981) Planalto do Rio Bonito Na Folha em estudo totaliza 
cerca de 8 030 km2 e apresenta a forma aproximada de um "Y". 
Limita-se a norte com as Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre. a 
oeste com a Chapada de lrecê e a leste com a Serra de Jacobina e 
o Patamar Colinoso Marginal A cidade de Morro do Chapéu, posi
cionada em sua porção central. justifica a designação dada a esta 
unidade Barbosa et a/11 (1975) denominaram-na Planalto Morro 
do Chapéu 

A morfologia predominante consiste de extensos aplanamen
tos e áreas dissecadas com intensidades diferentes A unidade é 
representada por um conjunto de dobras exumadas a partir de 
uma superfície de aplanamento que truncou as cumeeiras das 
anticlinais A grande anticlinal de Morro do Chapéu que faz parte 
do conjunto apresenta-se parcialmente esvaziada e limitada por 
escarpas monoclinais, crets, abrindo-se para sul As bordas da 
sinclinal situada a leste também se encontram parcialmente 
exumadas A erosão dessas dobras foi facilitada pela presença de 
camadas de metassiltitos e metargilitos intercaladas às de meta
conglomerados e metarenitos Nestas áreas. marcadas por con
trole estrutural e onde ocorre uma dissecação diferencial, a mor
fologia é definida por modelados tabuliformes limitados por vales 
encaixados e alinhados, eventualmente com vertentes entre 12° 
e 24° de declividade e desníveis do topo para o fundo do vale da 
ordem de 35 a 78 m (D1) e 80 a 142m (D2) (Fig 2 9) A essas 
feições interpõem-se modelados formando extensos planos, in
cluindo eventualmente feições de lombas e vales largos e rasos 
com declives variando de 3° a 6° e de 6° a 12° No mapa foram re
presentados como áreas de pediplanos degradados ( Pgi) ou reto
cados (Pri e Pru) contendo cobertUias detríticas de espessuras 
variáveis expondo localmente a rocha truncada Estes afloramen
tos rochosos, encontrados nas proximidades da cidade de Morro 
do Chapéu, apresentam-se principalmente em forma de lajedos 
intercalados por lagoas. Em superfície observa-se uma acumula
ção arenosa de cor esbranquiçada. sotoposta a Solos Litólicos, 
proveniente da alteração dos metarenitos. Para oeste da unidade 
observa-se uma área abaciada circundada por rebordos, alguns 
com a rocha aflorando, expondo as estratificações dos metassilti
tos e metargilitos. Em alguns trechos o material de cobertura é 
composto de matacões e calhaus; em out10s, esta cobertura é 
espessa, de coloração amarelada passando a acinzentada, tex
tura arena-argilosa e areno-siltosa Este material é recoberto 
geralmente por vegetação de Savana Arbórea Aberta e Gramíneo
Lenhosa sem floresta-de-galeria. O limite oriental da unidade é 
escarpado e representado pela serra do Tombador, que forma 
uma pseudocuesta cujo reverso é sulcado pela drenagem paralela 
dirigida para oeste. Na porção norte do planalto ocone uma 
cobertura detrítica com solos pouco espessos onde se cultiva o 
agave; ao sul, onde a espessura do material de alteração é maior, 
o cultivo do café se faz presente aproveitando as vantagens ofere
cidas pelo clima subúmido aliado ao fator altitude A vegetação 
florestal geralmente se instala nos fundos dos vales encaixados 
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identificados principalmente na serra do Tombador. Esta serra 
configura modelados tabulares. evidenciando forte controle es
trutural comprovado por vales alinhados adaptados a falhas e fra
turas A predominância de relevo plano associado às temperatu
ras decorrentes da altitude constitui fatores favoráveis à explora
ção agrícola desta unidade A cultura principalmente do café que 
ali vem se desenvolvendo há alguns anos conduziu à mecaniza
cão da lavoura e à construcão de estradas após desmatamentos 
desordenados, provocand~ conseqüentemente a aceleração de 
processos de erosão em setores localizados 

2.3 3 1 2 - Blocos Planálticos Setentrionais 

Esta unidade é representada pelo bloco elevado que ocupa a 
parte centro-norte da Folha SC 24-Y-A e pequena área da Folha 
SC 24-V-C Totaliza cerca de 6 550 km2

• limitando-se ao norte 
com o Pediplano Sertanejo e ao sul, oeste e leste com as Baixadas 
dos Rios Jacaré e Salitre Esta unidade engloba feições estru
turais esculpidas sobre os metaconglomerados, matarenitos, 
metassiltitos e metargilitos do Grupo Chapada Diamantina Ca
racteriza-se sobretudo por elevações residuais correspondentes 
a uma anticlinal falhada e escavada, cujas bordas são escarpadas 
e estão situadas no contato entre metaconglomerados e meta
renitos com metassiltitos e metargilitos Barbosa et a/11 (op ctt) 
haviam-na considerado como uma boutomere, ou seja, uma estru
tura anticlinal esvaziada. O centro desta estrutura é ocupado por 
uma depressão embutida aberta pelo riacho da Bazuá, tendo sido 
a sua elaboração controlada e favorecida por um sistema de fa
lhas de direção SE-NO e SO-NE (Fig 2.10) Este riacho. afluente 
da margem direita do rio São Francisco, constitui o principal re
presentante da drenagem nesta área, apresentando-se intensa
mente encaixado e controlado pela estrutura Dentro da depres
são central ocorrem, a partir do sopé das escarpas, pedimentos 
ravinados mapeados como modelado de dissecação diferencial 
( D2). envolvendo planos inumados por coluviões arenosas Os 
processos erosivos que atuaram na área descobriram litologias 
pertencentes à Formação Caboclo. que estratigraficamente se 
encontra sotoposta à Formação Morro do Chapéu, encontrada 
nos planos mais elevados posicionados a sul e sudoeste da estru
tura Esta unidade é constituída de compartimentos elevados e 
secionados pela drenagem que se adaptou a linhas de fraquezas 
comandando a dissecação diferencial Os índices de aprofunda
mento dos entalhes são distribuídos em faixas de 35 a 78 m. 80 a 
142 me 1 70 a 244m ( D1. 02 e D3. respectivamente). correspon
dendo a declividades em torno de 6° a 12° é de 12° a 24° Os vales 
em garganta são ladeados por escarpas íngremes dominadas por 
cornijas proeminentes, de rochas mais resistentes. que se apre
sentam a diferentes altitudes Geralmente ao pé dessas cornijas 
são encontradas acumulações de areias brancas provenientes da 
desagregação dos metassedimentos e metaconglomerados Os 
topos, situados a cerca de 1 000 m, foram uniformizados por uma 
superfície de aplana menta que se encontra degradada (Pgi). cuja 
declividade pode variar de 3° a 6° Sobre esses topos encontra-se 
vegetação de Savana Gramíneo-Lenhosa e dos Refúgios Eco
lógicos Montanos sustentada por um material de alteração es
pesso, de textura arena-argilosa e coloração creme-alaranjada 
Esse material encontra-se em alternância com acumulação are
nosa espessa, de coloração esbranquiçada, contendo grãos de 
quartzo angulosos indicando ausência de transporte. Planos 
estrutUiais são intercalados por formas de dissecação de topos 
convexos, alcançando declives de 6° e eventualmente 12", com 
fraco entalhe da drenagem (D1 ). favorecido pelas diferencia
ções litológicas Nestes planos mais elevados são comuns as 
depressões rasas e os anfiteatros nas cabeceiras de drenagens. 
atualmente povoadas pela vegetação A limpeza dos planos de 
camadas origina patamares interiores abaixo da superfície de 
topo, onde a rocha foi truncada Nas áreas em que o forte enta
lhe da drenagem favorece uma dissecação diferencial, com índi
ces de aprofundamento D2 e D3 e declives fortes, ocorre em 
posição de meia encosta material detrítico composto de seixos. 
matacões e localmente afloramentos da rocha 

O trecho norte da unidade apresenta uma escarpa monoclinal 
cujo reverso é dissecado por riachos bastante entalhados Os 



Fig. 2 .9 - ~nuclinal escavada nas Chapadas de Morro do Chapéu. Feiç_Oes representativas de re levo no dominoo das Cobef1uras Dobradas. Bordas marcadas por escarpas 
monocllnaos e planos exumados por erosio d iferencial em camadas de diferentes g raus de resistência. Os Vllles eneaoxados obedecem ao controle eSI.rutural. Folha SC.24·Y·C. 

vales destes riachos aproveitam fraturas da rocha. que apresenta 
mergulho em direções variadas. Os bordos da escarpa são irre
gulares e a sua frente. ravinada nas saídas dos rios. forma abertu· 
ras por onde penetra uma superfície de aplanamento em nível 
inferior. O relevo plano posicionado no nível inferior à escarpa 
corresponde a um compartimento rebaixado por falha, conside· 
rando-se que a litologia é a mesma do nível superior. 

A sudeste da unidade observam-se alguns residuais. que 
foram separados do restante do planalto pelo processo de recuo 
das vertentes guiado por um grande falhamento de direção SO· 
NE. Formas aplanadas parcialmente conservadas (Pgi) são en· 
contradas no topo destes residuais. separadas das áreas de 
dissecação diferencial (D1 e D2) ou das Baixadas dos Rios Jacaré 
e Salitre por ressaltas ou escarpa adaptada à falha. Na área da vila 
de Minas do Mimoso. próximo das nascentes do riacho da Bazuá. 
que corresponde à depressão fechada do centro da anticlinal. o 
material de alteração é argiloso. constituindo Latossolo. Esta área 
compreende extensos planos inclinados cortados por vales aber
tos. pouco entalhados (Pri). 

As grandes extensões elevadas. com topografia bastante irre
gular, influenciam diretamente a ocupação humana. que é rare
feita e relacionada principalmente com a exploração mineral. Por 
outro lado. o acesso a esta área é crítico diante das dificuldades 
de construção e conservação de estradas. Essas estradas apre
sentam traçados sinuosos através de gargantas entalhadas pela 
drenagem, que assim se tornam intransponíveis nos períodos 
chuvosos. 

2.3.3.1 .3 - Pediplano Central 

Esta unidade ocupa uma área muito restrita no sudeste da Folha 
SC.24-Y-C. abrangendo apenas cerca de 1 $0 km2. Estende-se 
para a Folha SC.23 Rio São Francisco, tendo. no entanto, sua 
maior extensão nas Folhas S0.24 Salvador e S0.23 Brasília, onde 
foi caracterizada respectivamente por Nunes, Ramos e Oillinger 
(1981) e Mauro, Dantas e Roso (1982). Em sua porção oriental 
limita-se com a Chapada de lrecê e é composta por litologias per
tencentes ao Grupo Chapada Diamantina. Incluí relevos planos 
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Fig 2 1 O- Blocos Planálticos Setentrionais e Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre Relevo influenciado pela estrutura de dobras, perturbadas por falhas, mostrando áreas de 
dissecação diferencial, relacionadas com contatos de camadas, áreas de aplanamento truncando uma mesma litologia (Pgi e Pri} e áreas dekarsrcoberto por material detrítico 

Folha SC 24-Y-A 

que se apresentam a diferentes níveis. Em posição mais elevada 
estão os pediplanos mais conservados, limitados por ressaltes 
topográficos ( Pgi). Estes pedi planos alcançam declividades entre 
oo e 3° e configuram topos tabulares tendo em superfície acumu
lação arenosa geralmente de cor creme. Além dos setores pedi
planados existem áreas de modelado de dissecacão diferencial 
(01 ), sobretudo nas bordas do pediplano, onde e'stá se proces
sando erosão remontante dos riachos, alcançando declives que 
variam de 3° a 6° 

2.3 4 - Remanescentes das Raízes de Dobramentos 

Este domínio engloba conjuntos de modelados resultantes da 
exumação de estruturas de dobras no decorrer de vários ciclos 
geotectônicos, cujos estilos estruturais explicam as peculiarida
des do relevo das áreas abrangentes Caracteriza-se pela pre
sença de vestígios dessas estruturas com ocasionais exposições 
dos seus embasamentos As dobras, truncadas por superfícies de 
aplanamento no contato com coberturas e bacias sedimentares, 
são total ou parcialmente ressaltadas pela dissecação posterior 
explorando os traços tectônicos e as diversidades litológicÇJs. As 
marcas do controle estrutuml se refletem através de grandes ali
nhamentos de cristas e vales orientados conforme a disposição 
das rochas e as direções preferenciais concordantes com os 
ciclos orogenéticos que as influenciaram. A confirmacão desses 
fatos através da imagem de radar permitiu a ldentificacão das 
regiões geomorfológicas denominadas Baixos Planalto~ Serta
nejos e Baixos Planaltos Marginais à Bacia Tucano-Jatobá 

2 3 4.1 - Baixos Planaltos Sertanejos 

Estendendo-se descontinuamente a sudoeste e noroeste da Fo
lha SC 24 Aracaju, a região dos Baixos Planaltos Sertanejos 
abrange parte dos Estados da Bahia, Piauí e Pernambuco, totali
zando uma superfície da ordem de 17 340 km2

• Compreende con
juntos de relevos que conservam traços de controle estrutural, 
como drenagem orientada, ressaltando canais retilinizados, oca
sionalmente marcados por inflexões bruscas, e paralelismo de 
cristas truncadas comandadas por dobras e interceptadas por 
vales em gargantas tipo wmd gap e water gap. Essas feicões 
salientes se destacam sobre um patamar dissecado, rebai~ado 
pela dissecação a partir de um nível de aplanamento identificado 
nos topos das cristas As diversidades de estilos estruturais refi e-
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tidos no relevo conforme as direções preferenciais dos alinha
mentos foram aspectos marcantes para a classificação desta 
região dentro do domínio e também a sua consideração como 
uma única unidade denominada Patamares Periféricos a lbiapa
ba-Araripe 

Os condicionantes tectônicos representados por falhamen
tos, fraturamentos e dobramentos contribuíram para a instalação 
de uma rede de drenagem orientada com padrão em treliça e con
torcido, localmente tendendo ao subdendrítico. Predomina o 
regime torrencial condicionado por um clima semi-árido com 
chuvas concentradas Entre os principais cursos destacam-se os 
riachos do Estreito, do Pontal, Grande, das Garças, Terra Nova, 
Gameleira, ltaquatiara e rio Canindé, componentes das bacias 
dos rios São Francisco e Parnaíba 

2 3 4 1 1 - Patamares Periféricos a lbiapaba-Araripe 

Esta unidade localiza-se nos extremos noroeste e norte da Folha 
SC 24 Aracaju disposta irregular e descontinuamente no sentido 
geral sudoeste-nordeste Abrange áreas limítrofes entre os Esta
dos da Bahia, Pernambuco e Piauí totalizando cerca de 17 340 
km2 , onde apenas merece destaque a cidade de Paulistana ( Pl) 
por seu posicionamento interligando sistema rodoviário 

Limita-se a sul e sudoeste com o Pediplano Sertanejo e a 
noroeste com o Vão da Bacia do Alto Parnaíba A norte tem con
tinuidade na Folha SB.24 Jaguaribe onde foi denominada de 
Planalto Sertanejo e Depressão Sertaneja. 

Constitui patamares de acesso às superfícies de cimeiras da 
Chapada do Araripe, e dos Planaltos da lbiapaba e da Borborema, 
represe1:tando níveis intermediários entre esses conjuntos mais 
elevados e as superfícies mais baixas das Depressões lnterpla
nálticas Trata-se de uma faixa de relevo topograficamente irre
gular com dois compartimentos morfologicamente distintos Um 
compartimento mostra-se dissecado em formas convexas e agu
çadas, orientadas conforme as direções preferenciais SO-NE e 
N-S dos dobramentos, com altitudes compreendidas entre 400 e 
800 m. Os setores mais elevados constituem cristas residuais e 
relevos tabuliformes que indicam uma concordância de topos, a 
exemplo da serra do Ouricuri que se compõe de cristas simétricas 
e de topos truncados por aplanamentos ("barras"), expondo cor
nijas voltadas para oeste em posição anticlinal. Essas "barras" 
encontram-se interceptadas por vales em gargantas tipos wmd 
gap e water gap, como as dos riachos Grande e do Jardim 
(Fig. 2 11 ). O relevo da unidade é ent? 1 ~~rlo em rochas pré-



Fig. 2.11 - Patamares Periféricos·.• lb.Japaba-Araripe. F.lele.vo em ealr~tura dobrada composto por crJS.tlls e barras. com topo$ truncados, interceptadas por gargantas. Folha 
SC.24· V·A. 

cambrianas constituídas de quartzo-biotíta, muscovita xistos e 
gnaisses ocasionalmente granatíferos. quartzitos mícáceos felds
páticos do Grupo Salguelro-Cacboeirinha, dos Complexos Mon
teiro e Caraíba-Paramirim intrusões graníticas e granodioriticas, 
além de restos de. coberturas eluvionares e coluvionares terciá· 
rias e quaternárias, encontradas localmente nos topos das ele
vações, testemunhando nfvel s antigos de aplanamentos. As alti
tudes intermediárias, em tomo de 500 e 600 m, correspondem às 
áreas de relevos dissecados em formas convexas, com vertentQS 
cuja~ inclinações estão entre 6 a 12° e 1 2 a 24°, e aguçadas, 
sobre gnaisses, em que as declividades variam de 24 a 37°. As 
áreas mais baixas. situadas em torno de 300 e 500 m de altitude, 
são espacialmente dominantes e mostram•.se dissecadas em for
mas convexas e tabulares. ocorrendo também áreas aplanadas. 
como o compartimento rampeado para a bacia do rio Parnaíba, 
localizado a sudoeste da unidade. Nesse compartimento apla· 
nado ocorrem elevações residuais que raramente ultrapassam 
500 m. Estes residuais. mapeados como morros testemunhos ou 

como restos de planos inumados(Pgi). têm topos aplanados con
cordantes com um dos· níveis de aplanamentos relacionados com 
os do Planalto da lbiapaba (Folha SB.24 Jaguaribe). Localmente 
correspondem a intrusões de rochas ígneas associadas aos me
tassedimentos do Grupo Salgueiro-Cachoeirinha. 

A ocorrência de clima com características predominante
mente semi-áridas condiciona a vegetação estépica (Caatinga) 
do tipo Arbórea Densa e Aberta com palmeiras ao longo das 
drenagens dos rios ltaquatiara e Gameleira. Esse clima, com
binado às diferenciações lilológicas, interfere na dinâmica atual 
dos processos de ~sculturação do relevo comandados por altera
ção física, provocando a desagregação das rochas e a ocorrência 
de solos na maioria litólicos. 

O modelado comporta formas de dissecação homogênea 
(convexas e eventualmente aguçadas) com densidade de drena
gem fina, e aprofundamentos baixos e médios, e com densidade 
de drenagem média e grosseira, com aprofundamentos baixos, 
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cujas vertentes apresentam inclinação entre 6° a 12° e 12° a 24°. 
Comporta também formas de dissecação diferencial indicando 
aprofundamentos da drenagem baixos, médios e altos A sim
bologia indica cristas simétricas (Est. 2 111 B) e assimétricas, li
nhas de cu meadas, escarpas adaptadas a falhas, barras e sulcos 
estruturais aproveitados pela drenagem, identificados na extre
midade sudoeste da unidade e em trechos próximos aos limites 
norte da Folha. Ao lado destas também ocorrem feições planas, 
com coberturas de origens diversas (Pgi), encontradas nos topos 
das serras da Gameleira, do Brejo, do Ouricuri e na extremidade 
sul da chapada do Araripe (serra do Inácio); elas indicam uma 
superfície de aplanamento que truncou rochas quartzíticas do
bradas e uma superfície escultural sobre sedimentos cretácicos. 
Além dessas, ocorrem áreas aplanadas com coberturas detríticas, 
resultantes de retoques e remanejamentos sucessivos por pro
cessos de erosão areolar ( Pri), encontradas no contato com o 
Pediplano Sertanejo e nas áreas aplanadas rampeadas em dire
ção à bacia do rio Parnaíba. 

A ocorrência de chuvas violentas ocasionadas pela irregulari
dade de distribuição provoca, através das enxurradas, o desgaste 
brusco da rocha, principalmente quando esta se encontra sem 
cobertura vegetal Este fato se verificou no bordo norte da serra 
Dois Irmãos e próximo do açude Cachoeira do Roberto, consti
tuindo uma área significativa afetada por ravinamentos, atingindo 
rochas xistosas alteradas, onde se registram atividades de mine
ração. Este fato também foi observado ao norte da cidade de 
Santa Cruz ( PE), nas cabeceiras do riacho das Garcas onde os 
ravinamentos atingem as escarpas constituídas de 'are,nitos cin
za, quebrados e estratificados horizontalmente, situados nos 
topos das elevações Tais ravinamentos normalmente têm início 
a partir das cornijas dos relevos, conduzindo à formacão de anfi
teatros. A intensificação dos processos de erosão. mecânica, 
desenvolvida pelas enxurradas, provoca localmente a retirada do 
material superficial e o afloramento de rochas do embasamento 
verificado próximo da serra da Bananeira No compartimento 
aplanado rampeado para a bacia do rio Parnaíba ocorre uma 
cobertura arenosa creme sob a vegetação, refletindo uma textura 
lisa na imagem de radar Nesta área dominam os processos de 
desagregação superficial comandados pelos escoamentos difu
sos que deixam marcas sob a vegetação. No conjunto constitui 
uma área deprimida com manchas circulares indicativas de la
goas. O adensamento maior dessas lagoas se dá onde a drena
gem aparece mais desorganizada, como ficou evidente no tre
cho entre os riachos das Caraíbas e da Gameleira Esse trecho 
representa uma área de espraiamento de material detrítico pro
veniente do sopé das cristas que compõem a serra da Gamelei
ra, originando-se, portanto, da desagregação dos quartzitos que 
a compõem Em alguns trechos, sobretudo em torno das drena
gens principais, ocorrem ravinamentos, indicando uma reto
mada de erosão que atinge rochas xistosas alteradas decores
branquiçada sob cobertura detrítica de cor laranja 

Apesar da dominância de formas aplanadas resultantes de 
retoques e remanejamentos de material recobrindo parcialmente 
a superfície (Pri), ocorrem trechos, como nas proximidades do rio 
Canindé e riacho dos pilões, onde predominam formas de disse
cação grosseira com entalhe fraco (Dg1) com declividades entre 
6 e 12°, caracterizando um início de dissecação comandada por 
uma retomada de erosão recente Neste setor observa-se uma 
atuação maior dos processos de escoamento superficial atin
gindo rochas gnáissicas que afloram em forma de matacões, 
favorecendo a evolução de Solos Litólicos, tipos Regossolos e 
Brunos Não-Cálcicos Nas áreas planas com cobertura arenosa 
creme e alaranjada predominam Latossolos, enquanto nas áreas 
dissecadas que circundam a drenagem ocorrem Brunos Não
Cálcicos e Podzólicos, sendo os últimos mais favoráveis à agricul
tura, o que é comprovado pelo desenvolvimento de culturas 
cíclicas, identificadas nas proximidades do riacho Boqueirão. 

Nas imediacões do riacho dos Pilões e do Canindé o entalhe 
da drenagem s~gere dois níveis de dissecacão, reforcando a idéia 
da retomada de erosão citada Esta parte ·da unidade apresenta 
feições de depressão periférica ao Planalto da lbiapaba, conside
rando-se a presença de relevos testemunhos capeados com sedi
mentos silurodevonianos, podendo ser considerada uma superfí-
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cie de eversão no contato do embasamento com a Bacia Sedi
mentar do Parnaíba. 

O setor oeste da unidade constitui um interflúvio entre as 
bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. Os riachos componen
tes destas bacias apresentam anomalias logo nas cabeceiras, 
considerando-se a ocorrência de vales largos com fundos chatos, 
preenchidos com solos tipo Podzólicos ocupados com capim e 
culturas de subsistência Essas anomalias, ressaltadas pela dre
nagem, podem sugerir que os rios atingiram seu perfil de equilí
brio e, conseqüentemente, a erosão remontante, atingindo as 
cabeceiras, já provoca na área o entulhamento dos vales. Essa 
rede de drenagem tem um caráter intermitente, refletindo um 
padrão subdendrítico e contorcido, havendo locais onde as mar
cas da tectônica mostram-se mais evidentes conferindo-lhe um 
padrão semelhante ao treliça de falhas, como no trecho atra
vessado pelo Lineamento Pernambuco Entre os principais rios, 
merecem destaque o riacho ltaquatiara, que se superimpõe às 
cristas quartzíticas da serra da Gameleira, o riacho da Gameleira e 
o rio Canindé, que se dirigem para as bacias do Parnaíba Esses 
rios apresentam uma retomada de erosão, fato que se deduz pelo 
entalhe de seus vales e pela dissecação marginal. O riacho do Jar
dim, que também se superimpõe às cristas quartzíticas da serra 
do Ouricuri, assim como os riachos São José do Pontal, Grande e 
Terra Nova apresentam leitos alargados denotando controle es
trutural, conforme angulosidades formadas por seus canais 

2.3 4 2- Baixos Planaltos Marginais à Bacia Tucano-Jatobá 

Corresponde aos relevos dissecados e aplanados de áreas locali
zadas no centro-leste da Folha SC 24 Aracaju que se encontram 
tanto a leste como a oeste da Bacia Tucano-Jatobá Trata-se de 
um planalto espacialmente descontínuo e rebaixado com altime
tria variando de 100 a 500 m raramente alcançando 600 m Os 
trechos situados mais próximos do litoral estão submetidos a 
clima tropical subúmido, enquanto o setor ocidental e parte do 
setor oriental por serem mais interioranos, com menor umidade, 
passam a clima subúmido a semi-árido. A cobertura vegetal de 
maneira geral também varia com a diminuição da umidade, pas
sando de Savana (Cerrado) para a Estepe (Caatinga) 

Esta região é drenada por rios pertencentes à bacia do São 
Francisco e do Vaza-Barris, configurando geralmente padrão de 
drenagem subdendrítico Em todo o seu trajeto o rio Vaza-Barris 
apresenta canal encaixado, com mudanças bruscas de direção, 
refletindo controle estrutural, a exemplo do trecho a norte da 
cidade de Paripiranga, entre o rio Tingui, afluente da margem 
direita, e o riacho Catende, afluente da margem esquerda O rio 
Vaza-Barris com direção geral NO-SE corta além desta região a do 
Planalto da Bacia Tucano-Jatobá, apresentando seções distintas 
de acordo com a densidade de drenagem e a litologia Os Baixos 
Planaltos Marginais à Bacia Tucano-Jatobá são formados por 
metassedimentos pertencentes a uma seqüência de sedimenta
cão, ocorrida no Pré-Cambriano Superior, onde os micaxistos, 
inetarenitos, metassiltitos, filitos, gnaisses e quartzitos são en
contrados extensivamente na área, incluindo intrusões graníticas 
que formam residuais concordantes com a estrutura geral. Os 
modelados de dissecação resultantes e desenvolvidos em rochas 
de baixo grau de metamorfismo refletem principalmente a in
fluência dos falhamentos através dos vales ou sulcos estruturais e 
escarpas adaptadas à falha. As dobras extensas e de pequena 
amplitude, apesar de identificadas, não caracterizam a disseca
ção mas podem condicionar o curso dos rios, como por exemplo 
o curso do rio Vaza- Barris, ao sul da cidade de Pinhão, que acom
panha o eixo de uma anticlinal revirada 

Esta região, na área da Folha em estudo, apresenta somente 
uma unidade geomorfológica denominda de Tabuleiro Dissecado 
do Vaza-Barris 

2 3 4 2 1 - Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris 

Esta unidade ocupa áreas descontínuas posicionadas a oeste e 
leste do Planalto da Bacia Tucano-Jatobá com cerca de 16 600 
km2 Constitui parte integrante dos Estados da Bahia, Sergipe e 
Alagoas onde apenas se destacam as cidades de Itabaiana e 



Simão Dias, ambas em Sergipe, interligadas por rodovias inte
restaduais e intermunicipais 

A parte oriental da unidade limita-se a norte com o Pediplano 
do Baixo São Francisco, a oeste com os Tabuleiros do ltapicuru, a 
sul com os Tabuleiros do Rio Real e a leste com os Tabuleiros 
Costeiros. A porção ocidental limita-se a norte e oeste com o 
Pediplano Sertanejo, e a leste e a sudeste com as Chapadas do 
Tonã e da Serra Talhada 

A unidade é caracterizada pela frequência de modelados de 
dissecação homogênea (Est 2 111 B), com áreas restritas de disse
cação diferencial e modelados de aplanamento que compõem 
um pediplano parcialmente dissecado inumado ( Pri) Ocorre tam
bém um pequeno setor de planos exumados ( Pru) na parte oci
dental 

O modelado de dissecação homogênea apresenta incisões 
uniformes, com aprofundamentà variando entre 28 m e 50 m 
combinados a densidades de drenagens diferenciadas A disse
cação diferencial atinge aprofundamentos mais significantes, 
destacando-se as áreas correspondentes às serras da Miaba e do 
Relâmpago As formas convexas, com inclinacões variando entre 
12 a 24° e 24 a 37°, resultam da dissecação. homogênea e são 
secionadas por vales encaixados em forma de "V" O trabalho de 
erosão se manifesta nas encostas e margens dos rios sob a forma 
de terracetes e localmente através de marcas de ravinamentos 
Em áreas menos extensas situadas em ambas as partes da uni
dade predominam feições planas, fracamente dissecadas em 
lombas com inclinações entre 3 a 6° e 6 a 12° e com vales apenas 
esbocados Afloramentos de calcário, com estratificacões hori
zont~is, e residuais em forma de cristas simétricas ou ~ssimétri
cas constituem a característica própria do modelado desenvol
vido sobre essas rochas metassedimentares anteriormente do
bradas Em superfície, observam-se espraiamentos de seixos de 
quartzo, filito e quartzito às vezes envolvidos numa matriz arena
argilosa pouco espessa Eventualmente ocorrem linhas de pedra 
nos cortes de estrada, contendo seixos de matacões de quartzo 
subangulosos e angulosos o modelado de dissecação ainda é 
representado pelas serras de Miaba e Itabaiana, que constituem o 
Domo de Itabaiana A serra da Miaba encontra-se dissecada em 
formas convexas, mapeadas com fácies de dissecação diferencial 
com aprofundamento da drenagem variando entre 50 e 90 m 
(D2), enquanto que a serra de Itabaiana, situada a leste da cidade 
do mesmo nome, constituída por quartzitos intercalados por ro
chas mais friáveis, forma uma crista assimétrica com a frente 
voltada para oeste Sobre o dorso voltado para leste observam-se 
alvéolos de cabeceira e acumulação de material de textura are
nosa de coloração esbranquiçada contrastando com a cobertura 
coluvial pouco espessa de textura arena-argilosa e coloração 
creme-avermelhada que predomina no interior do domo. Esta 
estrutura dômica é limitada a oeste pelo rio Vaza-Barris, que se 
acha encravado em posição subsequente, num contato de cama
das ( Fig 2 12) O restante do setor oriental compreende feições 
de relevo, cuja dissecação homogênea engloba as três classes de 
densidade de drenagem (f, m e g) e fraco aprofundamento Nas 
áreas mapeadas como Pri inclusive na parte interna do Domo de 
Itabaiana distinguem-se dois níveis aplanados Um nível geral. 
com inclinação de 6 a 12°, posicionado no sopé dos blocos resi
duais, recoberto de material arenoso com aproximadamente 1 m 
de espessura A capa arenosa recobre alteração incipiente argilo
sa, formando solos podzólicos Neste ambiente notam-se nitida
mente os efeitos do escoamento difuso: sulcos, tendendo para 
ravinamentos A vegetação típica da Estepe (Caatinga), da Sa
vana (Cerrado) e da Floresta Estacionai mostra-se devastada, 
sendo substituída por pastagens e culturas cíclicas. O nível mais 
baixo derivado do primeiro é formado por pedimentos com cober
tura detrítica pouco espessa, arenosa e arena-argilosa e local
mente pedregosa A drenagem intermitente sulca as partes ter
minais dos planos convergentes, de baixa declividade (O a 3°) Em 
superfície predomina o escoamento difuso com tendência a for
mar sulcos próximos aos riachos De maneira geral a estabilidade 
nessa área é precária principalmente nas proximidades das maio
res aglome.rações, como as cidades de Itabaiana, Tobias Barreto 
e Simão Dias 

O setor ocidental desta unidade apresenta dissecação seme
lhante Contudo, nas áreas próximas aos riachos há uma ten
dência à formacão de ravinamentos, que começam a existir em 
funcão da insta'bilidade da área provocada pela substituição da 
veg.etação natural por culturas de subsistência. Desta maneira, as 
encostas desnudadas favorecem os processos erosivos que são 
facilitados ainda pela natureza da rocha xistosa 

2 3 5- Maciços Remobilizados 

Este domínio morfoestrutural compreende os setores nordeste e 
oeste das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, totalizando uma su
perfície da odem de 55.21 O km2 

Trata-se de uma parte da Plataforma do Nordeste reativada 
durante o Ciclo Brasiliano e estabilizada recentemente Caracte
riza-se por uma tectônica positiva de grande raio de curvatura, 
submetida, no entanto, a movimentações verticais vigorosas que 
a distinguem das demais áreas estabilizadas do embasamento 
As atuações tectônicas se refletiram nos arqueamentos de pe
queno raio acompanhados de quebramentos e deslocamentos de 
blocos falhados, posicionados diferentemente em forma de horsts e 
de meios horsts Localmente as rochas granitizadas remobiliza
das foram levantadas por intrusões comandadas por fraturas rea
tivadas A tectônica positiva desencadeou uma ablação intensa 
que atingiu profundamente as estruturas, eliminando os restos de 
coberturas plataformais preexistentes e conduzindo a incisão dos 
talvegues; mesmo assim ocorrem restos de antigos aplanamen
tos onde ainda se fazem presentes as marcas desses eventos As 
influências litológicas decorrentes da intensidade de granitiza
ção ressaltam filões mais resistentes e massas intrusivas, apro
fundando zonas diaclasadas que produzem segmentos angulo
sos ao longo dos cursos de água As formas de erosão diferencial 
se refletem ao nível de estilo de dissecação, na densidade dos 
talvegues, no perfil e na inclinação das encostas Essa dissecação 
comandada pela alteração química e física faz ressaltar pães-de
açúcar, damos rochosos, mselbergs e pontões submetidos às 
alternâncias de climas úmidos e secos 

As diversidades morfológicas existentes neste domínio estão 
relacionadas às diferenciações de massividade das rochas grani
tizadas, às peculiaridades da tectônica e às variedades dos siste
mas morfogenéticos no Cenozóico Essas diversidades justificam 
a identificação de três regiões geomorfológicas denominadas de 
Planalto da Borborema, Planalto Rebaixado Litorâneo e Baixo 
Planalto Pré-Litorâneo 

2.3 5 1 - Planalto da Borborema 

É a região de maior expressão espacial dentro do domínio, pos
suindo uma configuração aproximadamente triangular Totaliza 
uma área com aproximadamente 26 000 km2 Tem continuidade 
nas Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal, onde, por questão meto
dológica, constitui uma unidade geomorfológica também deno
minada de Planalto da Borborema, titulação conferida por Ab'Sáber 
(1953) e mantida por Prates, Gatto e Costa (1981 ). Nas Folhas em 
estudo abrange parte dos Estados de Pernambuco, Paraíba e Ala
goas onde se destacam as cidades de Caruaru (PE), Vitória de 
Santo Antão (PE), Garanhuns (PE) e União dos Palmares (AL), 
interligadas por rodovias interestaduais e intermunicipais 

Ab'Sáber ( 1 969) refere-se a Borborema como um "maciço em 
abóbada" e como "uma estrutura irregularmente amarrotada" 
decorrente de uma intensa atuacão tectônica com reativacão de 
dobramentos acompanhados de' fraturas e falhas além de ~uces
sivos aplanamentos O estilo de Maciços Remobilizados do Pla
nalto da Borborema comanda feições morfológicas diferenciá
das, demonstradas pela ocorrência de áreas intensamente disse
cadas com cristas e linhas de cumeadas, orientadas conforme 
controle estrutural, e áreas aplanadas com indícios deste con
trole. As diferenciações morfológicas revelam diferentes está
gios de evolução do relevo decorrentes das interferências tectô
nicas combinadas às modificações climáticas. 

Altimetricamente, varia dos 200 aos 900 m e só em casos 
excepcionais atinge mais de 1 000 m, a ~xemplo das serras das 
Porteiras e dos Fogos As áreas mais elevadas correspondem às 
cristas e blocos serranos, isolados e orientados de conformida
des litoestruturais, tendo sido mapeados com símbolos de cristas 
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Flg. 2. t 2 - Parte sudeste do domo de Itabaiana· SE. Cristas assimétricas compondo o flanco oriental onde se observam alvéolos de cabeceira. No centro da estrutura. superff· 
ele aplanada recuando até as escarpas de quartzito. Ao sul, dissecação controlada por acidente estrutural percorrido pelo rio Vaza· Barris. A leste. dissecação explorando ro· 
chu da Bacia Sergipe-Alagoas. à cusla da drenagem dos rios Sergipe e Cotinguiba. que se dirigem para o estuário cujos braços silo visíveis na borda da imagem. Folha 

SC.24·Z·B. 

simétricas. cristas assimétricas (hogback) e linhas de cumeadas. 
As altitudes intermediárias. em ·torno de 500 e 600 m, encon
tram-se sobretudo nos compartimentos aplanados representa· 
dos como Pru e Pri. Finalmente. abaixo de 500 m, encontra-se 
uma superfície rampeada para leste. intensamente dissecada em 
formas convexas e aguçadas entremeadas de elevações for
mando cristas e linhas de cumeadas. 

Engloba rochas do Pré·Cambriano e do Paleozóico Inferior 
que se estendem por regiões e unidades geomorfológicas vizi
nhas. continuidade que só é interrompida diante das interfe· 
rências dos eventos de natureza tectônica. Assim, os limites leste 
e sudeste entre esta região. o Piemonte Oriental da Borborema e 
os Tabuleiros Costeiros são gradativos e quase imperceptíveis. 
exceto nos trechos representados por blocos serranos isolados. 
Os limites oeste e sul. com o Pediplano Sertanejo, as Chapadas 
do Tonã e da Serra Talhada e o Pedi plano do Baixo São Francisco. 
se fazem através de escarpas estruturais geralmente de direção 
N-S. cortadas por vales alinhados no sentido NE-SO. indicando 
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adaptação a falhas. A norte o seu limite encontra-se já nas Folhas 
SB.24/25 Jaguaribe/Natal. 

Grande parte da região encontra-se sob domínio de clima 
úmido a subúmido notadamente na fachada oriental em decor
rência da atuação dos alísios de sudeste e nos setores mais eleva
dos favoráveis à ocorrência de chuvas orográficas. a exemplo das 
serras do Ororobá, das elevações próximas à cidade de Madre de 
Deus (PE) e do maciço de Garanhuns (Ab'Sáber. 1'969). Entre· 
tanto, a parte central e ocidental é marcada por escassez e má dis· 
tribuição de chuvas. A rede de drenagem, dominantemente in· 
termitente. tem um padrão semelhante ao radial centrifugo. adap
tado ao estilo tectônico dominante, ressaltando rios mais ou 
menos paralelos. partindo em várias direções, merecendo desta· 
que o lpojuca. o Jacuípe-Una e o Paraíba. que se dirigem para o 
Atlântico; o Jpanema e o Moxotó. que correm para o sul em dire· 
ção ao São Francisco. e também alguns cursos que se dirigem 
para o norte. compondo as bacias dos rios Paraíba do Norte e 
Capiberibe, nas Folhas contíguas SB.24/25 Jaguaribe/Natal. 



Nesta região identificaram-se 3 unidades geomorfológicas dis
tintas, conforme diferenciações morfológicas: Encostas Orien
tais, Pediplano Central e Maciços Setentrionais. 

do Ouro e dos Besouros. Essas serras refletem controle tectônico 
através da ocorrência de planos levantados inclinados em dire
ção a sudeste e dissecados de acordo com as linhas de fraturas. 

2.3.5.1 .1 - Encostas Orientais 

como se pode constatar na serra Pelada e na serra dos Besouros 
~(Fig. 2.13). A sul entra em contato com os Tabuleiros Costeiros e 

o f'edtplano do Baixo São Francisco por meio de escarpas estru· 
Esta unidade compreende a fachada oriental do Planalto da Bor- turais cortadas transversalmente por vales profundos adaptados 
borema contida nas Folhas SC.24-X-B e X-O e SC.25-V-A e V-C. a falhas. A oeste limita-se com o Pediplano Central através de 
Estenda. se de forma alongada na direção nordeste-sudoeste, uma mudança brusca de modelado. indicando diferenças litológi-
abrangendo áreas dos Estados de Pernambuco e Alagoas entre as cas. Morfologicamente caracteriza-se pelo predomínio de formas 
nascentes do rio Tapacurá e as cabeceiras do rio São Miguel, co- convexas e aguçadas de dissecação diferencial, comprovada pela 
brindo uma superfície de ordem de 1 0.830 km2. Nela se destacam orientação e aprofundamento dos vales, normalmente em "V', 
as cidades de Vitória de Santo Antão em Perna!'Tlbuco e União dos cújas encostas apresentam declividades que variam de 6 a 12° e 
Palmares, Viçosa e Quebrangulo em Alagoas. E uma área intensa· 12 a 24°. Essas encostas encontram-se geralmente recobertas 
mente dissecada e rampeada em direção ao litoral com altitudes com colúvios constituídos de material desagregado contendo 
compreendidas entre 200 e 500 m. Limita-se com o Piemonte fragmentos de rochas. Nessas encostas observou-se cultura de 
Oriental da Borborema e os Tabuleiros Costeiros sem ruptura de banana. sobretudo próximo de Colônia Leopoldina (AL). O moda-
declive nítida, exceto nos trechos representados por blocos ser- lado em questão foi classificado com os dfg itos 01 , 02 e 03, ou 
ranos isolados com mais de 600 m. a exemplo das serras Pelada, seja, aprofundamentos da drenagem baixo. médio e alto, caracte-

Fig. 2.13 - Serra dos Besouros. Bloco serrano com escarpas adaptadas às falhas. apresenu.ndo compartimentos orienUidos por linhas de fraturas e filhas. entre os qu1is se 
desenvolve • dissec1çio cer•cterizada por formu convexas. contruttndo com • unidade de feiç6ea pl1nu aituad• a oeste. Folh1 SC.25·V·A. 

GEOMORFOLOGIA/405 



nzando formas de dissecação diferencial. Em meio a estes ma
pearam-se também modelados de dissecação homogênea com 
dígitos Df1. Dm1 e Dm2. ou seja: densidade fina com aprofunda· 
mento barxo e densrdade média com aprofundamentos baixos e 
médros. encontrados sobretudo na parte centro e sul da unidade, 
onde a atuação dos processos de esculturação do relevo masca
ram parcralmente os traços estruturais produzindo compartimen
tos mais dissecados e conseqüentemente mterflúvios menos 
espaçados. 

Os mterflúvios representados por linhas de cu meadas e cristas 
simétncas ou assimétncas tipo hogback refletem os condicrona
mentos estruturais. mostrando-se alongados e alinhados con
forme as drreções dos falhamentos. As relações entre esses 
condrcronamentos e a drenagem explicam também casos de 
supenmposrção de nos ao atravessar cristas em gargantas. A 
onentação estrutural dos vales. comb1nada à ocorrência de maior 
umidade que intensifica a dissecação, favoreceu a ms(alação de 
uma intrincada e complexa rede de drenagem com padrão seme
lhante ao dendritico e trellço recurvado. Essa drenagem é repre· 
sentada pelos nos lpo)uca. que drena a parte setentrional da 
unidade no sentido noroeste-sudeste. numa área que reflete fa· 
lhamentos transversais e longitudinais ao rio, e Jacuípe-Una. 
que. provenientes do Pedlplano Central da Borborema, drenam a 
parte central da un1dade. destacando bruscas inflexões. trechos 
relllineos e encachoeirados como se constatou com o rio Jacuipe 
próximo da localidade de Colônia Leopoldina (AL). No trecho 
entre lbateguara e Colônra Leopoldrna o planalto é entalhado por 
vales estruturais largos e chatos com planícies aluvia1s entre 
encostas abruptas. 

Por constituir uma área de encosta voltada para leste. a refen
da unidade está condicionada a influências dos alísros de sudeste 
que proporCIOnam chuvas mars regulares. possibilitando a ocor· 
rência de uma cobertura vegetal caracterizada por Floresta Esta· 
c1onal Semrdecrdual submontana. tipo " mata seca" , regrstrada 
nos topos e encostas dos residuars. Nesta snuação. predomma 
mtempensmo quÍmiCO SObre O ffSICO, atacando granitos lntruSI· 
vos e migmatltos. favorecendo a composição de um manto de 
mtempenzação profundo. Os solos são também profundos dos 
t1pos Podzóllcos e Latossolos. Este fato JUStifica a ocorrêncra de 
áreas intensamente ocupadas com culturas variadas. inclusrve 
cana-de-açúcar, e também cnação de gado. regrstrada principal· 
mente nos trechos conhecrdos com a denommação de "agres
tes" 

2.3.5.1.2 - Pedrplano Central 

Com uma configuração aproxrmadamente triangular. esta um
dade compreende o setor central do Planalto da Borborema. que 
abrange pane dos Estados de Pernambuco e Alagoas. somando 
uma área da ordem de 8.1 00 km2 • 

Em seus dominios encontram-se as cidades de Caruaru e 
Garanhuns. destacadas como importantes centros turísticos re· 
gionais. além de outras como Pesqueira. Arcoverde. São Bento 
do Una. Bezerros. e Bom Conselho. em Pernambuco. interligadas 
por rodovras Interestaduais e intermunicipais. Trata-se de um 
compartimento elevado. levemente inclinado para leste. com 
altitudes médras compreendidas entre 500 e 600 m. existindo 
trechos que atrngem ma1s de 800 m representados por blocos 
serranos residuais. a exemplo da serra dos Fogos onde se encon
tra a crdade de Garanhuns. Esta unidade corresponde a um nível 
mtermedráno da Borborema. relacionado com a Superfície dos 
Carins Velhos ou Superfícre Soledade (Andrade. 1958 e 1968). 
lrmrta·se a norte com os Macrços Setentnonais por intermédiO 
de um desnível fone 1:1 uma diferença de drssecado. relacionados 
com a falha de d~reção E-0 conhecrda como lineamento Per
nambuco (Eben. apudBruni et alll, 1976). a leste. com as Encostas 
Onentais da Borborema. através de uma d1ferença de modelado; e 
a oeste. com o Ped1plano do Barxo São Francisco. por meio de um 
desnível também relacionado com uma falha de direção N-S. for
mando escarpa CuJa frente acha-se dissecada (Fig. 2.14). 

Embora predommem na área formas aplanadas mapeadas 
como Prl e Pru. ocorrem também modelados de dissecação dife· 
rencial e homogênea representados como 01 . 02. 03 e Om1 . 
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Frg 2 14 - Borda ocrdonlil do PlanRho da Borborema. Escarpa compondo frente 
drssecada do bloco tn lhndo com d~teçio N·S. Constitui o limi te orure as suporflcros 
aplanadas <io doferentes nivels do Pedoplano Central e do Pedrplano do Baoro Siio 

Frnncosco Folha SC.24·X· B 

relacronados com as condrções clrmát icas. estruturats e lltologl· 
cas. A maror parte da área encontra-se sob domínro de clima 
subúmrdo a semr-ándo dependendo do pos1cronamento altrmé
tnco. Este condtc1onamento climático caracteriza uma cobertura 
vegetal tipo Estepe (Caatmga). com varrações para a Arbórea 
Densa com palmerras e Arbórea Abena. havendo trechos com 
vegetação florestal secundá na devido à interferêncra antróprca e 
trechos onde ela for substttuida por pastos e agncultura. como no 
sul e leste da umdade. As defic1ênctas hídricas e a drenagem 
intermitente sem capacrdade para entalhar profundamente são 
funções do clima dommante que comanda o rntemperismo fís1co. 
responsável pela desagregação da rocha. produzmdo afloramen
tos rochosos e Solos Lrtólicos. Regossolos. variando para os Pia
nosso los encontrados nas áreas planas e em volta das drenagens. 
Onde ocorrem climas subúmldos. sobretudo nos compart1men· 
tos elevados atíngrdos por chuvas orográficas. como as áreas ctr· 
cunvlzrnhas à cidade de Garanhuns. a drenagem tem um caráter 



mais perene, predominando o intemperismo químico- fato que 
se deduz pelas formações superficiais mais espessas e os solos 
mais profundos. Ali o relevo é dissecado apresentando entalhes 
também mais profundos. 

As áreas de Pri dominam espacialmente, sobretudo nas partes 
centro-ocidentais, compreendendo aplanamentos retocados 
com inclinação de até 3°, inumados por coberturas detríticas de 
cor creme a cinza de origens diversas, resultantes de retoques e 
remanejamentos sucessivos, indicando predominância de ero
são areolar e processos de decomposição física. Entre Garanhuns. 
e Caetés identificaram-se trechos dissecados em lombas e ver
tentes em planos inclinados (3 a 6°) contendo coberturas arena· 
sas geralmente de coloração acinzentada As áreas de Pru consti· 
tuem planos irregulares, desnudados em conseqüência de reto
ques sucessivos que indicam processos de erosão areolar, trun
cando rochas sãs ou pouco alteradas. Estes compartimentos que 
se caracterizam pela ocorrência de superfícies desnudadas, con
tendo solos rasos Litólicos, expõem normalmente amontoados 
de blocos ("caos de blocos") desmoronados das encostas íngre· 
mes dos relevos residuais, a exemplo do que se observou próximo 
da serra da Taquara, a norte da localidade Altinho, e também 
entre São Caetano e Lajedo. As áreas de aplanamentos retoca
dos, caracterizadas pela ocorrência de solos rasos Litólicos, 
oferecem limitações para o aproveitamento econômico, sendo 
por isso mais utilizadas com atividades criatórias (pecuária ex
tensiva), observadas sobretudo nas circunvizinhanças das local i· 
dades de São Bento do Una, Caruaru e Bezerros, e, secundaria· 
mente, culturas de subsistência, palmas forrageiras e fruteiras, 
como no trecho entre Jupi, Garanhuns e Caetés. Restos de planos 
com coberturas de origens diversas (Pgi), limitados por escarpas 
ou ressaltas de outros tipos de modelados, foram identificados 
no Maciço de Garanhuns (Ab'Sáber, 1969) que compreende ro· 
chas do Grupo Vaza-Barris Nesta área, em direção a Lajedo, o 
aplanamento que truncou a rocha apresenta-se dissecado em 
lombas recobertas por material arenoso cascalhento sobreja
cente a níveis argilosos (Fig 2 15) A ocorrência de uma camada 
intemperizada, caracterizada por solos profundos e avermelha
dos tipos Latossolos e Podzólicos, situada em altitudes elevadas, 
justifica a existência de cultivos de café observados nas ime· 
diações de Garanhuns Os modelados de dissecação diferencial 
foram classificados como D1, D2 e D3, ou seja, aprofundamento 
da drenagem baixo, médio e alto, registrando declividades fortes 
entre 12 e 24° Estes modelados indicam um forte controle estru
tural, tendo sido identificados ne>s relevos residuais e no limite 
ocidental da unidade, marcado por uma escarpa de falha já fes-
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to nada por entalhes profundos de vales adaptados a falhamentos 
transversais. Os modelados de dissecação homogênea, caracte· 
rizados por formas convexas e classificados como Dm1, tradu
zem uma densidade de drenagem média com entalhe fraco. Os 
processos de esculturação do relevo, comandados pela dinâmica 
fluvial, mascaram os traços estruturais que ocasionalmente se 
refletem através ae trechos retilinizados da drenagem O Pedi· 
plano Central, mesmo não se constituindo no setor mais elevado 
da Borborema, apresenta-se como um importante dispersar hi· 
drográfico, ressaltando padrões de drenagem que variam do 
radial ao dendrítico, com controle estrutural. Estre os rios mais 
importantes destaca-se o lpojuca que corre adaptado ao Linea
mento Pernambuco na parte norte da unidade As cabeceiras 
deste rio recuando para oeste conduziram o recuo das Encostas 
Orientais e dos Macicos Setentrionais. A abertura do seu vale em 
direção a leste com~nda o avanço do aplanamento (Pru), for
mando um corredor entre as elevacões das Encostas Orientais e 
dos Maciços Setentrionais, desde' as imediações da cidade de 
Caruaru até a cidade de Gravatá O traçado retilíneo direcionado 
para leste inflete bruscamente para sudeste a partir da cidade de 
Gravatá onde o referido rio passa a drenar a unidade vizinha 
ressaltando um canal sinuoso. O rio Una corre inicialmente no 
sentido sudoeste-nordeste até a cidade de São Bento do Una, 
onde ele passa a correr no sentido leste-oeste descrevendo 
inflexões bruscas até próximo de Agrestina e em seguida inflete 
para sudeste No seu trajeto possui trechos encachoeirados e 
leito pedregoso refletindo a sua capacidade erosiva e energia de 
transporte Além destes, os componentes da bacia do rio lpa· 
nema que drenam as escarpas ocidentais do Pedi plano Central da 
Borborema e o rio Canhoto e o riacho Seco que passam a drenar 
as Encostas Orientais da Borborema integrando as bacias dos rios 
Mundaú e Paraíba 

2.3.'5 1 3- Maciços Setentrionais 

Esta unidade compreende uma faixa alongada e irregular de dire
cão leste-oeste totalizando uma área com aproximadamente 
7 070 km2 Abrange partes dos Estados de Pernambuco e Paraíba 
contidas nas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife, estendendo-se 
desde as imediacões da cidade de Gravatá até as proximidades da 
cidade de Serra Talhada em Pernambuco. Prolonga-se para norte 
em direção às Folhas SB 24/25 Jaguaribe/Natal, onde foi consi· 
derada como subunidade do Planalto da Borborema, tendo rece
bido as denominacões de Encosta Oriental e Encosta Ocidental 
Limita-se a leste ~om o Piemonte Oriental da Borborema, a sul 
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A- Aplonamento degradado inumado no topo do planalto com cobertura de textura arena-argilosa sobre filito orcóseo alterado 

B- Aplana manto dissecado em lombadas com cobertura de text uro arena-argiloso contendo seixos de quartzo sobre migmotitos com veios de 
quartzo pouco alterados 

C- Aplonomento dissecado em lombadas com cobertura de textura arenosa sobre rocha alterada somente nas fissuras 

Fig 2 15- Perfil esquemático do relevo Aplanamentos degradados (Pgi) e retocados (Pri) em lombas do Pedi plano Central do Planalto da Borborema Folha SC 24-X-B 
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com o Pediplano Central e o Pediplano do Baixo Silo· Francisco e a 
oeste c.om as Chapadas do Tonã e da Serra Talhada e o Pedi
plano Sertanejo. 

Trata-se de uma área Intensamente dissecada, contendo for
mas aguçadas e convexas, bem como o setor mais elevado da 
região, atingindo cotas da ordem de 400 a 900 me até mais de 
1 .000 m. As serras do Ororobá, dos Fogos, das Porteiras e dos 
Campos são algumas das principais elevações con$titulndo im
portantes dispersares de dre.nagem. Devido à amp'litude·do con
trole tectônico, marcado por dobramentos, fraturamentos. falha
mantos e basculamentos, às condições.litológicas e às. peculiari
dades climáticas. esta unidade apresenta um model.ado pre.doml
nantemente composto de form~s erosivas de dissecação dife
rencial. ressalta.das pela orientação e entalhE\ dos vales que regis
tram aprofund.amentos baixo. médio e alto .• representados como 
D1 . D2 e D3, cujas encostas apresentam declives que variam de 
12 a 24° e a e 24 a 37°. Ape.sarda dominância dess.e tipo de disse
cado, ocorrem peque.nos c.ompartimentos. onde a intensidade 
dos processos erosivos mascara as evidê.ncias do controle tec
tônico, produzindo formas de dissecação homogêneas em que as 
declividades. estão el1tre 3 a 6° e 6 a , 2°; dissecação grosseira 
com aprofundamento fraco (Dg1) onde a drenagem apresenta lar
gos interflúvios com fraca incisão dos talvegues; e disseeação 
méd.ia com aprofundamento fraco (Dm1 ), caracterizada por uma 

· drenagem um pouco mais ramificada, indicando espaçamento 
menor entre o.s interflúvios e fraca incisão dos canais. Esses com
partimentos situam-se na parte oeste da unidade que se estende 
até as proximidades da cidade de Serra Talhada (PE) e no trecho 
que se prolonga para sudoeste formando um espigão entre o 
Pediplano do B.aixo São Francisco e as Chapadas do Tonã e da 
Serra Talhada. Esses condicionantes refletem-se nas formas dos 
interflúvios que se mostram alongados .e alinhados conforme as 
direções estruturais. sobretudo NE-SO ("Brasileira") e E-O ("A
mazônica" ). A organização e o direcionamento da drenagem tam
bém refletem a lnfluê·ncia desses eve11tos combinados aos de 
natureza litológica. a exemplo de vaJes alinhados e profundos 
ocasiona'lmente formando inflexões bruscas ou superimpostos a 
cristas. form,ando boqueirões e gargantas epigênicas. como se 
pode verificar através do rio M.exotó ao atravessaras cristas quart
zi.ticas que compõem.a serra do Boqueirão perto de'Sertânia (PE). 
Esta unidade compreende rochas do Pré-Cambriano, Eocam
briano e oeasionalmente coberturas silurodevonianas. :desta
cando granitos Intrusivos representados por blocos serranos 
elevados. disp·ersores de drenagens radiais. Diante desses c.ondi
cionamentos evoluiu uma drenagem complexa. acusando padrão 
geral similar ao subdendrftico com influêncl as do treliça recurva
do com encraves do radial. sendo representada pelos riachos 
formadores das bacias dos rios lpojuca, Capibaribe, lpanema. 
Moxotó, Parafba do Norte e riacho do Navio. 

Esta unidade encontra.. se sob domfnio de climas subúmidos a 
semi-áridos que interferem nos precessos .de esculturação do 
relevo, na vegetação e na formação do solo. Tais processos de 
natureza desnudacional ao atingir rochas do embasamento efe
tuam a sua limpeza e exposição, produzindo encostas desnudas e 
a ocorrência de " caos de blocos", freqüentemente espalhados 
desde as vertentes íngremes até os sopés dos residuais e anfitea: 
tros que ocasionalmente são observados em meie às formas 
dissecadas. Esses anfiteatros que se iniciam a partir da abertura 
de vales caracterizam o avanço da pediplanação. a exemplo da 
depressão da Fazenda Nova (PE). Ali se registrou a ocorrência de 
materiais carreados das encostas e solos do tipo Planossolos 
(Fig. 2.16). Estes solos são aproveitados com cultivos de palmas 
e criatório de cabras, e são recobertos por uma vegetação de 
Estepe (Caatinga), em alguns locais substitufda por c.ulturas. Os 
processos de desnudação têm caráter distinto conforme as con
dições de umidade. Assim, na parte leste, devido à atuação dos 
alísios de sude·ste. observa-se a presença da Floresta Estacionai 
Semidecídual, regionalmente "mata seca" ou "mata de Cipó". 
Nessas condições dominam os processos de alteração química 
que conduzem à formação de um manto de alteração espess·o de 
cor avermelhada. explicando a ocorrência de solos profundos e 
mais férteis tipos Pod.zólicos e a presença de áreas intensamente 
ocupadas com culturas e criação. cognomlnadas de "agrestes" e 
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Fig. 2.16- Oepress~a de Fuenda Nava·PE. Penetração da aplana menta com re~l
duais roct'losos e caos de b locos entre cristas orientàdas segunda as estruturas. 

Interceptadas par gargantas. Folha SC.24-X-B. 

"brejos·· Esse fato também é observado nas áreas serranas onde 
a maior umidade ocasionada por chuvas frontais possibilita a 
ocorrência de verdadeiras ílhas verdes em meio à Caatinga. 
amplamente aprov.eitáveis e conhecidas como "brejos" de alti· 
tude ou serranos, a exemplo da serra do Ororobá e do Brejo da 
Madre de Deus em Pernambuco. Nessas áreas o material carrea
do das encostas contribui para a fertilidade dos vales ali existen
tes. como no vale estrutural do rio lpeiuca. adaptado ao Linea· 
mento Pernambuco, mosttando·se intensamente ocupado nas 
proximidades de Mimoso (PE). 

No restante· da área, centro e oeste, devido à menor incidência 
de chuvas. marcapas pela má dil;tribuição. dominam os proces
sos de natureza física e as enxurradas que efetuam a exposição e 
limpeza da rocha ao contrário do que predomina nas áreas úmi
das. As coberturas superficiais que ocasionalmente ocorrem são 
delgadas. tomando-se pouco mais espessas nos sopés das en
costas das residuais. Em conseqüêneia. predominam solos r.asos 
Litólicos e de aproveitamento limitado. 



2 3 5.2 - Planalto Rebaixado Litorâneo 

Por suas características morfológicas e estruturais e sua localiza
ção no sopé oriental do Planalto da Borborema, este compa.rti· 
menta intensamente dissecado foi considerado como uma região 
contendo na Folha SC 25 Recife apenas uma unidade geo· 
morfológica denominada de Piemonte Oriental da Borborema. 

Ocupa uma superfície da ordem de 5 130 km2
, distribuída irre· 

gularmente no sentido norte-sul, abrangendo áreas dos Estados 
de Pernambuco e Alagoas contidas na Folha SC 25 Recife Com· 
porta a mesma litologia do Planalto da Borborema, ou seja, ro· 
chas pré-cambrianas graníticas e migmatíticas, ocorrendo tam· 
bém rochas cretácicas do Grupo Sergipe, além de coberturas 
terciárias e quaternárias do Grupo Barreiras que aparecem apenas 
coroando os topos das colinas. Sua origem deve-se provavel· 
mente à flexura que teria provocado o soerguimento do núcleo da 
Borborema e consequentemente o seu rebaixamento, justifican· 
do-se assim sua denominacão e inclusão no Domínio dos Maci-
ços Remobilizados · 

2 3 5 2.1 - Piemonte Oriental da Borborema 

Por ser a única unidade identificada na região, ocupa a mesma 
superfície e distribui-se da mesma forma Em toda sua extensão 
leste limita-se com as Planícies Deltaicas, Estuarinas e Praiais, a 
sul com os Tabuleiros Costeiros, a oeste com as Encostas Orien· 
tais da Borborema e finalmente a norte penetra na Folha SB 25 
Natal, na qual a posição e as características morfológicas a 
relacionam com a Depressão Sertaneja 

Apesar da sua reduzida extensão esta unidade assume posi· 
ção de destaque, concentrando importantes pólos de desenvolvi· 
menta baseados substancialmente na agroindústria acucareira 
Entre os principais centros urbanos destacam-se as c(dades de 
Jaboatão, Moreno, Palmares e partes das cidades de Olinda e 
Recife, interligadas por sistemas rodoviários interestaduais e 
intermunicipais 

Por seu posicionamento ao longo da costa esta unidade en
contra-se submetida às influências dos alísios de sudeste, apre· 
sentando assim um clima úmido que aparece mais intenso no 
limite entre os Estados de Alagoas e Pernambuco Esse condicio· 
namento climático influencia na natureza da vegetação, consti· 
tuída da Floresta Ombrófila Densa e Aberta, ou Floresta Perenifó· 
lia H igrófila Costeira, atualmente em fase de extinção pelos cons· 
tantes desmatamentos comandados pelo avanco da cana-de· 
açúcar e da pecuária, requerendo portanto projetos de planifica· 
ção visando a sua manutenção e consequentemente à preserva· 
ção dos solos e dos mananciais aqüíferos Esses eventos climáti· 
cos também interferem na natureza das formações superficiais 
que aparecem constituindo mantos de intemperização, possibili· 
tando a ocorrência de solos profundos tipos Podzólicos e Latos· 
solos intensamente aproveitados com culturas cíclicas. 

Caracteriza-se por uma intensa dissecação e feições conve· 
xas, com declividades entre 6 e 12°, e ocasionalmente aguçadas, 
cujos declives são da ordem de 12 e 24°, formando linhas de 
cu meadas com altitudes inferiores a 200 IT.1 Esse modelado com· 
porta sobretudo formas de dissecação homogênea classificadas 
pela densidade da drenagem em fina, média e grosseira, com 
entalhes em torno de 19 a 26 m Entre Vitória de Santo Antão e 
Recife, no contato com as Encostas Orientais da Borborema, o 
modelado apresenta topos planos com aprofundamentos em 
torno de 30m, entremeados de áreas com desníveis mais fortes 
cultivados com cana-de-açúcar Nas proximidades de Moreno 
esse modelado já se constitui numa área baixa com formas con
vexas contendo alteração ferralítica, apresentando vales chatos 
colmatados por material originário das encostas (Est 2.1V A). As 
formas colinosas avançam até a cidade de Recife contatando com 
a planície fluviomarinha, ressaltando desníveis da ordem de 20 a 
30 m Estas formas estão relacionadas com os sedimentos do 
Grupo Rarreiras que ocorrem disseminados em áreas restritas, 
sobretudo nas vizinhanças daquela cidade e de Olinda (PE), 
mostrando-se bastante argilosos, contendo camadas intercala· 
das de arenitos friáveis Entre Palmares (PE) e Barreiros (PE) oco r· 
rem restos de planos nos topos das elevações alongadas e 

alinhadas em cujas encostas afloram rochas muito alteradas de 
cor laranja. Neste trecho o rio Una tem vale chato com cerca de 20 
m de entalhe e vertentes inclinadas com declividade em torno de 
12 a 24° A leste de Palmares (PE). este rio tem um leito pedre· 
goso entalhado numa planície embutida em terraço, indicando 
um abaixamento de seu nível de base Nessa área os vales 
mostram-se orientados no sentido noroeste-sudeste e com des· 
níveis d(! cerca de 30 a 40 m, apresentando colúvios espes· 
sos. 

Além dos modelados de dissecação homogênea registraram· 
se formas aplanadas retocadas e inumadas por coberturas (Pri) 
nas áreas limítrofes com a Folha SB.24 Jaguaribe e nas proximi· 
dades de Colônia Leopoldina (AL), onde o rio Jacuípe tem um vale 
alargado e orientado leste-oeste Os vales dos rios desta unidade 
são colmatados, constituindo planícies aluviais descontínuas e 
embutidas nas colinas, a exemplo do rio Una, entre Palmares (PE) 
e Barreiros ( PE) e do rio Sirinhaém, a sudeste. de Ribeirão ( PE) 

As condicões morfogenétrcas caracterizadas pelas ações 
químicas e p~la intensidade da dissecação fluvial mascararam as 
estruturas que se revelam esporadicamente em trechos retilíneos 
e inflexões bruscas da drenagem. Essa drenagem tem um padrão 
dendrítico com setores subdendríticos organizados em torno de 
alguns rios paralelos e perpendiculares à costa, como o Pirapama 
e o lpojuca 

2 3 5.3- Bai)(O Planalto Pré-Litorâneo 

As características litoestruturais. o posicionamento rebaixado em 
relação aos planaltos circundantes e a localização à retaguarda 
dos Tabuleiros Costeiros ou Litorâneos foram considerações para 
a identificação desta região no domínio dos Maciços Remobiliza
dos A região contém uma unidade geomorfológica que, por 
englobar áreas aplanadas entalhadas pelo rio São Francisco, foi 
denominada de Pedi plano do Baixo São Francisco. Localiza-se na 
parte centro-leste da Folha SC 24 Aracaju, abrangendo áreas dos 
Estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe, contando 
aproximadamente 24 080 km2

. Nesta unidade merecem desta· 
que as cidades de Paulo Afonso ( BA). Arapiraca (AL) e Santana do 
lpanema (AL) interligadas por rodovias interestaduais e inter
municipais 

2 3 5 3.1 - Pediplano do Baixo São Francisco 

Caracteriza-se pela homogeneidade de feições, representadas 
por vastos planos e por elevações residuais, formando uma de
pressão limitada por rebordos escarpados, abrindo-se para leste 
A moldura escarpada que a envolve corresponde às bordas do 
Planalto da Borborema e do Planalto da Bacia de Tucano-Jatobá 
Sua abertura para leste limita-se com os modelados dissecados 
que constituem o Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris e os Tabu· 
leiros Costeiros. 

A morfologia desta unidade resultou da ablação de rochas pré
cambrianas principalmente representadas por metatexitos, quart· 
zitos e diatexitos com inclusões de metassedimentos do Pré
Cambriano Superior na porção sudeste Diferenças de resistência 
lftológica resultaram na abundância de elevações formando blo
cos residuais representados geralmente por granitóides (tipo 
Pedra-Mata Grande) e diatexitos, enquanto os planos foram ela· 
borados nas demais litologias 

O pediplano é composto por dois níveis de pedimentação 
Esses pedimentos retocados localizados nos sopés das ele· 
vacões são dissecados em lombas largas e são alterados. Os 
soÍos que os recobrem são argilosos, de cor a'!ermelhada e 
favorecem o adensamento da ocupação humana. A medida que 
esses pedimentos se inclinam para o São Francisco a cobertura é 
rasa e arenosa e, por efeito da lixiviação do material, a cor torna· 
se creme. O nível mais baixo é constituído por um plano irregular 
convergindo para o rio São Francisco, apre'sentando cobertura 
arenosa também de cor creme. Esses pedimentos fracamente 
sulcados, nas margens do São Francisco, mostram uma superfí· 
cie rochosa, desnudada, onde a rocha aflorante tem tendência a 
formar lajedos Essa desnudação é conseqüência da retomada de 
erosão, a qual é ainda evidenciada pela presença de áreas de 
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dissecação que contornam as margens do no no trecho com· 
preendido entre a cidade de P1ranhas e a foz do rio l panema. A 
dissecação é fortemente controlada por fraturas e falhas, per· 
pendicularmente ao no, ass1m como pelas desembocaduras 
dos afluentes. 

Nesta unidade o rio São Francisco apresenta margens escar
padas, formando canyon de cerca de 80 m de profundidade, fra
turado e falhado transversalmente. Os seus afluentes. neste tre
cho. desembocam entalhando canyons adaptados à rede de fratu
ras e falhas que cortam o no pnncipal !Fig. 2.17). A montante, 
seus vales são fracamente entalhados na superfície de aplana
menta. possumdo trechos arenosos e pedregosos. Na chegada 
desses riachos, na base das vertentes escarpadas. ex1stem acu
mulações de materiais pedregosos e arenosos. o que md1ca a ten
dência de colmatagem recente do rio pnncipal por seus afluen
tes. 

No contato ocidental. o pediplano penetra nas Chapadas do 
Tonã e da Serra Talhada sob a forma de golfões onde se visuail
zam cornijas nos arenitos cretác1cos da Bac1a Tucano- Jatobá. 
Neste trecl1o adquire feições de depressão periférica. onde a 
remoção das camadas sedimentares é evidenciada pela exposi
ção do plano constituído por rochas do Pré-Cambriano Inferior, 
sobre o qual destacam-se relevos residuais em cujos topos tabu li· 
formes são encontrados restos de camadas sedimentares. Proce
dente das chapadas citadas. o no Moxotô, aprove1tando uma 
zona de falha. encaixou seu leito neste ped1plano onde apresenta 
um traçado retilfneo. paralelo às escarpas das serras de Tacaratu 
e Grande. 

D1spersos em toda a superfície. os relevos residuais compõem 
blocos isolados. geralmente representados por dissecados em 
formas convexas. alguns correspondendo às 1n1rusões graníticas. 
como as serras das Guanbas e as elevações res1dua1s prôx1mo da 

localidade de Água Branca; outros. constituindo elevações ta buli
formes. são testemunhos do recobrimento das Bacias Sedimen
tares Tucano-Jatobá. Sobre os pedimentos e rampas coluviais 
prevaleceram os efeitos do escoamento superficial. enquanto 
que sobre os relevos residuais os processos de desagregação e 
fragmentação são importantes. 

Em conseqüência da f·ormação de um solo coluvial mais es
pesso. ocorre uma considerável concentração da população no 
setor nordeste da unidade e no sopé das elevações. onde as ativi· 
dades são dlrigidas para a agropecuária e principalmente para a 
cultura do fumo. destacando-se aglomerações como Arapiraca. 
Palmeira dos fndios. Campo Grande e Santana do lpanema. 

2.3.6 - Escudo Exposto 

Este domínio engloba as porções emersas da plataforma esta
bilizada, cuja granitização. ocorrida nos Ciclos Transamazõnico 
até o Brasiliano. imprimiu uma rigidez capaz de suportar os esfor
ços que provocaram dobramentos durante os ciclos geotectõni· 
cos posteriores. Constitui-se de rochas metamórficas. matasse· 
dimentares e ígneas pertencentes aos complexos do Pré-Cam· 
briano. Estas rochas herdadas de seqüências geosslnclinais fo
ram homogeneizadas pela granltização adquirindo grande rig i
dez. Apesar da rigidez. sofreram deformações de grande ra1o de 
curvatura. capazes de levantá-las e quebrá-las nos setores mar· 
gínais ou arqueá-las sob coberturas plataformais do Grupo Cha· 
pada Diamantina e Grupo Bambui. 

As seqüências vulcanossed1mentares consideradas por al
guns autores como um greenstone belt e antigas cadeias geos
smclinais funcionam sempre com uma tendência pos1tiva. Nas 
áreas sedimentares afetadas por metamorfismo regional incom
pleto e penetradas por granltóides. desenvolve-se uma ablação 

F1g. 2.1 7 - Canyon do no São Franc1sco En1alhe em forma de canyort do r10 São Fronc1sco o 1usan1e da cachoe"a de Paulo Alonso. secionando a superfic1e aplanada cor~ada 
uonsvorsalmente por fraturas o falhas que onentam a rede de afluentes. Folha SC.24·X·C. 
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diferencial com feições apalachianas. Nas áreas mais metamor
fizadas do núcleo a ablação é conduzida principalmente pelas 
condições da evolução morfoclimática e pela tendência positiva. 
Essas condições promoveram o desenvolvimento de superfícies 
de aplana menta que destacam relevos residuais explorando fai
xas de quartzitos, veios de quartzo e intrusivas da área de 
ltiúba. · 

Devido à tendência positiva lenta e constante foi possivel a 
exumação de superfícies aplanadas nas bordas onde restam 
alteritas terciárias. Sob o domínio de clima seco os aplanamentos 
persistem enquanto sob climas mais úmidos passados ou du
rante levantamento mais forte são dissecados em formas conve
xas Os maciços residuais correspondem às partes constituídas 
de rochas metassedimentares mais resistentes ao desgaste, 
como os quartzitos, onde a lentidão da erosão propiciou a conser
vação do relevo saliente e a conservação das escarpas e vales 
estruturais. 

Considerando as diferenças morfológicas existentes identifi
caram-se duas regiões distintas: Planaltos Residuais e Depres
sões I nterpla ná lticas. 

2 3 6 1 - Planaltos Residuais 

Com uma configuração alongada no sentido geral norte-sul a 
região dos Planaltos Residuais localiza-se a sudoeste da Folha 
SC.24 Aracaju e aproximadamente a nordeste do Estado da 
Bahia, somando uma área com 4 160 km2 

Compreende uma dorsal constituída de saliências alternadas 
com vales estruturais alinhados na direção aproximadamente 
norte-sul. formadas de quartzitos e filitos com intercalacões de 
metaconglomerados atingidos por diversos sistemas dé falhas. 
Na parte ocidental, principalmente, essas saliências são envolvi
das por uma soleira constituída de granitóides e rochas meta
mórficas de alto grau As feições salientes que compõem a serra 
da Jacobina se assemelham aos relevos pseudo-apalachianos 
que se caracterizam pela influência de estruturas alinhadas her
dadas de dobramentos de camadas sedimentares ocorridas du
rante uma fase precedente à sua estabilização como plataforma. 
As estruturas apalachianas foram desniveladas sob acão de des
locamentos verticais que impediram a conservaçã~ de topos 
nivelados por ablação que teria precedido a deposição da cober
tura sedimentar do Grupo Chapada Diamantina As "éristas" 
pseudo-apalachianas têm topos irregulares com formas abaula
das e suas bordas foram pouco atingidas devido à resistêhcia dos 
quartzitos, prevalecendo as escarpas comandadas por falhas lon
gitudinais A .ocorrência de ciclos tectônicos seqüenciados pro
moveu o levantamento do conjunto e o quebramento de blocos 
no sentido perpendicular à estrutura regional, sulcada por vales 
muito entalhados Os aplanamentos desenvolvidos nas áreas 
vizinhas conduziram o recuo lento das escarpas, esvaziando-as e 
formando um degrau que contorna as "cristas". Mesmo apresen
tando pequenos compartimentos com feições diferenciadas, con
siderou-se apenas uma unidade denominada Serra de Jacobi
na. 

2 3 6 1 1 - Serra de Jacobina 

Esta unidade limita-se a norte com o Pediplano Sertanejo; a leste 
com os Tabuleiros Interioranos; a sul e sudoeste com o Patamar 
Colinoso Marginal; e, a oeste, com as Chapadas de Morro do Cha
péu e as Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre 

Alcança cerca de 200 km de extensão norte-sul e em média 1 O 
km leste-oeste onde se destacam as cidades de Jacobina, Campo 
Formoso e Senhor do Bonfim interligadas por estradas interesta
duais e intermunicipais. Possui altimetrias variadas atingindo 
900 e até mais de 1 000 m, a exemplo do trecho a leste da cidade 
de Jaguarari e no extremo norte da unidade onde se encontra o 
ponto mais alto (1 034 m). 

Litologicamente compreende quartzitos brancos e verdes, fi li
tos manganesíferos ou não, metaconglomerados auriuraníferos, 
migmatitos e gnaisses, quartzitos, micaxistos e rochas calcossili
catadas, máficas e ultramáficas associadas com intrusões de 
granitos Essas intrusões tiveram influência na direção dos dobra-

mentos, comprovando-se pela forma encurvada da serra na sua 
parte norte !;lm volta do granito de Campo Formoso (Fig 2 18). As 
características litoestruturais da serra de Jacobina explicam as 
potencialidades de recursos minerais e a posição de suas princi
pais cidades que se dedicam em grande parte às atividades volta
das para a extração e a comercialização desses produtos, exigin
do portanto uma intensificação das vias de comunicação, objeti
vando integrar áreas de interesse e de exploração mineral aos sis
temas já existentes. Nesta unidade predomina clima subúmido 
com estação seca de 1 a 3 meses, caracterizando uma vegetação 
secundária de Floresta Ombrófila, estabelecendo contato com a 
Savana (Cerrado) e áreas de Refúgio Ecológico Montano. Esta 
vegetação florestal mostra-se mais densa nos vales. O condicio
namento climático combinado ao litológico influencia direta
mente no sistema morfogenético comandado predominante
mente por processos de alteração química produzindo um manto 
de intemperização a partir da rocha sã Conseqüentemente ocor
rem formações superficiais mais espessas, havendo solos mais 
profundos e potencialmente mais aproveitáveis sobretudo na 
base das encostas e fundo dos vales. Dentro do domínio Escudo 
Exposto, a serra de Jacobina conserva mais nítidos os traços dos 
eventos estruturais refletidos morfologicamente pela predomi
nância de elevacões alinhadas, formando cristas sucessivas oca
sionalmente tru.ncadas no topo ("barras") cortadas por vales que 
formam gargantas epigênicas, water gaps e wmd gaps Entremea
dos a essas cristas e barras ocorrem vales alinhados na mesma 
direção. Suas feições parecem corresponder a uma anticlinal 
dobrada de oeste para leste apresehtando trechos com topos 
abaulados ou aplanados pelo trunca menta das rochas, identifica
dos em posição topográfica similar à serra do Tombador Esta 
morfologia encontra-se bem caracterizada no setor norte da uni
dade onde ocorrem as maiores altitudes e mais evidências dos 
dobramentos, dominando formas tipicamente estruturais como 
cristas simétricas, escarpas estruturais, linhas de cumeadas e 
vales fortemente entalhados (Fig 2 18). No setor sul as altitudes 
são tnferiores e dominam formas de dissecação convexo-cônca
vas e eventualmente aguçadas relacionadas com cristas já dis
simuladas pela erosão, apresentando encostas com declividade 
entre 6 a 12° e 12 a 24° Nessa área ocorrem compartimentos res
tritos aplanados, tipo alvéolos indicando o avanço da pediplana
ção aproveitando a abertura dos vales pelos rios, a exemplo da 
saída do rio ltapicuru-Mirim após superimpor-se às elevações 
situadas a leste da cidade de Jacobina Nesta unidade foram 
mapeadas formas de dissecação diferencial classificadas de 
acordo com o grau de aproveitamento (D1, D2 e D3). Também 
foram mapeadas formas de dissecação homogêneas caracteriza
das por processos erosivos relacionados mais com a dinâmica 
fluvial. tendo sido representados como Dm2, Dg2 e Dg3, con
forme o entalhe e a densidade de drenagem Além destas existem 
áreas planas portando coberturas de origens diversas, limitadas 
por escarpas e ressaltas relacionados com outros tipos de mode
lados correspondentes a sistemas morfogenéticos subsequentes 
(Pgi), observadas principalmente ao sul da unidade perto da 
localidade de Franca e no extremo norte da serra de Jacobina. 
Acumulações conÚnentais (Ac) estão situadas nas áreas de pie
monte da serra de Jacobina, ao longo da encosta oriental. oca
sionalmente limitando-se com o Pediplano Sertanejo e contendo 
material detrítico grosseiro e conglomerático com matriz lamosa 
Essas acumulações encontram-se geralmente nos grotões que 
descem em planos muito inciinados em di ração a leste, limitados 
por escarpas e formando cqnes de dejeção originados pelo acú
mulo do material proveniente das pseudocornijas da serra, fatci 
observado próximo da localidade de Pindobaçu. Nota-se que os 
vales logo na saída da serra apresentam fundos chatos ocupados' 
com pastagem ou com vegetação aquática, registrando também 
canais meândricos identificados a sudeste da unidade e no cen
tro leste perto de Pindobaçu As acumulações formam uma super
fície com cobertura coluvionar constituindo depósito de tálus, 
ocorrendo também linhas de pedras contendo seixos a restados e 
semi-arestados, alguns ferruginizados, indicando curto trans
porte. Esse material mostra-se ainda arenoso e bastante averme
lhado, diferindo portanto das areias muito brancas espraiadas nas 
encostas da serra, perto da cidade de Jacobina Nessas áreas de 

GEOMORFOLOGIA/411 



Fig. 2.18 - Serr1 de Jecobina. Alternlncia de sulcos e cristas interceptadas por gargantas eplg6nicaa com nos superompostos. traduz'"do uma estrutuf"ll complexo. 
influencoada a oeste pelo corpo ontruslvo de Campo Formoso. cujas lei~es contre&tam com aquelas desenvolvidas em rochas quartzl ticas e l i llucas que formam o planalto 

residual da serra de Jacobona. Folha SC.24·Y·8. 

acumulações continentais (Ac) os solos parecem mais profundos 
tipos Podzólicos ou Latossolos, mostrando-se freqüentemente 
ocupados com cultivos de subsistência e fruteiras sobretudo no 
trecho entre as cidades de Senhor do Bonfim a Antônio- Gon· 
çalves. 

No setor norte da serra de J11cobina ocorrem compartimentos 
com topos aplanados cobertos de gramíneas. intercalados às 
cristas. e limitados por escarpas com declividade em tomo de 24° 
a 37°. Nessas encostas íngremes as torrentes descem perpendi· 
cularmente at6 atingirem os vales desnivelados sobre o plano de 
piemonte. A serra de Jacobina expõe planos de quartzitos muito 
lisos parecendo de fraturas ou de fa lhas, sobretudo no extremo 
norte. Os vales que ali ocorrem intercalados às cristas encontram· 
se preenchidos com material de alteração mais fino, argiloso e de 
cor laranja. 

Esta unidade apesar de constituir uma grande elevação tem 
sua drenagem proveniente de outras áreas com exceção dos rios 
que se dirigem para a bacia do São Francisco. Os rios Jacuípe, 
ltapicuru·Mirim e ltapicuru·Açu nascem no Planalto da Diaman-
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tina e se dirigem para a serra da Jacobina, atravessando as cristas 
sucessivas e superimpondo-se em gargantas epigênicas. o mes· 
mo ocorrendo com os rios do Aipim e ltapicuru. que se originam 
nos Reversos do Planalto da Diamantina. Essa drenagem intensa· 
mente comandada pela estrutura tem um direcionamento oeste
leste, eventualmente formando inflexões bruscas. mas ressaltan· 
do características dos padrões treliço e contorcido. 

2.3.6.2 - Depressões lnterplanálticas 

Esta região corresponde a uma extensão de terras situadas na 
parte central da Folha SC.24 Aracaju. entre os Baixos Planaltos 
Sertanejos. Baixos Planaltos Marginais à Bacia Tucano-Jatobá. 
Planaltos Residuais. Planalto da Diamantina e o Planalto da Bor· 
borema. Contém rochas metamórficas e ígneas pertencentes aos 
Complexos Jequié, Presidente Juscelino. Caraíba- Paramirim, 
Serrinha e Monteiro. 

A predisposição geotectõnica. combinada às condições pa
leocllmáticas comuns aos conjuntos litológicos distintos. condu· 



ziu o arrasamento das estruturas complexas que serviram de 
embasamento a outros conjuntos estrututais do Pré-Cambriano 
ao Cretáceo As condições favoráveis à desnudação prossegui
ram durante o Cenozóico, favorecendo a elaboração de superfí
cies de aplanamento Estas superfícies, ora estão instaladas nos 
contatos da fossa tectônica juracretácica, estendendo-se e trun
cando as rochas que constituem seus embasamentos e ora apre
sentam dissecados resultantes de evolução morfoclimática pos
terior A dissecação da superfície de aplanamento instalada às 
bordas das Depressões lnterplanálticas distingue uma das duas 
unidades nela contidas 

As rochas que compõem a região foram afetadas por inúmeras 
falhas e fraturas, destacando se em extensão a falha transcor
rente E-N do Lineamento Pernambuco situada na parte norte 
Falhas menores orientadas no sentido N-S são encontradas no 
setor centro-sul além de outras transversais constituindo um 
trend complexo. 

Os processos de aplanamento que predominam durante a 
evolução morfogenética dessas áreas mascaram parcialmente os 
traços estruturais, esboçados apenas pela orientação de canais 
de drenagem e por elevações residuais As áreas contidas nesta 
região encontram-se entre 200 e 600 m de altitude, decrescendo 
gradativamente conforme o gradiente das bacias ·dos rios Para
guaçu, São Francisco, ltapicuru e Vaza-Barris 

A região engloba depressões interioranas com médias plu
viométricas que v ar iam de 500 a 1 000 mm, com uma esta cão 
seca prolongada podendo atingir 8 meses e com médias térmi~as 
anuais entre 24 e 26°C Estas condições caracterizam o clima pre
dominante semi-árido A cobertura vegetal é marcada pela ocor
rência de espécies caducifólias, vatiando entre a Estepe Arbórea 
Densa e Estepe Arbórea Aberta (vide 4 - Vegetação) 

Essa região é drenada por rios na maioria intermitentes, que 
formam um padrão subdendrítico Os vales dos canais principais 
têm fundo chato enquanto os dos subafluentes têm for ma de "V" 
aberto. A maioria dos canais de 2~ ordem apresentam leitos rasos 
que recebem materiais oriundos de desagregação das rochas e 
da erosão dos solos, apartados pelas enxurradas 

A região foi subdividida em duas unidades: Pediplano Serta
nejo e Patamar Colinoso Marginal Uma das unidades apresenta 
características geomorfológicas decorrentes da predominância 
de p~ocessos de pediplanação enquanto que na outra a disseca
ção fluvial destruiu o modelado resultante de aplanamento ante
rior, conservando apenas a concordância de nível dos topos 

2 3 6.2.1- Pecliplano Sertanejo 

Cor responde à superfície localizada na parte centro-norte da área 
mapeada Esta unidade tem a forma aproximada de um "T" abran
gendo grande parte das Folhas 1:250 000 SC 24-V-A. V-B, V-C, 
V-D, Y-B, Y-D e X-A além de pequenas áreas na porção oeste das 
Folhas SC 24-Z-A e Z-C 

Totaliza cerca de 78 170 km2
, limitando-se com quase todas 

as unidades da parte centro-oeste, com exceção das Chapadas de 
Morro do Chapéu, da Chapada de lrecê e do Pediplano Central do 
Planalto da Diamantina 

Barbosa et a/11 (1975) identificaram o setor centro-sul deste 
pedi plano, denominando-o de Superfície 1\lordestina Nas Folhas 
contíguas SB 24/25 Jaguaribe/Natal. Prates, Gatto e Costa (1981 ), 
com base em critérios locacionais e genéticos, denominaram as 
depressões pediplanadas de Depressão Sertaneja Nunes, Ra
mos e Dillinger (1981) destacaram na Folha SD.24 Salvador as 
áreas mais próximas dos rios principais, contidas na região De
pressão Sertaneja, nas quais se conservou o modelado decor
rente da pediplanação com uma unidade, o Pediplano Sertane
jo. 

Nesta unidade predominam formas de aplanamento retoca
das, apresentando formações superficiais que indicam remaneja
mentos sucessivos do material Estas formas apresentam-se 
rampeadas e dissecadas fracamente, com feicões de lombas de 
inclinação inferior a 5° Contornando o sopé dos planaltos situa
dos nas porções noroeste e nordeste da unidade, estes planos 
mostram alterações com 1,50 m a 2,00 m de espessura com 
variação de cor laranja a vermelha, apresentando textura rela
cionada à natureza das rochas Propiciadas pela posição, nos 

sopés relativamente úmidos dos Patamares Periféricos a lbiapa
ba-Araripe, dos Maciços Setentrionais, e das Chapadas do Tonã 
e da Serra Talhada, estas alterações provenientes de condições 
paleoclimáticas diferentes das atuais dão origem a Latossolos, 
Podzólicos e a solos Brunos Não-Cálcicos (vide 3- Pedologia). 

Este sistema de planos coalesce com planos arenosos situa
dos em nível mais baixo, que convergem para a drenagem princi
pal como o rio São Francisco e o rio ltapicuru Nestes planos a 
cobertura arenosa é de cor cinza e localmente creme, como nas 
proximidades de Petrolina, onde a espessura atinge cerca de 40 
m Os solos são dos tipos Planossolo Solódico e Litólicos, ocor
rendo nas baixadas Vertissolo. 

Em outros setores considerados como aplanamento desnu
dado ( Pru) os processos de erosão atuantes fazem -Bparecer em 
su·periície a rocha pouco alterada e localmente formando lajedos. 
Estes ocorrem principalmente nas partes terminais dos pedimen
tos e em torno de alguns residuais, a el<emplo da parte noroeste 
da serra da ltiúba e das margens do rio São Francisco. Na margem 
direita estes pedimentos se ligam às planícies do rio através de 
leques de espraiamento de materiais detríticos, tipo rafias con
tendo seixos heterométricos de quartzo e quartzito com arestas 
retocadas, bastante ferruginizados Estes são encontrados ora 
sobre solos calcários, ora sobre fragmentos de calcário Bambuí e 
Caatinga, fracamente cimentados por carbonatos de cálcio Estas 
áreas foram mapeadas como Ac na foz do rio Salitre, do riacho 
Grande ou Tatauí e nas proximidades de Juazeiro e Carnaíba do 
Sertão Estes espraiamentos acham-se entremeados por áreas 
abaciadas preenchidas por areias e argilas (Ai). 

Nos interilúvios do rio Macururé e riacho da Vargem, também 
exumados, ocorrem frequentemente afloramentos rochosos gra
nitóides em forma de bolas, manchas de solos nus sobre rochas 
xis tosas e localmente cobertura detrítica constituída por blocos e 
seixos de quartzos angulosos e subangulosos concentrados nos 
leitos secos dos riachos e em torno deles Esses fragmentos indi
cam a ocorrência de escoamento torrencial e de intemperismo 
físico intenso 

Nestas áreas notam-se nitidamente efeitos do escoamento 
difuso sob uma vegetação ele Estepe Parque sem palmeiras, que 
favorece a exposição dos solos aos pwcessos da erosão, tor
nando as áreas instáveis 

Dispersos em toda a unidade encontram-se relevos residuais 
em forma de cristas e barras com orientação preferencial N-S e 
NE-SO, concordando com os alinhamentos estruturais Destaca
se entre eles a serra da ltiúba (Fig 2 19), constituída por sienitos 
gnáissicos, apresentando urna dissecação diferencial da ordem 
de 1 23 a 1 50 m, conduzida pela intrusão e por falhas e fraturas 
longitudinais e transversais que secionam formas abauladas, 
constituindo pontões e mselbergs (Est. 2 IV B). Outros, como as 
serras das Crioulas e Arapuã, apresentam nos topos formas apla
nadas degradadas ( Pgi e Pgu). Estes acham-se separados das for
mas decorrentes das condições rnorfogenéticas suhseqüentes 
por escarpas abruptas com desnível de cerca de 100m, algumas 
delas adaptadas às falhas Nestes residuais o controle estrutural é 
conseqüência da fase de cisalhamento relacionada ao Linea
mento Pernambuco Sinais deste controle são também observa
dos em superfície, nas imediações da cidade de Floresta, onde 
afloram rochas dobradas e truncadas. Na imagem de radar as 
lineações são refletidas por um conjunto de linhas escuras cor
respondentes no terreno a manchas de solos e à orientação da 
vegetação (Fig 2 20) 

Os rios que drenam a área, ora cortam transversalmente as 
direcões estruturais como o rio Nloxotó e riachos do Navio e São 
Don~ingos, ora adaptam-se às falhas e fraturas apresentando tre
chos retilinizados como os rios ltapicuru na parte oeste da serra 
da ltiúba e Pajeú a montante da cidade de Floresta (Est 2 IV A) 
Em torno de alguns riachos, como São José do Pontal, das Garças 
e São Pedro, as áreas ele dissecação homogênea englobam as 
três classes de densidade (f, rn e g), com aprofundamentos fracos 
(28 a 4 7 rn) e que representam urna retomada de erosão. Esta 
retornada de erosão subatual é também evidenciada pela ocor
rência de pequenos terraços com desnível de 2 a 3 m, constituí
dos por aluviões que estão sendo entalhadas pelos riachos Em 
geral os vales apresentam fundo chato e leitos arenosos e local-
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Flg. 2.19- Serra de ltiuba. Blocros residuais separados por vales e sulcos estru
lurais compondo área de dissecação diferencial. Folha SC.24-Y·B. 

mente pedregosos. limitados por encostas de fraco declive, alte
radas e ravina das. Alguns deles são aproveitados para a agricultu
ra de subsistência. 

Nesta unidade o recobrimento vegetal é predominantemente 
do tipo Estepe .Arbórea Aberta com palmeiras (vide 4 - Vegeta
ção). Esta vegetação está sendo substituída por pastagens e por 
culturas cíclicas. principalmente no setor centro-sul da unidade. 
onde são encontrados alguns dos aglomerados urbanos impor
tantes, como Euclides da Cunha. Serrinha. Monte Santo. Queima
das e Riachão do Jacu.ípe. 

2.3.6.2.2 - Patamar Colinoso Marginal 

A denominação desta unidade provém da soa morfologia que se 
caracteriza por topos nivelados de uma rede de formas convexas 
entre duas unidades situadas em níveis altimétricos diferentes. 
delas separadas respectivamente por escarpas e ressaltes. Seus 
topos decrescem de altitude para leste. elevando-se gradativa
mente para oeste de 350m a 600 m, no contato das Chapadas de 
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Morro do Chapéu. Na Folha contí.gua SD.24 Sa,tvador a denomi
nação da unidade faz referência ao rio Paraguaçu, cujos tribu
tários do seu curso médio drenam os-patamares colinosos que 
envolvem aquela bacia hidrográfica. 

Dispõe-se em forma alongada entre as serras do Tombador e 
Jacobina com uma extensão para leste onde é limitada pelo 
Pediplano Sertanejo. abrangendo parcialmente as Folhas 1 :250.000 
SC.2.4-Y-C e Y-D e totalizando cerca de 5.100 knr, prolongando
se ao sul para a Folha SD.24 Salvador. 

Constitui-se essencialmente de litologias do Pré-Cambriano 
Inferior, sobretudo granitos, gnaisses e quartzitos, profonda
mente intemperizados com trechos recobertos por sedimentos 
do Terciário-Quaternário. 

Na porç~o meridional o re levo é dissecado em formas colino
sas alongadas com perfis convexos e côncavo-convexos, com 
desníveis altimétricos que variam entre 60 e 1 00 m e de declivi
dades em torno de 300. A drenagem é homogênea com entalhes 
que variam entre 28 e 65 m. apresentando vales de fundos chatos 
e colmatados. Alguns vales são adaptados às falhas. representa
dos no mapeamento por sulcos estruturais, principalmente no 
extremo sul. a sudoeste da cidade de Mundo Novo. E freqüente a 
ocorrência de alvéolos colmatados por materiais finos onde lo
calmente afloram bossas graníticas e gnáissicas. Predomina nas 
encostas a alteração argilosa e argi la-arenosa de cor avermelha
da com espessura em torno de 1.50 m. 

Em outras áreas prevalecem vestígios de topos nivelados e 
locais abaciados. onde apareça uma cobertura areno-argilosa de 
cor laranja, entre meada por linhas onduladas de pedras compos· 
tas por fragmentos subangulosos de quartzo. Os vestígios loca li· 
zados destes materiais detriticos marcam um nível aplanado 
precedente à dissecaçãofluvial do patamar. A erosão atua através 
do escoamento elementar provocando o aparecimento de sulcos 
e ravinas, principalmente nas vertentés mais íngremes onde tam· 
bém são observadas cicat~izes de deslizamento de massa. A esta
bilidade da área é precária em função da substituição da vegeta
ção natural por pastos atendendo às necessidades da criação de 
gado. Esta atividade torna importantes algumas das cidades ali 
existentes como Mairi e Mundo Novo. 

No limite noroeste da unidade, no sopé das Chapadas de 
Morro do Chapéu ocorrem formas muito entalhadas. dissecadas 
por vales profundos que variam de 50 a 80 m. Aparecem ainda. 
em meio ao dissecado, relevos residuais de topo aplanado ma
peados como pontões. 

Na porção setentrional, entre as serras do Tombador e Jaco
bina, ocorre modelado de aplanamento. constitufdo de rampas 
convergentes para o rio ltapicuru-Mirim. suavemente inclinadas 
para E-SE. Em superfície observa-se cobertura arenosa pouco 
espéssa, de cor cinza e áreas de brejos nas baixadas. 

Os dados referentes às classes de densidade e aprofunda
mento da drenagem por região geomorfológica estão contidos no 
quadro da página ao lado. 

2.4 - GEOMORFOGÊNESE 

2.4.1 - Introdução 

A análise do relevo da área coberta pelas Folhas SC.24/25 Araca
ju/Recife demonstra a convergência de fatores geológicos. cli
máticos e antrópicos cujas influências no relevo são mais ou 
menos notáveis, conforme o nfvel taxonômico dos fatos mapea
dos. A importância de cada um desses fatores também se faz sen
tir de maneira desigual no decorrer da evolução geomorfológica, 
variando de acordo com a intensidade e com a duração das ações 
internas ou externas. 

Os eventos que precederam a era cenozóica são do domínio 
da Paleogeografia e se traduzem no reh:illo essencialmente atra
vés das propriedades das rochas e das estruturas geológicas que 
orientam a alteração e a erosão. Enquanto as feições de re levo, 
elaboradas no decurso dessa evolução paleogeográfica, even
tualmente são expostas por exumação de contatos de bacias 
sedimentares com os seus embasamentos e de planos estratigrá
ficos, a morfogênese cenozóica se traduz mais nitidamente e 
possibilita uma análise mais completa das condições morfogené-



Flg. 2.20 - Pedoplano Se01ane1o. Zona de clsalhamento do Lineamento Pernambuco. oroentando os sulcos nas rochutruncadas pelos processos de ablaçlo nas omedoaçlies 
da cidade de Floresta. Folha SC.24·X·A. 
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ticas reinantes e a conseqüente reconstituição dos eventos geo· 
morfológicos. 

A apresentação dos fatores que condicionaram esses eventos 
e a interpretação das suas repercussões no relevo serão agrupa· 
das. numa tentativa de ordenar e explicar a evolução geomorfoló· 
gica das Folhas estudadas. 

2.4 .2 - Condicionantes da evolução geomorfológica 

Os fatores geológicos. representados pelos estilos tectônicos. 
pela composição e natureza litol6gica. imprimiram no relevo 
caracterfsticas que orientaram a subdivisão da área em domínios 
morfoestruturais e estes em regiões. Os fatores climáticos que 
influ(ram na diversificação dos processos morfogenéticos. e con· 
seqúentemente nas feições do modelado, a eles se anexaram 
para distinguir as unidades geomorfológicas. 

Em algumas das unidades prevalecem as influências estru
turais. enquanto em outras essas Influências foram minimizadas 
pela atuação dos processos morfogenéticos conduzidos por va· 
riações paleocllmáticas. 

A complexidade dos dom(nios tem relação intrínseca com a 
cronologia dos fatos geológicos que lhes deram origem, tendo 
sido os mais antigos submetidos à superposição das ações de 
maior número de ciclos geotectônicos. Os materiais e os arranjos 
estruturais resultantes dessas ações. reagindo a sucessivas va
riações de sistemas morfogenéticos durante uma evolução .mais 
ou menos longa, exerceram papel muito importante para a distin
ção das formas de relevo, representativas de cada domlnio. 

Portanto, a análise da importilncia dos condicionantes · da 
evolução geomorfológica conduz em primeiro lugar à reconstitui· 
ção sumária dos condicionantes geológicos obedecendo de cer
ta forma à cronologia dos conjuntos estruturais que apoiaram a 
identificação dos domínios mapeados. Esta reconstituição se fará 
baseada em dados fornecidos pela bibliografia especifica acessl· 
vel e em informações da Divisão de Geologia do Projeto 
RADAMBRASIL 

As áreas antigas. que ocupam a maior parte das Folhas mapea· 
das. são constituídas por rochas de natureza granito-gnáissica 
compondo complexos metamórficos. magmáticos e vulcanos
sedimentares considerados como do Arqueano e do Proterozóico 
Médio e Inferior. Estes complexos constituem núcleos de caráter 
cratõnico. identificados por Bruni et alii (1 976) como Blocos de 
Lençóis e de Serrinha. e os dom(nios geotectônico·geocronoló· 
gicos Escudo Oriental da Bahia e Bacia de Lençóis. definidos por 
Inda & Barbosa (1978). Segundo estes autores essas rochas in di· 
cam deformações e transformações decorrentes do Ciclo Transa· 
mazônico. acrescidas às de ciclos posteriores. Estas áreas a· 
cham-se praticamente arrasadas por atuação de processos erosi
vos que perduraram no decorrer de vários sistemas morfogenéti· 
cos. Estes processos obliteraram estruturas oriundas das defor· 
mações tectônicas superpostas. O modelado destas áreas é 
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caracterizado por extensas depressões pediplanadas e por ali
nhamentos de cristas pseudo-apalachianas incluídas no Domínio 
Escudo Exposto 

Os complexos metamórficos e magmáticos do Arqueano e do 
Proterozóico Inferior e Médio, situados entre faixas móveis, cons
tituíram o Alto Tectônico Pernambuco-Alagoas (Brito Neves apud 
Bruni et a/11, op Gil), ou seja, um Maciço Mediano (Almeida et a/11, 
1977), que funcionou como antepaís dos dobramentos desen
volvidos em suas bordas durante a tectogênese Brasiliana Nes
sas áreas onde predominam os efeitos de reativacões tectônicas 
a estrutura foi ressaltada por movimentos diastrÓficos com ten
dência positiva que culminaram com o arqueamento, falhamen
tos e remobilização de cadeias e maciços preexistentes Os 
efeitos dessas reativacões caracterizam macicos deformados 
falhados e basculados. que constituem o dom,ínio de Macico~ 
Remobilizados da dorsal litorânea do Nordeste · 

As faixas de dobramentos desenvolvidas em torno dos nú
cleos antigos forneceram as seqüências sedimentares do Prote
rozóico Médio e Superior representadas pelos Grupos Salguei
ro-Cachoeirinha, Miaba e Vaza-Barris contendo rochas predomi
nantemente de baixo grau de metamorfismo e feldspatização 
importante As heranças dessas cadeias dobradas, resultantes da 
sedimentação em geossinclinais e posterior arrasamento duran
te a evolução que precedeu ao Paleozóico, são representadas no 
relevo por vestígios de camadas dobradas e por janelas dos seus 
embasamentos que distinguem o Domínio de Remanescentes 
das Raízes de Dobramentos A predisposição dessas áreas à ero
são resultou no truncamento das dobras salientando as rochas 
quartzíticas, formando domas escavados, barras e cristas que 
refletem o estilo de dobramento e as deformações posteriores 

Ainda durante o Proterozóico Médio desenvolveu-se o sis
tema de dobramentos que resultou na formacão de Cadeia do 
Espinhaço Durante esta evolução paraplatafor~al, depositou-se 
a cobertura representada pela Bacia de Lençóis, que foi atingida 
por movimentos tangenciais, culminando com o dobramento das 
camadas sedimentares do Grupo Chapada Diamantina no Prote
rozóico Superior A originalidade arquitetura! proveniente da 
natureza dos materiais e do estilo tectônico se exprime nitida
mente no relevo do Domínio Coberturas Dobradas Esta cober
tura, deformada por dobramentos de estilo plástico e por falha
mentes em períodos de tectônica positiva, oferece as condicões 
propícias para o desenvolvimento da erosão destacando a~ fei
ções de relevo típicas, como anticlinais esvaziadas e dobras 
truncadas em via de exumação. 

Nas bordas das Faixas de Dobramentos do Proterozoico Su
perior, as coberturas plataformais, representadas pelos Super
grupo São Francisco e Grupo Estância e pela Formacão Palma
res, apresentam características estruturais específic~s que dis
tinguem sua morfologia daquela das Coberturas Dobradas. O 
Supergrupo São Francisco é representado pela Formação Bebe
douro e pelo Grupo Bambuí, este constituído principalmente por 
rochas carbonatadas (vide 1 -Geologia). As camadas de estrutura 
suborizontal localmente se apresentam enrugadas com mergu· 
lhos fortes A presença de calcário propiciou a dissolução favore
cida por condições climáticas ocorrentes na era cenozóica, for
necendo o material calcífero para a Formação Caatinga e elabo
rando feições kársticas nas partes mais elevadas O Grupo Estân
cia e a Formação Palmares de modo geral são deformados apenas 
por algumas dobras de pequena amplitude (Bruni el a/11, op Gil), as 
quais não se impõem ao relevo Este reflete principalmente as fa
lhas e fraturas secionando e destacando um bloco central da serra 
das Aguilhadas (Fig 2.7), enquanto em torno deste a topografia 
traduz os efeitos dos agentes externos que elaboraram um apla
namento generalizado O comportamento dessas unidades se 
assemelha ao das Bacias e Coberturas Sedimentares do Paleo
zóico e do Mesozóico, em cujo domínio foram inseridas 

A história geológica da era paleozóica é documentada pelos 
sedimentos componentes da Bacia do Parnaíba, ocupando o ex
tremo noroeste das Folhas em estudo Os estratos que compõem 
as Formações Serra Grande e Pimenteiras estão superpostos 
suborizontalmente apresentando suave inclinação para NO se
gundo a direção do eixo da bacia. A concordância destas cama
das propicia o aparecimento de modelados de topos planos e 
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relevos residuais em forma de mesas Feições de dissecação são 
encontradas em torno da drenagem, condicionadas pela friabili
dade de camadas argilosas e por fraturas e falhas. Durante o 
Mesozóico após esta seqüência de sedimentação intracratônica, 
responsável pela Formação da Bacia do Parnaíba, as condições 
tectônicas mudaram iniciando-se no Jurássico a sedimentacão 
dominantemente continental na Bacia Recôncavo-Tucano-Ja
tobá. O rompimento da crosta com intensa reativação tectônica, 
denominada por Almeida (1967) de "reativação wealdeniana", 
influiu na reativação de grandes falhas, como as do Lineamento 
Pernambuco, na formação do sistema de nfl-valleys das bacias 
do Recôncavo-Tucano-Ja10bá e de Sergipe-Alagoas e também 
na separação das áreas de sedimentação do Grupo Araripe das 
bacias tafrogenéticas. 

Esta reativacão se processou durante o Mesozóico e se pro
longou até a e r~ cenozóica por uma fase tectônica tardia (Almei
da, op Gil) No Jurássico Superior foi iniciada a abertura dos 
nfl-valleys do Recôncavo-Tucano e de Sergipe-Alagoas Do 
Aptiano ao Eoceno se processou a sedimentação ~arinha na 
B:Jcia Sergipe-Alagoas e continental na bacra Reconcavo-T~
cano (Bruni el a/11, op Gil) No intervalo de calr:na relatrva d.?s esta
gias de paroxismo elaborou-se uma superfrcre de erosao, CUJa 
topografia irregular ofereceu condições locais de concentraçao 
de água em lagos ou mares rasos onde ocorreu acumulação de 
materiais terrígenos pelítico-calcíferos, contendo níveis de eva
peritos reconhecidos em camadas das Formações Santana (Gru
po Araripe), Muribeca (Grupo Sergipe) e Marizal (Supergrupo 
Bahia) 

Na base de algumas dessas formações, a presença de seixos 
de rochas metamórficas e ígneas caulinizados são considerados 
indicadores da ablacão intensa do embasamento por escoa
mento torrencia I, pr~cedendo a sedimentação aptiana. 

A era mesozóica é portanto caracterizada por uma tectônica 
quebrável muito intensa, culminando com a formação de fossas 
tafrogenéticas preenchidas de sedimentos 

A significação desta sedimentação sintectônica, perturbada e 
deslocada, se revela nas feições geomorfológicas das áreas cor
respondentes A justaposição ou superposição de fácies sedi
mentares, cujos sistemas deposicionais denunciam variadós am
bientes (Ponte & Medeiros, 1981 ), ensejam a dissecação dife
rencial guiada igualmente pelos efeitos da tectônica Esses efei
tos se traduzem principalmente no enfraquecimento das zonas 
de falhamentos das bordas das bacias e de fraturamentos de 
várias direções que as cruzam A configuração do planalto da 
Bacia Tucano-Jatobá, a existência de vales, sulcos controlados 
por acidentes tectônicos nas Chapadas do Tonã e da Serra Talha
da e nos Tabuleiros do ltapicuru exemplificam os efeitos das 
ações tectônicas penecontemporâneas e posteriores à sedi
mentação 

Além das influências sedimentológicas e estruturais outras 
heranças da morfogênese cretácica são identificadas no relevo 
atual Este evidencia vestígios de paleotopografias que foram 
exumadas das coberturas sedimentares Nas áreas cratônicas 
marginais às fossas tectônicas, o soerguimento relativo provocou 
o carreamento de materiais de preenchimento das bacias de sedi
mentação mesozóica Essas heranças foram apenas parcial
mente preservadas Manteve-se a feição de superfície de apla
namento, deslocada a diferentes níveis altimétricos e retocada ou 
mesmo degradada nas bordas das bacias de dissecação. 

É. praticamente impossível, no atual estágio de pes4uisa de 
critérios para identificação dessas heranças paleogeomorfológi
cas, distinguir a topografia elaborada no período que precedeu ao 
Jurássico, nas áreas que se mantiveram em elevação, daquela 
que se superpôs durante o Cretáceo, visto que elas se intercep
tam É provável que a distinção seja reconhecível nas Folhas con
tíguas onde se encontram camadas paleozóicas pertencentes à 
bacia do Parnaíba, truncadas por erosão antes do Cretáceo Esta 
superfície suporta camadas sedimentares do Cretáceo Inferior, 
nos Patamares Marginais a lbiapaba-Araripe, mergulha sobre os 
sedimentos jurássicos da fossa tectônica Recôncavo-Tucano e 
foi reelaborada, tornando-se poligenética nos períodos que su
cederam. 



A superfície de erosão pré-cenozóica. cujos vestígios são 
ainda reconhecíveis, é, portanto, aquela que se elaborou no 
intervalo entre os períodos de paroxismo tectônico, que foi local
mente fossilizada pelas Formações Marizal e Santana. Ela consti
tui um plano irregular que foi invadido por águas de lagos ou 
mares rasos. Vestígios deste plano retocado se encontram: na 
região dos Baixos Planaltos Sertanejos, a 600-700 m de altitude, 
na base dos relevos residuais destacados da chapada de Araripe, 
onde truncou a superfície do contato da bacia do Parnaíba, exu
mando localmente o embasamento dobrado (Complexo Salguei
ro-Cachoeirinha); nos topos aplanados do Planalto da Borba
rema, situados a 900-1 000 m de altitude, com inçlinação para 
NE e SE; nos topos dos residuais graníticos que se salientaram do 
Pediplano do Baixo São Francisco e no topo das Chapadas do 
Tonã e da Serra Talhada, ao nível do sopé da Serra Negra, onde se 
inclina até as cotas inferiores a 350m. No Planalto da Diamantina 
exumou o plano da base da seqüência carbonática do Grupo 
Bambuí sobre a Formação Morro do Chapéu, retocando a cu
meeira da anticlinal de rochas quartzíticas. Essa superfície poli
genética e "policíclica" pode ser correlacionada com os restos de 
topografias planas encontradas no Planalto da Diamantina (Fo
lhas SD 23 Brasília e SD.24 Salvador) e no Planalto do Espinhaço 
(Folha SD 23 Brasília) 

A discordância regional que atingiu as rochas do Grupo Mas
sacará, sob a Formação Marizal, teria ultrapassado os limites das 
bacias sedimentares até o embasamento, atingindo grande ex
tensão (lndil & Barbosa, 1978) 

De acordo com as observações enunciadas conclui-se que: 
-as evidências geológicas e geomorfológicas confirmam a ocor
rência de um episódio de relativa calma tectônica durante o Cre
táceo que possibilitou uniformização da topografia preexistente, 
resultando em superfície de erosão que foi deslocada no Aptiano. 
Os seus vestígios foram fossilizados ou exumados em altitudes 
diversas em conseqüência de movimentos tectônicos e epiro
genéticos subs&quentes; 

- os processos morfogenéticos responsáveis pela elaboração 
dessa superfície regional forneceram sedimentos para as For
mações Santana e Marizal A sedimentação ocorreu para leste do 
Planalto da Diamantina e da Serra de Jacobina, constituindo a 
Formação Marizal. contemporaneamente se depositando sedi
mentos na direção oeste fornecidos pelo maciço da Borbore
ma; 

-as formacões sedimentares resultantes da evolucão mesozóica 
fora~ lev~ntadas irregularmente acompanhand~ movimentos 
continentais que culminaram com o soerguimento dos planaltos 
de rochas metassedimentares e de rochas dos complexos grani
tizados, em um· período posterior ao Aptiano A superfície de ero
são também foi deslocada e reelaborada tornando-se poligenéti
ca sob a atuação de diferentes sistemas morfogenéticos poste
riores; 

-a correlação dos vestígios dessa superfície de erosao é dificul
tada pelo fato de que ela foi atingida pela epirogênese cenozóica 
que se acrescentou aos movimentos tectônicos cretácicos. Frei
tas ( 1951 ). entre outros autores, argumenta as evidências do 
soerguimento epirogenético, tomando como exemplo a ausência 
de deformações importantes nas estruturas sedimentares conti-

nentais que cape iam os chapadões embora seus aspectos fisio
nômicos e a posição em que se encontram indiquem modifica
ções do nível de base geral e conseqüentemente um aprofunda
mento da erosão generalizado, o que só seria possível através de 
movimentos amplos do tipo epirogenético; e 
-após a sedimentação das formações do Cretáceo Superior, do 
Grupo Araripe, da Bacia de Sergipe-Alagoas voltaram as con
dicões de estabilidade relativa aue permitiram a uniformização 
d~s topos das chapadas. que foram posteriormente marcados por 
fenômenos de silicificação e de ferruginização importantes. No 
final do Cretáceo comecaram a se definir os sistemas morfogené
ticos responsáveis pela· maior parte das heranças encontradas no 
relevo atual. Essas heranças se traduzem em formas e materiais 
correlativos relacionados às variações tectodinâmicas e às osci
lações climáticas que caracterizam a era cenozóica Situam-se 
nessa faixa de tempo os eventos mais antigos que imprimiram os 
tracos mais marcantes herdados pelo relevo atual' e que serão 
ex~minados a seguir em ordem cronológica. 

2 4 3 - A evolução do Terciário 

O soerguimento lento do continente, acompanhado por tec
tônica progressivamente menos intensa, foi um dos fatores de
terminantes para a atual compartimentação do relevo Este soer
gui menta é referido por Almeida (1967) dentro de uma terceira 
fase de reativa cão wealdeniana Estes acontecimentos marcam a 
final da sedim~ntacão cretácica e início do Terciário. A partir de 
então processos e~osivos estabeleceram-se, promovendo a ela
boração de superfícies de aplanamento principalmente o Plio
ceno e o Pleistoceno, dando origem a grandes volumes de detri
tos que, levados em direção ao litoral, constituíram a Grupo 
Barreiras (Bigarella & Andrade, 1964) 

Vários autores esquematizaram as etapas de evolução do 
relevo nordestino, baseados nos conceitos cíclicos de King (1956). 
Alguns autores distinguiram ciclos de aplanamento, adotando 
outras. denominações 

Deve-se a Dresch (1957) as primeiras tentativas de indivi
dualização das superfícies de aplanamento do Nordeste, abran
gendo os Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Alagoas, parte de Sergipe e Bahia, seguido por Andrade (1958 e 
1968); Czajka (195&); Demangeot (1959); Bigarella & Andrade 
(1965); Ab'Sáber (1969 e 1972) e Mabesoone & Castro (1975). 

Essas idéias e denominações são resumidas por Mabesoone 
& Castro (op ctt) na quadro abaixo 

Entre os autores ae trabalhos mars recentes se destacam 
Mabesoone e Castro, que interpretaram o desenvolvimento 
geornorfológico do Nordeste, apoiados nas idéias de l<ing e sin
tetizaram as idéias de outros autores. Por esta razão, utiliza-se 
uma confrontacão desse trabalho com as idéias de outros auto
res que não seguem as concepções cíclicas para a interpretação 
das etapas de evolução geomorfológica de uma parte do Nor
deste 

A sinopse da história geomorfológica da região feita pelos 
autores mencionados relaciona os ciclos às idéias, tipos de rele
vos e sedimentos correlativos, a partir do Jurássico Médio Infe
rior Identificaram um soerguimento epirogenético que teria sido 
concomitante ao período de maior ablação abrangendo do Paleo-

Fases do desenvolvimento do relevo nordestino, segundo diversos autores 

Bigarella & 

Feições l<ing (1956) Dresch (1957) Demangeot (1959) Ab'Sáber (1964) 

Pedimentos, terraços fluviais e litorâneos Ciclo Polifásico Paraguaçu Nível do Siriji P2, Pt 

Superfície baixa 
Pediplano geral da região Superfície Velhas Superfície de Patos Pdt 

Superfície aplainada e dissecada Superfície Sul-Americana Superfície infracouraçada Superfície dos Cariris 
Pd2 

(chapadas, serras, morros isolados) 

Nível cimeiro a grandes altitudes Superfície Pós-Gondwana Superfície de Teixeira 
PdJ 

Superfície abaixo da discordância; 
Superfície infracretácica Pd4 

pré- reativação Superfície Gondwana Superfície Pré-Cretácica 
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c e no ao Oligoceno Superior. A partir daí ratificam a existência da 
Superfície Sul-Americana (King, 1956) com duas fases deno
minadas superfícies dos Cariris Velhos e da Borborema Após um 
intervalo de intemperismo laterítico os autores reconhecem a 
Superfície Sertaneja (Ab'Sáber, 1969) que se elaborou no Pleis
toceno Inferior Sobre esta última superfície instalou-se o ciclo de 
erosão Paraguaçu, polifásico (King, op Gil), datando do Pleisto
ceno Superior ao recente Conforme esses autores, depositaram
se como materiais correlativos das superfícies de aplana menta a 
partir do Plioceno lnferior(Formações Serra dos Martins, Serra da 
Tabatinga e Jaicós) até o Plioceno Superior (Formações Guarara
pes, Capim Grosso e Moura), prolongando-se ao Pleistoceno 
Superior (Formação Macaíba) 

Tricart & Silva (1968), estudando a parte oriental do Estado da 
Bahia e parte do Estado de Sergipe, utilizaram-se de análises fei
tas nas formações detríticas antigas, atentando para o significado 
paleoclimático das mesmas, numa procura do conhecimento da 
evolução geomorfológica da área 

Estes autores, adotando critérios cronogenéticos para a dis
tinção das etapas da evolução cenozóica, referem-se aos eventos 
que precederam a sedimentação da Formação Barreiras (Grupo 
Barreiras) ocorridos durante o Eógeno (período Paleógeno) Du
rante este período foi elaborada uma superfície de aplanamento 
por eles identificada nos topos da Chapada Diamantina, do Pla
na I to Vitória da Conquista e de outras áreas elevadas do Estado da 
Bahia Sucedeu a este período uma fase de intemperismo intenso 
durante o Mioceno que teria contribuído para o aprofundamento 
da erosão nas rochas do embasamento cristalino que em parte foi 
responsável pela inversão do relevo do Planalto da Diamantina e 
demais compartimentos elevados do relevo 

A sedimentação da Formação Barreiras teria ocorrido, con
forme esses autores, durante a elaboração da superfície Neó
gena, do final do Mioceno ao Plioceno, que se destacou como um 
marco paleoclimático importante para a reconstituicão da era 
cenozóica O início do Pleistoceno é assinalado pela 'ocorrência 
de condições morfogenéticas responsáveis pela instalação da 
rede hidrográfica cuja distribuição se aproximaria da atual. Come
çou a se definir então o zoneamento climático do litoral para o 
interior, esboçando-se também as unidades geomorfológicas 
definidas no Holoceno 

Esses autores identificaram ainda as etapas de evolução do 
Quaternário relacionadas com variações climáticas, acomo
dações isostáticas e flutuações do nível do mar ligadas às influên
cias glacioeustáticas Atribuem às glaciacões do Quaternário 
influências das transgressões e regressõ~s que conduziram à 
acumulação das planícies marinhas e fluviomarinhas Essas in
fluências se fazem sentir também sobre a sucessão de climas 
úmidos e secos identificados através das formas geradas por pro
cessos de pedimentação alternados com processos de alteração 
das rochas no Pleistoceno e dos materiais dos terra c os fluviais no 
Holoceno, no interior dos Estados da Bahia e de Sergipe 

Entre estes autores e os precedentes existem diferencas refe
rentes à posição dos eventos geomorfológicos além. da ter
minologia usada e das idéias sobre os sistemas morfogenéticos 
responsáveis por alguns desses eventos Tricart & Silva (op Gil) 
não se referem à existência de um peneplano Jurássico Médio
Inferior, ou seja Superfície Gondwana (King, op Gil), identificada 
com outras denominações por outros autores Os autores concor
dam sobre a forte reativação tectônica e conseqüente deposição 
dos sedimentos que preencheram a Fossa Tectônica Tucano
Jatobá, negando no entanto a possibilidade da elaboracão de 
uma superfície de aplanamento generalizada durante ess~ espa
ço de tempo até o Albiano Discordam sobre a idade do desenvol
vimento da superfície dos topos dos planaltos considerada no 
início do Terciário (Eógeno) porTricart & Silva e como do Terciá
rio Médio a Superior pelos outros autores Conseqi.Jentemente 
existe um deslocamento da idade dos demais eventos a partir do 
Plioceno Inferior ao Pleistoceno Inferior, quando para os primei
ros teriam prevalecido as ações de climas mais úmidos, enquanto 
para os últimos autores se elaborava o pedimento regional da 
Superfície Sertaneja e dos Tabuleiros sob condicões climáticas 
diferentes Em conseqüência dessa discordância~ sedimentacão 
correlativa das Formações Guararapes, Moura e Capim Gro~so 
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para uns, ou simplesmente Formação Barreiras, para outros, se 
desloca do Plioceno para o Pleistoceno Inferior 

A superfície de aplanamento exumada, assim como aquela 
situada no topo das acumulações do período Barreiras, consta de 
ambos os trabalhos tendo sido esta última denominada por Tri
cart & Silva de Superfície Pós-Barreiras ou Fini-Barreiras, que pre
cedeu o entalhamento dos vales no início do Pleistoceno A 
mudança de condições paleoclimáticas e glacioeustáticas, lem
brada pelos autores, na dependência das glaciações conduzindo 
o escoamento dos vales, também sofre uma pequena variação de 
idade entre aqueles autores 

As evidências das influências tectônicas verificadas no litoral 
coincidem em idade (Mindei-Kansas), quando se teria iniciado o 
Ciclo Paraguaçu Admitem aqueles autores a ocorrência de fenô
menos de Neotectônica no litoral do Recôncavo e baixo vale do 
rio Paraguaçu Levando em consideração os estudos dos autores 
precedentes, e baseados na presente interpretação, tenta-se 
reconstituir as etapas da evolução morfogenética da Folha estu
dada, a partir da elaboração da superfície de cimeira 

2 4 3 1 - Elaboração da superfície de cimeira 

Desenvolveu-se após o Cretáceo uma superfície de erosão que 
reelaborou topografias anteriores transformando-se em um plano 
regional cujos restos são identificados sobre as chapadas sedi
mentares, nos centros das anticlinais escavadas no Planalto da 
Diamantina, nos topos da Serra de Jacobina e do Planalto da Bor
borema embutida nos relevos residuais das suas bordas norte 
e oeste 

Sobre esta superfície são encontradas formações superficiais 
lateritizadas e localmente cimentadas por sílica e óxidos de ferro 
e alumínio Estes materiais são relacionados com as oscilações 
climáticas que se superpuseram à superfície de erosão, transfor
mando-a em um plano poligenético A topografia aplanada, par
cialmente conservada encontrada a cerca de 1 000 m no reverso 
da Guesla do Tombador e mais abaixo, à altitude de aproximada
mente 700 m, a O de Várzea Nova, sobre rochas calcárias do 
Grupo Bambuí, parece ser resto deslocado dessa superfície ca
racterizada por Tricart & Silva (op Gil) 

Os referidos autores caracterizam as couraças e silicificações 
ali encontradas, distinguindo-as de outras mais recentes, inter
pretando-as como provenientes de fases climáticas sucessivas: 
- uma fase em que predominou a alteração concentrando em 
depressões os produtos de dissolução dos calcários e o sílex pro
venientes do Grupo Bambuí; 
-uma fase caracterizada pela formação de planos recobertos por 
misturas de materiais detríticos; e, 
-finalmente, uma fase cujas condições permitiram a ferruginiza
ção das seqi.Jências encontradas em cortes sobre a Chapada 
Diamantina 

Confrontando esses elementos com os que ocorrem nas de
pressões situadas a algumas centenas de metros abaixo os auto
res indicam uma idade do início do Terciário (Eoceno), correla
cionando a consolidação dos materiais superficiais com os dos 
arenitos ferruginizados dos topos das Formações Cretácicas 
no Nordeste 

Restos dessa superfície são encontrados sobre a Chapada do 
Araripe, Pediplano Central do Planalto da Diamantina e na parte 
central do Planalto da Borborema (Folha Jaguaribe), além dos 
locais acima mencionados 

Nas áreas do embasamento estes vestígios não são visíveis 
devido à alteração e à ablação intensa que foram facilitadas pela 
constituição das rochas e pelas ações dos climas que sucederam 
a sua elaboração. 

As observações do presente mapeamento coincidem com as 
de Tricart & Silva (op Gil), restando algumas considerações ares
peito de algumas áreas encontradas nos Tabuleiros da Bacia 
Tucano-Jatobá, as quais se interpreta como tendo sido rebaixa
das, em período posterior 

Esta superfície de erosão foi alçada a altitudes de 900-1 000 
m no período subseqi.Jente, isto é, acompanhando a epirogênese 
entre o Eoceno e o Oligoceno 



2 4 3.2 - Dissecação da superfície de cimeira 

As estruturas remobilizadas durante o Ciclo Brasiliano, ao qual se 
superpuseram os efeitos da reativação wealdeniana, foram prin
cipalmente salientadas, arqueadas e falhadas, separando-se com
partimentos deslocados a diferentes altitudes, como o Planalto 
da Borborema e o Baixo Planalto Pré-Litorâneo O nível mais alto, 
entre 700 e 900 m, correspondente a relevos dissecados em 
torno do plano central da Borborema, é ligado a fraquezas estru
turais exploradas pela erosão, sob condições climáticas favorá
veis ao entalhe de vales As formas de dissecacão diferencial são 
ressaltadas pela orientação e aprofundame~to dos vales que 
registram superimposição da drenagem em forma de boqueirões 
e gargantas epigênicas, como foi evidenciado através do rio 
Moxotó ao atravessar cristas quartzíticas, nas proximidades de 
Sertânea (PE), e os sedimentares das Chapadas do Tonã e da 
Serra Talhada 

As áreas aplanadas sobre o Planalto da Borborema e que 
compõem a Unidade Pediplano Central relacionam-se à Superfí
cie dos Cariris Velhos (Andrade, 1958 e 1968). Nesta unidade a 
predominância de planos retocados inumados (Pri), resultantes 
de remanejamentos sucessivos, indicam a permanência de pro
cessos erosivos areolares, após a elaboração da superfície de 
erosão correspondente, preservando, parcialmente, a topografia 
da retomada de erosão nas bordas da Borborema Esta superfície 
apresenta lombas com inclinação de até 5° com caimento geral 
para E-SE, o que indica a tendência do arqueamento, em abó
bada, daquele planalto Esta superfície seria portanto uma super
fície de eversão da superfície cretácica (que por sua vez é polige
nética), subjacente aos depósitos do Grupo Araripe e a outros já 
mencionados. A exumação daquela superfície teria ocorrido 
desde o início do Eógeno e prosseguida na fase de epirogênese 
Nos sopés dos residuais que a limitam ocorrem solos espessos, 
indicando uma alteração anterior à dissecação por erosão remon
tante de E e SE 

Na Unidade Macicos Setentrionais as encostas dos residuais 
mostram caos de blo~os graníticos que representam a limpeza do 
planalto, onde se encontrava espesso manto de alteração, car
reado durante a retomada de erosão anteriormente referida O 
mesmo material constitui caos de blocos nas encostas dos resi
duais que envolvem o anfiteatro de Fazenda Nova 

As áreas que envolvem a bacia do Parnaíba, em cujo topo res
taria topografia desenvolvida no Eógeno, foram escavadas, for
mando as depressões periféricas e patamares como o Planalto 
Sertanejo A dissecação desse planalto atirrgiu níveis de apro
ximadamente 500 m, escavando os sopés de barras (topos pla
nos), representadas pelas serras da Bananeira, da Gameleira e do 
Brejo, nos limites entre Piauí e Pernambuco, remanescentes de 
litologias mais resistentes à erosão 

A leste de Morro do Chapéu, esboça-se o esvaziamento da 
anticlinal, bouwmere. onde se observam nos bordos degraus 
constituídos por metarenitos O mesmo ocorre no centro da Uni
dade Blocos Planálticos Setentrionais em proporções maiores 
(Fig 2 1 0). A abertura da anticlinal pelo riacho da Bazuá, é favore
cida pelo sistema de falhas que permitiu a permanência do nível 
de base do riacho da Bazuá, conseqüentemente promovendo as 
condições para o aparecimento da depressão central, onde se 
localiza a vila Minas do Mimoso Barbosa eta/11(1975) referem-se 
a este conjunto de relevos dobrados como sendo resultante de 
um movimento epirogenético tardio da reativação wea\denia
na. 

Os deslocamentos produzidos por falhamentos provavel
mente por efeito desta movimentação tardia conduziram a morto
gênese durante a época eógena, reelaborando e retocando o 
pediplano em rampas que convergem para os vales e favore
cendo a dissecação orientada segundo linhas de quebramento. 

Enquanto isto as zonas mais estáveis do embasamento, que 
anteriormente funcionaram como fonte de sedimentos juracretá
cicos, permaneciam com o ritmo de levantamento mais lento, que 
caracteriza as antéclises das plataformas 

Criou-se então uma inversão de relevo entre os planaltos 
movimentados no sentido positivo e o embasamento mais anti
go, auxiliada por condições de alteração das suas rochas, atribuí
das a um clima úmido reinante no Mioceno (Tricart & Silva, 

op cit ). que propiciou o escavamento das dobras do Planalto 
da Diamantina. 

Do Oligoceno ao Mioceno desenvolveram-se portanto con
dicões de abaixamento relativo do nível do mar e de clima favorá
veÍ à altera cão diferencial entre o embasamento metamorfizado e 
granitizad~ e as rochas mais silicosas do Planalto da Diamantina 
e da serra de Jacobina, nas quais foram mais explorados os pla
nos estruturais de fraqueza 

Configuram-se então as depressões interplanálticas e os bai
xos planaltos voltados para o litoral instalados principalmente 
sobre as rochas dos complexos mais antigos e sobre as rochas 
dos Grupos Miaba, Vaza-Barris e Estância Foram rebaixados por 
erosão os sedimentos da Bacia Tucano-Jatobá até a parte supe
rior da Formacão Marizal, onde se formaram em depressões rasas 
coincidentes 'com os atuais vales do ltapicuru e Vaza-Barris e com 
os sopés orientais dos tabuleiros Nessas depressões foram 
identificadas por Tricart & Silva (op ctt) silicificações, meulieres, 
atribuídas a dissolucão e recristalizacão de sílica conduzida por 
condições f<Jvoráve(s de temperatura' e umidade em depressões 
do tipo pântano. 

A dissolucão consome parte dos planaltos calcários rebaixan
do-os em di~ecão ao atual vale do São Francisco Restam ainda 
desses event~s vestígios da alteração nas áreas dos Baixos 
Planaltos Sertanejos, rebaixando a superfície de erosão mais 
antiga, nas ombreiras que margeiam os residuais do Pedi plano do 
Baixo São Francisco e patamares marginais às depressões in
terplanálticas 

Reativaram-se os karsts provavelmente já iniciados no Meso
zóico Na Folha Aracaju supõe-se que a dissolução dos calcários 
do Grupo Bambuí, na Chapada de lrecê, teria fornecido materiais 
calcíferos que se acumularam nas depressões marginais ao São 
Francisco, onde se concentram as águas, dando origem à sedi
mentacão lacustre da Formação Caatinga Inda & Barbosa dis
tingue~ dois níveis nestes sedimentos: a base, com níveis de 
brechas éalcíferas, de seixos variáveis em tamanho e forma de 
calcários cinza-escuro (possivelmente da Formação Salitre), e um 
nível superior, com material calcífero, turfoso ou compacto, de 
coloração esbranquiçada ou creme, o qual contém freqüentes 
nódulos de sílex e cavidades com ca\cita hialina confirmando as 
idéias de Branner (1911) 

A base desta formação é portanto correlacionável com os 
eventos fluviolacustres miocênicos, enquanto no topo as carac
terísticas são atribuídas ao escoamento superficial tipo enxurra
das, ocorrido posteriormente 

Sobre um suposto peneplano regional e sobre os relevos man
tidos em elevação desenvolveu-se uma intensa alteração que 
deixou vestígios: ferruginização, encouraçamento, silicificações 
-encontrados localmente nos Planaltos da Diamantina, da Bor
borema e da Bacia Tucano-Jatobá, ou inseridos no manto de al-
eração. 

2.4.3 3 - Elaboração das superfícies interplanálticas 

Nas partes central e oriental da Folha SC 24 Aracaju, ocupando 
extensas áreas interioranas, interpostas aos planaltos ou circun
dando-os, foram identificadas feições resultantes de processos 
de p;3dip\anação que atingiram indistintamente diversos tipos 
de rochas 

Essas feicões caracterizam as vastas áreas do Nordeste cuja 
compartime~tação topográfica deve-se à amplitude da pedipla
nação moderna (Ab'Sáber, 1972) Destacam-se do conjunto apla
nado regional blocos planálticos, representados por macrços 
antigos, chapadas e alinhamentos de cuestas Este autor refere-se 
às áreas interplanálticas e intermontanas do interior do Nordeste 
como tendo evoluído a partir do final do Terciário, denominando
as de Pediplanos Sertanejos e relacionando-as aos processos 
morfogenéticos ocorrentes no "sertão" Este é definido por fer
cões morfoclimáticas e climatobotânicas semi-áridas, peculrares 
~o domínio das caatingas Associa os sedimentos ~o Grupo 
Barreiras ao término do Terciário e início do Ouaternarro (Piro
ceno Superior-Pieistoceno Inferior), retocados por processos 
morfogenéticos relacionados com climas se~ i-áridos, que rmplr
cariam no reafeiçoamento dos pediplanos neogenos, drssecados 
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posteriormente sob condições diferentes que provocaram reto
madas de erosão durante o Quaternário 

Os depósitos cor relativos destas superfícies de apranamentos 
são denominados no litoral como Grupo Barreiras, enquanto no 
interior depósitos detríticos semelhantes e cronocorrelatos são 
referidos como Formação Capim Grosso (Brito Neves, 1972) 
Estas coberturas continentais (TQd2) (vide 1 - Geologia) apre
sentam peculiaridades geomorfológicas distintas, englobadas 
no domínio dos Depósitos Sedimentares 

A raridade e a deficiência de fósseis encontrados nessa sedi
mentação dificultam a sua datação, sabendo-se apenas que ela é 
posterior ao Mioceno 

Inicialmente desenvolveu-se a superfície de aplanamento 
cujos restos são encontrados em patamares situados no sopé dos 
planaltos e em torno dos relevos residuais mantidos nas de
pressões interplanálticas e interioranas precedendo níveis de 
aplanamento mais baixo que constituem o Pediplano Sertanejo 
Os processos morfoclimáticos desta fase se instalaram sobre as 
alterações preexistentes e provocaram a desnudação dessas 
áreas do interior e a sedimentação correlativa nas proximidades 
do litoral e nos piemontes 

Mabesoone, Campos e Silva e Beurlen ( 1972) concordam com 
os demais autores sobre o retrabalhamento de extensos e espes
sos mantos de alteração que forneceram esses depósitos, identi
ficando um "solo laterítico" chamado de intemperismo riacho 
Morno. considerando esses eventos como do início do Pleisto
ceno, relacionados com um período que precedeu as primeiras 
glaciações 

A sequência dos sedimentos Barre ir as na área estudada carac
teriza-se por fácies detríticas com variações dos percentuais de 
seixos, areias, siltes e argilas A estas associam-se óxidos de 
ferro. que se concentram sob a forma de nódulos, concreções e 
crostas e imprimem às camadas cores variegadas Essas acumu
lações são coroadas por um elúvio ferruginoso-silicoso, for
mando localmente uma couraça 

Tricart & Silva (op Gil) relacionaram a repartição regional das 
fácies com a disposição dos vales atuais Estes mesmos autores 
interpretaram a disposição dos sedimentos como sendo caracte
rísticas de enxurradas violentas e irregulares. típicas das regiões 
semi-áridas onde os espraiamentos de detritos se processaram 
em meio a uma vegetação esparsa, exemplificados pelas ocor
rê-ncias nas proximidades de São Cristóvão, no litoral de Sergipe, 
e entre esta localidade e Aracaju Ali foram reconhecidas fácies 
contendo areia grosseira e argila acumuladas em desordem com 
cordões e lentes de cascalhos alterados, corroídos e quebrados 
Com base nessas observacões e em outras efetuadas no litoral da 
Bahia, estes autores assin.alam as semelhanças de condições de 
deposição destes sedimentos, no litoral, com as do Cretáceo, 
excetuando as deformações tectônicas apresentadas, típicas 
destes sedimentos 

A disposição dos sedimentos induziu os autores a relaciona
rem: os espraiamentos, largamente desenvolvidos, às enchentes 
violentas e aos aguaceiros periódicos que caíam sobre um solo nu 
e dissecado; as variadas inclinações das camadas e os espraia
mentos de seixos misturados com areias aos leitos temporários 
dos riachos das zonas semi-áridas, embora tenham sido encon
tradas algumas evidências de leitos que apresentavam escoa
mento permanente num canal sinuoso Referem-se à fossiliza
ção progressiva de um modelado diferenciado, com vales e de
pressões Esta fossilização retomou as alteritas que se formaram 
no período úmido anterior e o material proveniente das vertentes 
e superfícies, liberados durante um clima mais seco. Identificam 
as formacões detríticas mais ricas em cascalhos, encontradas no 
interior, ~amo um prosseguimento da sedimentação Barreiras, 
associando-as aos processos de escoamento superficial em for
ma de enxurradas 

Outros autores admitem que o modo de transporte mais prová
vel seria sob a forma de corrida de lama e de areia. Saldanha et a/11 
(1975), estudando estes sedimentos no litoral de Alagoas, che
garam à conclusão de que as camadas c01respondentes à Forma
ção Guararapes são constituídas de depósitos fluviais, secunda
riamente de corridas de lama. 
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Apesar da divergência sobre o modo de transporte do mate
rial, a maioria dos autores concorda sobre as condições de acu
mulação propiciadas pelo escoamento superficial esporádico e 
torrencial. 

Segundo alguns autores a sedimentação Barreiras foi condicio
nada por movimentos tectônicos que produziram deslocamentos 
de blocos, os quais reagiram subsidindo ou soerguendo-se 
Esses movimentos estimularam a erosão nos blocos levantados. 

Adelgaçamentos dessa sedimentação sobre os altos estru
turais de Penedo-Japoatã, Palmeira Alta e Sinimbu e espessa
mantos nos baixos regionais de Alagoas, Japaratuba e Pontal do 
Coruripe foram identificados por Ponte ( 1969) e interpretados 
como fatos decorrentes da atividade de estruturas subjacentes 
durante a deposição dos sedimentos Essa atividade prosseguiu 
influenciando na moriogênese conforme é denunciada pela es
pessa acumulacão cenozóica na plataforma continental. 

Ponte (op c;t) também associa o quebramento da superfície 
dos tabuleiros ao longo dos vales a falhamentos reativados Os 
rios Sumaúma e São Miguel apresentam cursos retilíneos e 
paralelos entre si, o que o levou a suspeitar de controle estru
tural 

Em outras áreas das Folhas estudadas essas influências são 
verificadas nos baixos cursos dos rios, principalmente dos rios 
ltapicuru, Japaratuba e São Francisco 

Bittencourt et a/11 (1982) ratificam essa interpretação assina
lando as encostas retilíneas que limitam a parte interna da planí
cie deltaica do São Francisco como sendo alinhamentos estrutu
rais representados por talhas reativadas durante o Quaternário, 
rebaixando a Formacão Barreiras e originando uma reentrância 
em forma de "V" Fat~ análogo é observado na foz do rio ltapicur u 
que se apresenta como um compartimento rebaixado limitado 
por falhas reativadas 

A morfologia elabotada dutante o petíodo que envolveu o 
"episódio Barreiras" (Tricart & Silva, op c1t) resultou da supe
rimposição de suas superfícies: 
-a primeira, denominada Superfície Sertaneja, correspondendo 
à fase de sedimentacão Barreiras, poderia ter sido mesmo uma 
superfície pós-cretá~ica "rebaixada em seus flancos pelo recuo 
dos cursos de água" (Mabesoone & Castro, 1975) durante a fase 
úmida, considerada pela maioria como situada no Mioceno. As 
idéias explicitadas por Ab'Sáber (1969) vão de encontro a esta 
afirmacão concluindo que os Pediplanos Sertanejos foram recor
tados ~oba forma de superfícies de eversão, algumas dezenas ou 
centenas de metros abaixo das superfícies fósseis do Mesozóico 
e do Paleozóico em exumação; e 
- a segunda, denominada Superfície dos Tabuleiros, reateiçoou a 
parte anteriormente aplanada e a parte superior da sedimentação 
Barreiras Sobre esses sedimentos, os traços dessa última fase se 
traduzem por espraiamento de cascalheiras, nos piemontes e nas 
bordas dos vales atuais, cimentadas por uma couraça sílica
ferruginosa, desenvolvida postetiormente sob o elúvio que man
teve a topografia tabular 

Nas Folhas estudadas distingue-se a sequência de aplana
mantos associados à formacão dos sedimentos Barreiras, as 
feicões que caracterizam o ~odelado resultante da ablação no 
iní~io do período, tendo como sedimentos correlativos as fácies 
arena-argilosas com níveis de cascalhos característicos da For
macão Guararapes. As áreas-fonte desses sedimentos estão 
sit~adas princialmente nas encostas orientais da Borborema, nos 
baixos planaltos orientais que precedem a Bacia Tucano-Jatobá 
Áreas estas que apresentam condições de gradiente necessárias 
para tazerfunciona1· a ablação de solos anteriormente desenvolvi
dos. Estão situadas principalmente voltadas para a tachada litorâ
nea, o que faz pensar em condições distintas entre estas e as 
depressões interioranas Os materiais cascalhentos são encon
trados nos bordos dos rios que compõem as bacias hidrográficas 
das Folhas 

Ao longo do rio Jacuípe, nas proximidades da cidade do 
mesmo nome, foram encontrados lençóis de seixos terruginiza
dos truncando a rocha pouco alterada, balizando os planos dos 
bordos deste rio e que se elevam em direção aos relevos resi
duais No sopé do Planalto da Diamantina, na bacia superior do 
ltapicur u e nas proximidades da cidade de Queimadas observa
ram-se coberturas argila-arenosas contendo serxos de quartzo 



ferruginizados alógenos Na borda oriental da Fossa Cretácica, a 
leste de Cícero Dantas, onde a superfície trunca rochas do Cretá
ceo e do embasamento, identificaram-se lencóis de cascalhos 
retrabalhados, reencontrados também em ní~eis superiores no 
vale, do Vaza-Barris Esses planos penetram como golfos nos 
sopes dos planaltos, onde os processos erosivos permitiram a 
retrrada de alterações herdadas de condições climáticas anterio
res, e apresentam um sistema de planos convergentes para a 
drenagem principal e coalescentes com outros sistemas em nível 
mais baixo Sobre estes, as formações superficiais e a própria 
rocha refletem a intensidade da ablacão. 

Identificam-se nessas ocorrências 'as características da última 
fase de aplanamento Neógeno, cujos materiais correlativos rece
beram as denominações de Formação Capim Grosso e Forma
ção Moura 

Freqüentemente observa-se a ocorrência de superfícies de 
idade mais recente embutidas nos pediplanos, oriundos de reto
~adas de erosão no Quaternária que favorecernm a peclimenta
çao localrzada e restrita 

De acordo com os argumentos apresentados conclui-se que: 
- após a sedimentação cretácica desenvolveu-se uma superfície 
de erosão generalizada poligenética, que reelaborou topografias 
anteriores, cujos restos foram identificados sobre os Planaltos da 
Diamantina e da Borborema, nos topos da Serra de Jacobina e 
das Chapadas Sedimentares; 
-as ocorrências de silicificações e encouraçamentos, que carac
terrzam localmente as formações superficiais, indicam as diver
sas fases de evolução desta superfície durante o Eógeno; 
- nas áreas do embasamento os vestígios dessa superfície de 
erosão foram apagados devido à intensa ablacão e à alteracão das 
rochas que sucederam a sua elaboracão; · · 
-efeitos da epirogênese, que ocorre~ entre o Eoceno e o Oligo
ceno, promoveram o deslocamento e o levantamento de blocos a 
diferentes altitudes, facilitaram a dissecação diferencial segundo 
lrnhas orientadas e conduziram a morfogênese reelaborando e 
retocando o pediplano, produzindo rampas; 
-do Oligoceno ao Mioceno desenvolveram-se condicões de 
abaixamento relativo do nível do mar e clima favorável à a'lteracão 
diferencial entre o embasamento metamorfizado e granitizad·o e 
as rochas silicosas do Planalto da Diamantina e da Serra dé Jaco
bina, configurando-se então as depressões interplanálticas e o 
rebaixamento dos planaltos voltados para o litoral; 
- reativaram-se os karsts, fornecendo materiais de dissolucão 
para as depressões marginais, dando origem à sedimentacãa' da 
Formação Caatinga; · 
- no final do Terciário, portanto no Neógeno, desenvolveu-se a 
superfície de aplanamento, cujos materiais correlativos são en
contrados nas proximidades do litoral e nos piemontes, consti
tuindo o Grupo Barreiras e a Formação Capim Grosso; e 
- a superfície dos tabuleiros acha-se dissecada pela drenagem, 
que no litoral sofreu fortes incisões, contemporâneas de níveis de 
mar baixos, alternados por níveis altos que resultaram em afoga
mentos eustáticos, processos estes que caracterizam a evolucão 
durante o Quaternário. · 

2 4 4- Evolução durante o Quaternário 

No decorrer do Quaternário os processos geomorfológicos foram 
associados às variações de níveis de base glacioeustáticos, aos 
movimentos de flexura continental e às oscilações climáticas Os 
processos de ablação foram responsáveis pela degradação das 
formas durante as fases secas, enquanto a alteracão das rochas e 
incisões dos cursos de água caracterizaram as fases úmidas A 
associação desses eventos repercutiu-se na distinção dos pro
cessos erosrvos que se mstalaram no litoral e no interior Tais pro
cessos foram capazes de imprimir, através das acões fluviais, 
dissecação profunda no litoral e pedimento de dif~rentes graus 
de inclinação no interior. No Nordeste, embora tenham ocorrido 
fases ligeiramente mais úmidas, as variações climáticas tende
ram sempre para os climas semi-áridos Estes se pronunciaram 
mais severamente no interior que no litoral. Os processos de ero
são regressiva penetram através de vales fluviais que se encaixa
ram nas diversas rochas, acumulando terraços, passando grada
tivamente para pedimentos embutidos no interfor 

Para que se tenha uma idéia dos fatos ocorridos, analisaremos 
as etapas dessa evolução partindo do litoral para o interior. 

2 4 4.1 - Morfogênese litorânea 
A evolução quaternária no litoral é caracterizada pela dissecação 
dos Tabuleiros Costeiros, pela ocorrência de falésias e pelos 
depósitos que constituem as Planícies Deltaicas, Estuarinas e 
Praiais. 

Durante o Pleistoceno desenvolveram-se condições de escoa
mento fluvial que, sob a influência das oscilações do nível de base 
geral, favoreceram a dissecação dos Tabuleiros Costeiros, onde a 
incisão da drenagem se faz sentir profundamente, dando origem 
a vales com perfis transversais pronunciados 

Esta dissecação estaria ligada á uma fase regressiva do mar 
capaz de provocar o aprofundamento da drenagem e retomada de 
erosão fluvia I Os vales escavados tiveram seus baixos cursos afo
gados durante a fase transgressiva, formando rias como as que se 
encontram nas desembocaduras dos rios Formoso, Manguaba, 
Mundaú, São Miguel, Jequiá, Poxim, Coruripe, Sergipe e Real. 

O estado de ria permaneceu até o período de barramento 
pelos cordões litorâneos mais recentes que bloqueiam as de
sembocaduras, dando origem às lagoas do litoral alagoano. Tri
cart & Silva (1968) referem-se a estes cordões como tendo sido 
formados durante o Dunquerquiano, ou seja, durante o máximo da 
última transgressão marinha. 

Em algumas áreas do litoral as escarpas destes tabuleiros for
mam falésias de até 40 m, que, segundo o grau de atividade 
(falésias vivas e mortas), indicam as variações do litoral relaciona
das às regressões e transgressões marinhas. 

Os efeitos tectônicos localizados, pós-Barreiras, geraram fa
lhamentos perpendiculares e oblíquos ao litoral que orientaram o 
escavamento de canyons, posteriormente afogados 

Ao longo da costa são encontrados, no sopé de paleofalésias e 
precedendo os depósitos holocênicos, sedimentos cuja origem 
continental relaciona-se a leques aluviais, pleistocênicos. Estes 
depósitos refletem condições ambientais diferentes das atuais 
Martin et a/11 ( 1980) indicam um período de clima seco anterior à 
penúltima transgressão, tendo em vista que esses depósitos 
foram erodidos pela mesma Nunes, Ramos e Dillinger (1981) 
discutem a origem das condições climáticas sob as quais se for
maram estes depósitos, confrontando-os <:om as rampas colu
viais localizadas na Depressão de Camaçari, a norte do litoral 
de Salvador 

Sucedendo estes depósitos são encontradas acumulacões 
arenosas na forma de terraços Estes formam desníveis situ~dos 
aproximadamente entre 6-8 me 2-3m, geralmente encontrados 
nas embocaduras dos rios ltapicuru, Real. Vaza-Barris, Sergipe e 
sobre a formação deltaica do São Francisco. A origem marinha 
desses terraços é atestada pelas características sedimentológi
cas, e disposição linear e paralela de sua acumulação, denun
ciando a existência de antigas restingas Entre os terraços são 
encontrados na planície deltaica do São Francisco depósitos de 
turfa intercalados por lentes de argila e silte (Braz Filho, 1980) 
(Fig 2 21 ). 

Bittencourt et a!it ( 1 982) atribuem aos períodos transgressivos 
pleistocênicos as acumulações posicionadas na parte mais inter
na da planície deltaica, enquanto na parte externa acham-se as 
acumulações mais recentes, referidas ao Holoceno. A raridade de 
testemunhos pleistocênicos em outros trechos do litoral da Folha 
é conseqüência da orientação e características específicas des
ses trechos Os materiais herdados desses eventos foram retra
balhados durante a wltima regressão, considerada como a mais 
importante, que alcançou 80 a 100 m abaixo do nível atual. 
situada no período glacial Würm. Em algumas partes do litoral. 
como na margem norte do rio Sergipe e vários outros, foram reto
cados pelo vento e formaram dunas de areias brancas 

Dispostos ao longo do atual canal do rio São Francisco são 
encontrados depósitos síltico-argilos os formando a planície de 
inundação atual. nas áreas de lagunas, que resultaram da subida 
do nível do mar durante a última transgressão 

Sobre a planície litorânea são encontradas formações duna
res, dispostas paralelamente ao litoral. em pequenos trechos, 
recobrindo as planícies marinhas e fluviomarinhas dos rios São 
Francisco, Real e ltapicuru Os cordões dunares mais antigos 
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Fig 2 21 -Bloco-diagrama Sequência morfológica da planície deltaica do rio São Francisco Leste de Pacatuba-SE Folha SC 24-Z-8 

possuem coloração branca; são parcialmente fixados pela vege
tação e têm sua origem ligada à remobilização das areias dos ter
raços marinhos mais antigos A geração de dunas mais recentes 
possui coloração creme e elas acham-se superpostas às areias 
dunares brancas. Estas dunas mais recentes foram acumuladas 
durante a fase regressiva que sucedeu à dissipação parcial das 
drmas brancas e foram estudadas por Goes (1979), na costa de 
Alagoas, e Silva ( 1959), Guimarães ( 1978), Pêpe ( 1979) e outros, 
no litoral da Bahia 

Paralelas à praia, registram-se for mações de recifes, predomi
nantemente no litoral de Alagoas e Pernambuco Estas for
mações representam variações do nível do mar durante o Halo
cena e correspondem a níveis de praias fósseis, conseqüente
mente antigas linhas de costas Na costa de Pernambuco ocor
rem recifes de corais e arenitos de praia elevados, os quais foram 
estudados po Delibrias & Laborei, apud Bittencourt et a/11 (1982). 
Segundo a maioria dos autores, a cimentação dos arenitos de 
praia processou-se por efeito de percolação de lençóis freáticos e 
precipitação dos carbonatos por evaporação durante a maré 
baixa 

2.4 4 2- Morfogênese interiorana 

As modificações impressas no modelado foram resultantes de 
sucessivas retomadas de erosão que culminaram com o desen
volvimento de níveis de pedimentos, alternados a fases de erosão 
linear que provocaram a dissecação do relevo e alteração das 
rochas 

Estas alternâncias foram produzidas por variações climáticas 
durante o Pleistoceno. 
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Durante o Pleistoceno predominaram, no interior, em de
pressões envolvidas por grandes massas de relevos, os efeitos 
dos processos de pedimentação Os reflexos marcantes de reto
madas de ablacão são evidenciados pelo sistema de planos coa
lescentes, pre~ervados principalmente no Pediplano Sertanejo e 
no Pediplano do Baixo São Francisco, onde o aperfeiçoamento 
das formas anteriores foi favorecido por oscilações climáticas 
que tenderam sempre para climas semi-áridos ao tempo em que 
as ações fluviais se processavam fracamente durante o Pleisto
ceno Nestas unidades encontram-se um nível de pedimento 
geral, desnudado, com fraca inclinação, que coalesce para a 
drenagem principal, e outro nível rochoso, ao pé de residuais, 
recoberto por fragmentos de quartzo angulosos ou subangulosos 
mal selecionados, representando o retrabalhamento durante este 
período 

Em fases de retomada de erosão mais recente as superfícies 
neógenas foram dissecadas em lombas e retocadas. Os retoques 
favoreceram a esculturação de pequenas depressões fechadas 
inundáveis interpostas a lajedos, além de áreas recobertas por 
leques de espraiamento, contendo seixos heterométricos de 
quartzo com arestas retocadas, ferruginizados ou não, entremea
das por áreas abaciadas preenchidas por areias e argilas . 

Sobre os planos de erosão que compõem as Unidades Pedr
plano Sertanejo e Pediplano do Baixo São Francisco, as for
macões superficiais são constituídas por solos do tipo Pia nosso
los· e Solonetz Solodizados, além de Brunas Não-Cálcicos e 
Litólicos Estas formacões são indicadoras de processos morto
genéticos responsáv~is pela erosão areal e alargamento dos 
espaços interplanálticos por recuo das escarpas 

Formacões aluviais atribuídas ao Pleistoceno foram observa
das ao lo~go dos rios ltapicuru e Vaza-Barris, estes suficiente-



mente entalhados de maneira a formar três níveis de terracos 
Estes terraços, nem sempre possíveis de ser mapeados na eséala 
1:1 000.000, foram estudados porTricart & Silva (1968) e inter
pretados como modificações decorrentes da última regressão 
(pré-flandriana), ou seja, aquela que coincidiria com o nível de 80 
a 100m 

Ao longo do rio São Francisco e constituindo a unidade deno
minada de Planície do São Francisco foram encontrados dois 
níveis de terraços O mais alto, representado por um desnível de 
6 m para o leito atual do rio, coalesce com as partes terminais do 
Pediplano Sertanejo, onde são encontrados leques de espraia
mento detrítico, representante de uma fase de escoamento do 
Quaternário que sucedeu imediatamente ao entalhe da superfície 
pós-Barreiras, ou dos tabuleiros 

Evidências de oscilações paleoclimáticas são ainda registra
das na área interiorana correspondente à Unidade Campos de 
Areias do Médio São Francisco. Os lencóis aluviais do rio São 
Francisco, que durante uma das fases do. Pleistoceno deveria ser 
endorreico, foram retrabalhados pelo vento durante fases sensi
velmente mais secas que a atual, dando origem a dunas Atual
mente este rio cruza esta área onde as dunas, parcialmente 
dissipadas, encontram-se entre pedimentos rochosos, atestados 
pela presença de lajedos 

Durante o Holoceno encontrava-se definida a zonacão climá
tica variando do litoral para o interior Inicia-se uma retomada de 
erosão muito importante durante o último período de regressão 
marinha, durante a qual os rios desembocavam distante do litoral 
atual A esta se sucedeu a transgressão flandriana, responsável 
pelo afogamento dos estuários, e, no interior, pela acumulação de 
terracos fluviais relacionados com as variacões climáticas ocorri-
das ~o período pós-glaciação. · 

A erosão regressiva evidencia-se ao longo do São Francisco, o 
qual teve como obstáculo as estruturas que constituem a ca
choeira de Paulo Afonso 

O mesmo não ocorreu ao longo dos rios Vaza-Barris e ltapi
curu, os quais entalham rochas metamórficas e sedimentares que 
resistem menos à erosão Devido à posição em relação ao mar e à 
composição litológica, o Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris 
prestou-se à expansão da erosão regressiva, permitindo a disse
cação e a propagação da mesma nas Chapadas do Tonã e Serra 
Talhada, ao longo do rio Vaza-Barris 

Um nível mais baixo de aluviões, formando planícies de vár
zeas, situadas a pouco mais de 1 m acima do leito, compondo 
também bancos arenosos e ilhas dispersos no leito do rio São 
Francisco, reflete pequenas variações relacionadas à carga e 
deflúvio em fases de enchentes recentes. 

2 4 4 3- Morfogênese atual 

A análise dos eventos geomorfológicos feita nas partes anterio
res permitiu estabelecer as condições pretéritas segundo as 
quais o relevo se elaborou 

A apresentação das condições morfogenéticas atuais se ba
seia nas observações de campo e no reconhecimento, através de 
imagem de radar, das unidades geomorfológicas 

Os processos morfogenéticos se diferenciam em funcão do 
clima e da cobertura vegetal As rochas se alteram diversificada
mente e algumas delas guardam marcas de processos anteriores 
que hoje não funcionam mais. Assim é que em certas áreas das 
Folhas em estudo aparecem vestígios da atuação de processos 
desenvolvidos durante o Terciário aos quais se superpôs a morto
gênese quaternária Poucas são as indicações para se fazer uma 
diferellciação da morfogênese anterior e a atual Nas descricões 
anteriores foram apresentadas algumas evidências da existência 
de formas de relevos herdadas de sistemas morfogenéticos dife
rentes dos atuais 

As condições climáticas atuais são responsáveis pela perma
nência de faixas decrescentes de umidade do litoral para o inte
rior, as quais, influindo no recobrimento vegetal, favorecem a 
diversificação dos processos morfogenéticos atuantes no mo
delado. 

Às condições naturais acrescentam-se as influências antrópi
cas que, degradando o meio ambiente, acentuam a atuação dos 

processos e conseqüentemente perturbam a estabilidade dos 
ecossistemas 

Acompanhando a zonação climática típica do Nordeste, apre
sentam-se áreas que se diversificam em consequência dos pro
cessos morfogenéticos Distinguem-se assim as áreas domina
das por climas secos, correspondendo ao sertão, onde predomi
nam modelados decorrentes de processos morfogenéticos me
cânicos, em oposição às áreas úmidas do litoral, onde os proces
sos morfogenéticos químicos são preponderantes 

Os extensos Pediplanos Sertanejo e do Baixo São Francisco 
apresentam hoje condições morfogenéticas semelhantes àque
las em que foram gerados. Em quase toda a sua extensão estão 
sob o domínio de climas semi-áridos com médias anuais plu
viométricas que variam entre 400 e 700 mm, havendo locais 
cujos índices são superiores em função da proximidade do mar, a 
exemplo do que ocorre na parte oriental do Pediplano do Baixo 
São Francisco Os processos morfogenéticos atuantes nestes 
pedi planos não dependem apenas do rigor da semi-aridez, mas 
também do papel desempenhado pelo recobrimento vegetal da 
Estepe (Caatinga) Neles, é comum a ocorrência de pavimentos 
detríticos, sob uma vegetação rala, que recobrem os planos fraca
mente inclinados sobre os quais são deixadas as marcas de um 
escoamento superficial difuso, propiciando o carreamento de 
materiais finos e a concentração de grosseiros, o que contribui 
para o empobrecimento dos solos. Nas áreas mais críticas a 
desnudacão é visível As rochas afloram em caos de blocos e 
lajedos, ~ntremeadas a um solo pedregoso onde o escoamento 
superficial se diversifica quando encontra os afloramentos, ar
rastando detritos para as partes mais baixas, tornando-se difu
so, a exemplo do que ocorre nas proximidades da cidade de 
Macururé Sob a Estepe (Caatinga), depredada pelo criatório ex
tensivo çle caprinos, aparecem sulcos que localmente se trans
formam em pequenos riachos arenosos e pedregosos Nas par
tes abaciadas concentram-se areias e siltes localmente for
mando solos Nos sopés dos residuais são encontrados, sobre 
os planos inclinados, espraiamentos de quartzo limpos, refle
tindo processos mecânicos de uma fase mais agressiva subatual 
e atual que formou o pavimento sob a Estepe (Caatinga) 

Nas áreas situadas entre a Serra de Jacobina e o Planalto da 
Bacia Tucano-Jatobá os planos tornam-se cada vez mais disse
cados em forma de lombas alongadas, os cursos de água tornam
se permanentes, a exemplo dos rios ltapicuru, Vaza-Barris e 
Jacuípe, as rochas são mais alteradas e os solos são mais espes
sos Estes fatos conduzem à suposição de que as formações 
vegetais dessa área persistiram ali permitindo que os processos 
de dissecação se instalassem favorecendo uma diferenciação 
dos materiais de cobertura 

Os residuais que formam saliências topográficas no Pediplano 
Sertanejo apresentam características diferentes daqueles situa
dos no Pediplano do Baixo São Francisco Os relevos que domi
nam aquele pediplano mostram geralmente encostas desnudas 
de vegetação, onde a desagregação física age mais intensa
mente. No Pediplano do Baixo São Francisco os relevos recebem 
as massas de ar úmidas de leste, o que facilita a decomposição 
das rochas e consequentemente a formação de solos com vege
tação mais abundante. Em torno dos residuais e das escarpas que 
limitam a unidade os pedimentos são extensos, parcialmente 
recobertos por depósitos de tátus com seixos pouco rolados e 
areias grosseiras 

Na transição do pediplano para os planaltos ocidentais são 
encontradas áreas onde a dissecação se reveste de maior impor
tância tanto pela maior umidade como pela ocorrência de alte
rações mais espessas, pois a infiltração das águas das chuvas é 
quase que total. Estas áreas formam patamares onde são encon
tradas formações superficiais de encostas bem desenvolvidas 
que refletem o fenômeno de superimposição de mofogênese her
dada e atual Sobre estes patamares os solos são mais espessos, 
arena-argilosos e de cor laranja A erosão atua através do escoa
mento concentrado elementar provocando o aparecimento de 
sulcos e ravinas nas encostas mais íngremes, onde também são 
observadas cicatrizes de deslizamento de massa propiciando a 
instabilidade dessas áreas. 

Os planaltos situados na parte ocidental funcionam como 
verdadeiros núcleos de precipitação cujos índices pluviométricos 

GEOMORFOLOGIA/423 



atingem 1 000 mm, favorecendo o aparecimento de faixas de cli
mas subúmidos e úmidos que propiciam a ocorrência de solos 
espessos do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo álico e secun
dariamente Litólicos sobre os quais desenvolveu-se a Savana 
(Cerrado). 

A preservação do modelado nessas áreas, principalmente no 
Planalto da Diamantina, deve-se à estrutura e composição geoló
gica, cujos fatores ofereceram maior resistência aos climas úmi
dos reinantes no Terciário. As rochas silicosas, particularmente 
os quartzitos, opuseram maior resistência aos processos de de
composição química e se degradaram lentamente O entalhe nes
sas áreas pela atual rede de drenagem depende da malha de 
fraturas e falhas que orientam a dissecação diferencial enquanto 
que a espessura, disposição e inclinação das camadas em face da 
desagregação mecânica facultam maior ou menor desenvolvi
mento de formações detríticas Dada uma cobertura de gra
míneas que exerce certa proteção para os solos, a ação do 
escoamento superficial é freada, retardando e diminuindo a 
quantidade de detritos carreados 

As áreas dos planaltos orientais apresentam um regime de 
chuvas próximo ao daqueles outros planaltos, propiciando da 
mesma forma o aparecimento de climas subúmidos e úmidos 
Nestas áreas, porém, devido à proximidade do mar, as chuvas são 
melhor distribuídas, com índices médios anuais que variam entre 
800 e 1 700 mm, os mais altos encontrados nas encostas orien
tais, favorecendo a alimentação de drenagem permanente Os 
solos desenvolvidos em geral apresentam-se espessos em fun
ção de uma maior alteração das unidades geológicas Os proces
sos de decomposição química e o escoamento subsuperficial 
comandam a evolução do modelado A dissecação gera interflú
vios em forma de colinas, cristas e taludes com vales encaixados 
a depender das características litológicas Nas áreas onde a 
litologia é predominantemente sedimentar os interflúvios têm 
formas tabulares com vertentes recuadas a vales de fundos cha
tos, a exemplo dos Tabuleiros Costeiros no Estado de Alagoas 
No restante desta unidade houve um desmonte, reduzindo os 
topos desses tabuleiros Sobre eles são encontrados solos pro
fundos, Latossolos Vermelho-Amarelos e Podzólicos Vermelho
Amarelos Eutróficos A devastação completa da vegetação 
natural favoreceu a aceleração dos processos erosivos que, 
atuando nas vertentes mais íngremes, expõe a rocha inalterada 

Restam ainda serem lembradas as áreas onde predominam os 
processos de acumulação que ocorrem nos vales mais importan
tes e ao longo do litoral. sobre depósitos quaternários O conjunto 
de formas que estão em contato direto com as influências mari
nhas apresenta características ligadas à moforgênese litorânea 
A existência de mangues em certos trechos reflete o constante 
trabalho de colmatagem. A amplitude das marés aliada à topogra
fia plana e aos contornos do litoral favorece a deposição de sedi
mentos argilosos que ao entrarem em contato com o ambiente 
marinho transformam-se em depósitos vazosos e colmatam as 
áreas de mangues Os sedimentos arenosos chegam à plataforma 
através do fluxo e refluxo das vagas e, sendo depositados em 
áreas onde as correntes marinhas se anulam, formam as praias e 
cordões arenosos, os quais, submetidos às ações dos ventos, 
contribuem para a ocorrência de formações dunares Em contato 
com o mar as escarpas dos Tabuleiros Costeiros constituem 
falésias vivas, em cujos sopés geralmente são encontradas grutas 
de ressaca que contribuem para o solapamento dessas escar
pas 

Ao longo dos rios mais importantes que drenam as Folhas 
ocorrem acumulações aluviais que formam terraços e várzeas Os 
processos atuantes em virtude de um período mais úmido que o 
subatual favorecem ao entalhe desses rios nas próprias aluviões 
Este fato contribui para a erosão das margens que ao serem sola
padas alimentam a formação de bancos de areias Estes migram 
durante as grandes enchentes, cujos efeitos são ainda evidencia
dos sobre os terraços e várzeas através de uma capa argilo-síltica 
depositada nestas formações durante estes períodos 

Em síntese, durante o Quaternário ocorreram sucessivas re
tomadas de erosão relacionadas às variacões climáticas e do 
nível de base geral que promoveram condiÇões para a instalação 
de processos capazes de imprimir, através das ações fluviais, 
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dissecação no litoral e pedimentos com diferentes graus de incli
nacão no interior A dissecacão fluvial se fez sentir intensamente 
no. litoral dando origem a ~ales profundos, escavados durante 
uma fase regressiva do mar, cujos baixos cursos foram afogados 
formando rias durante fase transgressiva. 

Os efeitos da neotectônica, no litoral, geraram falhamentos 
que orientaram o escavamento de canyons nos baixos cursos, que 
foram posteriormente afogados, e o aparecimento de encostas 
retilíneas com alinhamentos estruturais que limitam a Planície 
Litorânea principalmente no delta do rio São Francisco e na foz do 
rio ltapicuru 

Os sedimentos resultantes das diversas fases regressivas e 
transgressivas são representados por terraços, restingas, man
gues, dunas e recifes encontrados nas planícies fluviais, deltai
cas. estuarinas e praiais 

Em virtude do clima atual, da cobertura vegetal e da atuação do 
homem, os processos morfogenéticos atuantes no relevo se 
diversificam, originando ou conservando formas decorrentes de 
processos mecânicos nas áreas do interior em oposição às áréas 
úmidas do litoral onde os processos químicos são preponde
rantes. 

Numa tentativa de melhor apresentar os eventos geomorfoló
gicos ocorridos na área correspondente ao presente mapea
mento, elaborou-se um quadro-síntese da geomorfogênese (vide 
página ao lado), no qual se relacionam os processos. sedimentos 
correlativos, tempo geológico, além de se correlacionarem as 
diversas denominações 

2 5- APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÓGICA 

As considerações que se farão a seguir dizem respeito às cate
gorias do relevo e suas características favoráveis e restritivas à 
ocupação De certa maneira os meios morfodinâmicos encontra
dos nas Folhas em estudo evidenciam uma estabilidade a depen
der das propriedades e associações das formas de relevo, que por 
sua vez dependem da preservação da cobertura vegetal e dos 
solos Levando-se em conta que o equilíbrio dos ecossistemas 
pode ser rompido pela interferência antrópica, impõe-se uma 
utilização, a mais adequada possível, atentando-se para obede
cer às disposições e particularidades do relevo, associado a ou
tras variáveis tais como: solo, vegetação, clima e hidrologia O 
relevo age como o principal fator limitante à ocupação em deter
minadas áreas localizadas Na maior parte das Folhas, favoreci
das pela predominância de grandes extensões planas ou de fraca 
intensidade da dissecação, as restrições se sobrepõem àquelas 
impostas pelas outras variáveis dos ecossistemas 

2 5 1 - Análise das categorias do relevo 

Esta análise parte dos tipos de modelados definidos no mapa 
geomorfológico, subdivididos e considerados de acordo com 
suas peculiaridades A análise das 11 categorias ou classes com
portará suas expressões morfológicas em associações de formas 
de relevo envolvidas por cada uma delas, relacionadas com a sua 
gênese e processos atuantes. Para isto serão utilizados croquis 
levantados com os dados de observação no campo, comparados 
com os dados dos parâmetros morfométricos O exame das 
características morfométricas da dissecação leva em considera
ção a combinação dos parâmetros densidade e aprofundamento 
das incisões Essas combinações geraram categorias de modela
dos de dissecação que juntamente com os demais tipos de 
modelado compõem o mapa de avaliação do relevo 

Os dados extraídos das imagens de radar e das cartas topográ
ficas na escala 1 :100 000, computados no mapa geomorfológico 
conforme as regiões, foram reelaborados a fim de representarem 
a avaliação global dessas medidas para as Folhas em estudo e 
classificados em 5 categorias de densidade combinadas a 5 cate
gorias de aprofundamento das incisões Para tanto utilizou-se o 
procedimento estatístico, para a classificação, através da análise 
hierárquica por Pares Recíprocos, optando-se por uma margem 
de erro de apenas 20% (Sanchez, 1972) As fácies de dissecação, 
ordenadas segundo sua expressivid2de erosiva, estão repre
sentadas no mapa através de cor, diferenciada por ornamentos, 



Quadro-síntese da geomorfogênese 

Eventos 
Sistema morfogenético Movimentos Tempo 

geomorfológicos Formas de relevo tectônicos ou geológico Correlações 
Materiais eustáticos 

Processos correlativos 

Configuração do litoral Dunas; recifes; terraços Acões marinhas e Arenitos e corais Oscilações do nível Holoceno 
atual; retrabalhomento das marinhos; depressões eÓlicas no litoral Areias de praias e do mar 
planícies litorâneas e inundáveis e lagunas no Escoamento fluvial eólicas Transgressão -80 a 100m 
fluviais litoral alternado ao Depósitos are no-
Zoneamento climático e Rampas detríticas; terraços escoamento argilosos e síltico-
distinção dos modelados fluviais superficial não argilosos fluviais 
zonais Pedimentos no interior concentrado, Depósitos vazosos 

Dissecação fluvial conforme as nas planícies 
variacões climáticas fluviomarinhas 
Pedo.geneização 17 000 anos 
alternada com 
processos 
mecânicos 

Formação das planícies Terraço marinho; dunas Retomada de erosão Areias marinhas e Variacões Pleistoceno Ciclo Paraguaçu 
marinhas brancas alternada à fluviomarinhas glaci~eustáticas do (King) 

pedimentação retrabalhadas pelo nível de base geral Superfícies dos 
Incisão da drenagem na Dissecação fluvial Dissecação fluvial a vento (transgressões e +6a+8m tabuleiros 
superfície dos tabuleiros Esculturação de partir do litoral e regressões) (Mabessone & 

depressões fechadas aluvionamentos Neotectônica Castro) 
inundáveis Terraços nos sucessivos 
vales dos principais rios 

------------- -------------1----------- ---------- ----------- -120000 anos-- ----------
Reafeicoamento da Sistemas de planos Escoamento Depósitos detríticos 
superffcie de aplanamento coalescentes superficial. arenosos e 
regional e retoque do topo espraiamento de cascalheiras Superfície 
dos tabuleiros detritos Materiais grosseiros Neogênica (De 

em depressões Martone). 
rasas Superfície Velhas 

1 800 000 anos (King) 
Pd1 (8igarella et 

Pediplanação generalizada, Planos de erosão Escoamento Depósitos detríticos Flexura continental a/li) 
provocando recuo das degradados inumados nos superficial torrencial e sedimentos Plioceno- Superfície 
escarpas dos planaltos sopés dos planaltos em leitos fluviais Sertaneja 
Retoque das superfícies voltados para o litoral temporários, 

N 
(Mabesoone & 

anteriormente elaboradas remanejando 
E 

Castro) 
Rebaixamento dos materiais de ó planaltos voltados para o alteração 

G litoral 
E 

Reativacão dos karsts. Depressões, cavernas, Dissolucão Argilas de N 
ElaboraÇão de interflúvios modelados de dissecação Alteração descalcificação e o Pd2 
e vales liberacão de (Biga relia et aln) 

impur~zas calcárias Mioceno-
Ferruginizações e 
silicificações, 
encouraçamentos 

Inversão de topografia Depressões Dissecacão fluvial 
interplanálticas Escarpas e explora~do planos 

'"''''"]i 
alinhamentos serranos estruturais Sul-Americana 

Dissecacão das áreas Incisões nas bordas dos (King) 
anterior~ente aplanadas planaltos Pd3 
Retoques dos planos em Depressões localizadas (Bigarella et a/11) 
rampas Superfície - Paleogênica 
Superfície de aplanamento Planos degradados e Escoamento Depósitos (De Martone) 
generalizada exumando retocados, exumados e superficial continentais Paleoceno O Superfície da 
topografias anteriores nos inundados Processos detríticos Borborema 
topos dos planaltos e das mecânicos (Mabesoone & 
chapadas sedimentares Epirogênese Castro) 

Fossilizacão parcial da Escoamento fluvial e Sedimentos fluviais e Cretáceo 
topograf(a regional por sedimentacão em lacustres das Superior 
sedimentos depressõe~ Forma cães Marizal, Reativação Superfície Pós-

Santa~a e Exu tectônica Gondwana (King) 
Erosão da parte Cretáceo 

Uniformização da Planos exumados superior do Grupo -- Médio 
topografia resultando em Massacará 
discordância regional 

Sedimentacão límica Seqüência do Início da fase nft Cretáceo 
com fases deltaicas petróleo inferior 

Superfície 
Sedimentacão límica Folhelhos, arenitos Subsidência Jurássico Gondwana (King) 
com fases fluviais conglomeráticos do 

Grupo Brotas 
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considerados por seus aprofundamentos. Sobre esses foram 
lançados os índices numéricos correspondentes às densidades 
de incisões, variando de 1 a 5, gerando assim 25 combinações 
possíveis, das quais somente 13 foram encontradas nas Folhas 
em estudo e consideradas como fácies de dissecacão, a serem 
analisadas. As categorias referentes aos diferentes tipos de acu
mulações foram diferenciadas pela cor e também através de orna
mentos As demais categorias são representadas somente atra
vés de cor 

As categorias de modelados planos foram englobadas em 
duas, considerando-se a rugosidade produzida pela presença ou 
ausência de coberturas aliada à variação de declividade topográ
fica, resultante da dissecação incipiente. Estas categorias não 
oferecem possibilidades de medidas nas cartas topográficas da 
escala utilizada As incisões rasas e esparsas foram consideradas 
insignificantes para a medida de densidade e de aprofundamento 
de incisões. 

Foram destacados também os modelados kársticos, consi
deradas as suas áreas de ocorrência efetiva e provável, como uma 
categoria à parte Além desses, formam três outras categorias os 
modelados resultantes principalmente da acumulação de sedi
mentos representados pelos ambientes fluviais, marinhos e con
tinentais 

A preocupação em se desenvolver um trabalho integrado fez 
com que se considerassem também as condições litológicas, 
pedológicas e climáticas, que são elementos definidores para 
qualificar a área. Busca-se, desse modo, a obtenção de um maior 
número de elementos diferenciais para definir graus de estabili
dade morfodinâmica e conseqüentemente levantar problemas 
concernentes às restrições e às favorabilidades do relevo a nível 
regional As categorias incluídas nos tipos de modelados serão 
analisadas a seguir: 

A) 1 ~ categoria: modelados de acumulações fluviais 

Agrupados nesta categoria encontram-se os modelados de acu
mulação fluvial que correspondem a áreas essencialmente planas 
ou levemente inclinadas, contendo principalmente materiais are
nosos, arena-argilosos, argilosos e cascalheiros. Estas áreas 
estão representadas porfaixas de planícies e terracos e áreas de 
inundação periódica que se desenvolvem ao longo do rio São 
Francisco, compondo a Unidade Várzeas e Terracos Aluviais, e 
expressivas áreas localizadas ao longo dos rios Salitre, Curaçá, 
Moxotó, Vaza-Barris e ltapicuru, que cruzam diferentes unidades 
geomorfológicas Por sua natureza e morfologia, estas formas de 
relevo são dotadas de solos agricultáveis, contendo excedentes 
hídricos desempenhando importante papel para sua utilização 
Por este motivo, abrigam um maior contingente populacional, 
fixado na zona rural ou mesmo nas grandes cidades que se 
desenvolvem ao longo do rio São Francisco, como por exemplo 
Juazeiro, l3elém do São Francisco, Paulo Afonso e Propriá No 
entanto, devido à proximidade do rio e à facilidade de alcance 
pelas inundações, os problemas inerentes às Várzeas, áreas de 
acumulação fluvial ativa, dependem da morfogênese, coman
dada pelas irregularidades dos regimes hidrológicos. A disponi
bilidade de água, associada à textura dos solos típicos de áreas 
periódica ou eventualmente alagáveis, propicia o desenvolvi
mento da exploração agropecuária temporária, despertando a 
atenção do Governo para uma programação da sua utilização. 
Para os Estados de Alagoas e Sergipe foi implantado o Programa 
Integrado de Desenvolvimento do Baixo São Francisco, cujo 
objetivo é irrigar e drenar as várzeas, em qualquer época do ano, 
para se obterem duas safras, independente das oscilações de 
nível do rio São Francisco. Convém ressaltar que nas várzeas uma 
das principais atividades econômicas nesses dois estados é a 
cultura do arroz Constata-se, no entanto, a possibilidade de uma 
maior diversificação nas culturas e principalmente será impor
tante estender a atuação deste projeto para montante, a fim de 
que atinja também o Estado de Pernambuco, aproveitando-se, 
desta maneira, a construção da barragem de Sobradinho, em 
pleno sertão, numa área de clima semi-árido. Para tanto, um pro
grama de eletrificação rural se faz imprescindível no sentido de 
suprir as estações de bombeamento que irão, ao lado da constru-
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ção de diques, atender ao sistema de irrigação. A implantação de 
projetos de irrigação nestas áreas, associados a sistemas de colo
nização, tenciona proporcionar um maior rendimento econômico 
das várzeas. 

À proporção que a população cresce e as estradas possibili
tam o escoamento da produção agrícola para os grandes centros 
urbanos, desenvolve-se cada vez mais uma agricultura irrigada, 
efetivada nos terracos e várzea do rio São Francisco, no leito dos 
seus afluentes temporários ou nos terraços e planícies dos rios 
Moxotó, Vaza-Barris e ltapicuru, entre outros Estes conservam 
no verão um lençol freático que permite o fornecimento de água 
através de cacimbas Para elevar a água do rio São Francisco aos 
terrenos marginais, torna-se necessário intenso programa de ele
trificação rural. interligado ao Complexo Paulo Afonso-Moxotó. 
Entretanto, as restricões feitas ali às culturas de vazante dizem 
respeito às enchent~s que ocorrem periodicamente e que che
gam a atingir os terraços, propícios de certa forma à exploração 
agrícola Para solucionar este problema, foram construídas barra
gens tais como Sobradinho, ltaparica e Paulo Afonso. O seu pro
grama de aproveitamento das represas prevê energia elétrica, 
irrigação, navegação e pesca além de regularizar a vazão do rio 
São Francisco Com isto, evitam-se problemas decorrentes das 
grandes cheias, aproveitando-se melhor as várzeas e terraços, 
fato que altera significativamente o quadro econômico e social da 
região Para as planícies e terraços posicionados ao longo dos 
rios Vaza-Barris e ltapicuru têm sido programados projetos de 
construção de hidrelétricas, obras de irrigação e contenção de 
enchentes. Alguns problemas decorrentes das condições hidro
lógicas e geomorfológicas, inerentes a esses terrenos situados à 
margem de grandes rios de regime irregular, merecem a atenção 
dos órgãos de planificação regional que visam ao desenvolvi
mento da economia Entre eles, ressalta-se o de colmatação das 
barragens Outro problema importante diz respeito às dificulda
des quanto ao posicionamento dos sistemas de irrigação, que 
podem funcionar como instrumentos de aceleração da erosão 
dos materiais facilmente mobilizáveis provenientes da sedimen
tação fluvial recente A locação dos açudes e bacias de captação 
está condicionada a uma análise das condições ambientais que 
inclui os processos morfogenéticos e que controlam a duração e 
o rendimento dos reservatórios 

B) 2~ categoria: modelados de acumulações litorâneas 

A segunda categoria de modelados de acumulação corresponde 
às acumulações fluviolacustre, fluviomarinha e marinha que cons
tituem as feições morfológicas próprias da faixa litorânea e que 
correspondem à Unidade Planícies Deltaicas, Estuarinas e Praiais 
Os processos morfogenéticos associados a climas úmidos do 
litoral e a materiais de textura predominantemente fina acarretam 
intensos efeitos de colmatagem, como os que ocorrem nas la
goas litorâneas de Mundaú e Manguaba e outras principalmente 
nas desembocaduras fluviais Em vista disto, estabeleceram-se 
condições para o desenvolvimento dos mangues que desempe 
nham importante papel no equilíbrio ecológico dessas áreas de 
transição. Contudo, cumpre abordar que algumas cidades lito
râneas, e mesmo capitais como Aracaju e Recife, posicionadas 
nestas áreas de transição, continuam a se expandir em direção a 
áreas insalubres. Assim, o desenvolvimento de centros urbanos 
relacionados a condicionantes físicos desfavoráveis exige certos 
cuidados principalmente com relação ao saneamento. 

Atualmente, há uma tendência para o crescimento destas 
cidades litorâneas em direção às áreas de mangues. Nestes casos 
as possibilidades de rápido escoamento das águas por ocasião 
das chuvas torrenciais torna-se difícil, principalmente levando-se 
em consideração os fracos desníveis em relação ao mar e uma 
deficiente rede de esgotos, que não acompanhou satisfatoria
mente o crescimento das cidades, peta própria dificuldade de 
instalacão. Desta maneira, aconselha-se o desenvolvimento das 
mesm~s. em direção aos topos dos tabuleiros, livres desses 
problemas. A escolha de novos sítios para aplicação de um pl~no 
de expansão urbana deve ser então coerente com as condrço~s 
geomorfológicas Os processos de barramento dos canars sao 
favorecidos ainda pela ocorrência de recifes e cordões arenosos 



que fecham a desembocadura de muitos rios, afetando o acesso a 
determinados portos. Dessa maneira, a presença constante de 
sedimentos lamosos e arenosos ao longo do litoral das Folhas em 
estudo representa sérias dificuldades para a implantação de 
portos. 

O complexo industrial de Suape, por exemplo, que se estende 
ao longo da costa ao sul do Recife, desde a foz do rio Jaboatão até 
o Pontal de Cupe (foz do rio lpojuca) enfrentará sérios problemas. 
para a construção de vias de acesso. A construção das estradas 
exigirá grandes extensões de aterro para transpor os manguezais. 
O número elevado de obras de arte - pontes. pontilhões, leitos 
elevados sobre os setores alagados ou inundáveis- implicará em 
gastos maiores. Por outro lado a estabilidade de taludes de cortes 
de estrada efetuados em sedimentos do Grupo Barreiras estará 
ameaçada exigindo rápida contenção, uma vez que esses sedi
mentos têm forte propensão à erosão. Entretan1o. a utilização dos 
bancos de recifes existentes como molhes naturais promoveu 
este sítio como sendo favorável para a construção de um porto de 
grande importância para o desenvolvimento comercial do Nor
deste. 

Para definir associações de tipos de formas de relevo e vegeta
ção característica pertencentes a esta categoria, foi elaborado um 
bloco diagrama (Fig. 2.21) na planície deltaica do São Francisco, 
a leste da cidade de Pacatuba-SE. que mostra a sucessão dos 
depósitos continentais e marinhos. Neste conjunto. as variadas 
feições morfológicas oferecem diferentes possibilidades de ocu
pação e exploração econômica. A desembocadura de rios como o 
São Francisco. com a formação do seu delta e a constante deposi
ção e remobilização de sedimentos durante a época de enchen
tes, provoca fenômenos de instabilidade do relevo que trazem 
sérios problemas sanitários e afetam economicamente a explora
ção agrícola. Deve-se analisar também com cuidado o problema 
da infra-estrutura viária. No que diz respeito à implantação de 
novas estradas e conservação das já existentes. deve-se lembrar 
que os terrenos inundáveis e pantanosos e a densa rede de drena
gem requerem a construção de obras de arte além da aplicação de 
técnic;;~s de engenharia mais dispendiosas e sofisticadas. Para 
contornar esses problemas tem-se evitado construir estradas 
nessas áreas de planícies. destinadas a ligações entre centros 
importantes da região preferindo-se adaptá-las nas áreas de 
tabuleiros ou de contato dos mesmos com as planícies. 

O litoral exerce grande atração sobre as populações e é. sobre
tudo. incentivador de empreendimentos turísticos. Merecem 
então ser abordados os problemas trazidos por uma ocupação 
desordenada. sem levar em consideração a preservação da paisa
gem. Nas praias a absorção por parte das areias e do lençol freá
tico de fluxos de materiais poluentes e a reativação das dunas a 
partir da retirada da vegetação para instalação de loteamentos 
geram graves problemas. Esses efeitos de reativação dunar. pró-

ximo às grandes cidades, afetam inclusive pistas abertas com 
finalidade turfstica. como é o caso de avenidas litorâneas recém
construídas em Maceió e Aracaju. 

C) 3~ categoria: modelados de acumulações continentais 

Dizem respeito aos modelados de acumulação resultantes da 
convergência de leques de espraiamento coluviais ou da concen
tração de depósitos de enxurradas e de depósitos arenosos de 
origens diversas, localmente remodelados pelo vento. apresen
tando formas características de dunas ou planícies arenosas. 

Em ambas as margens da represa de Sobradinho. compondo a 
Unidade Campos de Areias do Médio São Francisco, são encon
trados espraiamentos arenosos. em parte forrnando dunas (Flg. 
2.22) que mantêm relação direta com a cobertura vegetal. que por 
sua vez é reflexo dos condicíonantes climáticos (Fig. 2.5). A defi
ciência da vegetação e a ação antrópica efetuada através de 
queimadas favorecem o escoamento superficial e acentuam as 
condições favoráveis para o carreamento de areias e a conse
qüente fragilidade do ecossistema. A instalação de projetos de· 
desenvolvimentos nessa área exige previsões adequadas princi
palmente no que se refere à exploração agropecuária implicando 
na destruição da vegetação. 

O) 4~ categoria: modelados de dissolução 

Englobam as feições kársticas ocorrentes em subsuperfície ou 
parcialmente expostas em superfície. Quando mascaradas por 
argilas e outros produtos de descalcificação, detritos e solos cor
respondem ao karsc inumado ou em vias de exumação. Essa dis
tinção tem particular importância na ocupação humana e no 
planejamento econômico·da área. Este tipo de modelado é en
contrado na unidade denominada Chapada de lrecê e 11m setores 
que fazem parte das Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre. Apesar 
dos bons solos existentes nessas áreas e de um modelado acon
selhável para a ocupação, toma-se necessário realizar proíetos 
que visem à obtenção de água em profundidade. uma vez que a 
área é carente de água em superfície. Neste sentido a CODEVASF 
está realizando a perfuração de poços. tendo em vista a dificul
dade de águas superficiais, para pequena irrigação. Desta manei• 
ra, a interferência antróp1ca, associada aos desmatamentos e às 
queimadas, perturba as condições naturais do meio ambiente. 
acentuando, ainda por ocasião das chuvas, a remoção superficia'l 
de detritos, facilitando a erosão dos solos. 

O karsT representa uma dificuldade para o represamento das 
águas. Como os solos são de média porosidade, facili tam. após 
curta estagnação das águas das chuvas, uma rápida infiltração 
que irá favorecer o desenvolvimento dos processos de dissolução 
e fenômenos kársticos subterrâneos. Geralmente nestas áreas o 

Flg. 2.22 -Campos de Are1as do Médio São Francisco. Espn11amentos arenosos remobíllzados pelo vento. tonnando dunas Interioranas. Folha SC.24·V-C. 
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lençol freático apresenta-se a diferentes profundidades. Este fato 
de certa maneira tende a prejudicar a perfuração dos poços. pois 
quando muito próximos há chances de resultados contraditórios. 
Assim. nestas áreas, a ocupação humana é favorecida em parte 
pelas condições morfopedológicas propícias ao desenvolvi· 
mento de projetos agricolas. Em princípio são os vales dos rios. 
na maioria intermitentes e colmatados por material de constitui
ção are no-argilosa. que se destacam como as áreas mais aprovei· 
tadas economicamente (Fig. 2.23). Cabe ainda fazer referência ao 
grande número de depressões fechadas. ql1e estão disseminadas 
por toda a área. Elas são cobertas por argilas de descalcificação 
que apresentam condições favoráveis para o desenvolvimento de 
culturas. principalmente de subsistência. 

E) 5~ categoria: modelados aplanados com cobertura 

Englobam aplanamentos parcialmente conservados e planos 
inclinados com vertentes de fraca declividade elaboradas durante 
sucessivas fases de retomada de erosão. ambos inumados por 
coberturas detrlticas ou de alteração. Estes modelados encon· 
tram-se a diferentes altitudes, sob domlnio de diferentes con· 
dições climáticas. e, geralmente nas áreas mais conservadas. 

Flg. 2.23 - Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre. Vale do rio Salitre aproveitado pela 
atividade agrícola. Folha SC.24·Y·A. 
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suas coberturas são pedogeneizadas. São encontrados disse· 
minados por quase todas as unidades geomorfológicas; entre· 
tanto. é no Pediplano Sertanejo que sua extensão espacial é 
maior. Esta categoria apresenta fraca intensidade de dissecação, 
proporcionando ao ambiente uma certa estabilidade e não ofere· 
cendo. portanto. problemas para a sua conservação. A existência 
de um relevo conservado ou fracamente dissecado em que predo· 
minam processos de escoamento superficial favorece a erosão 
areolar. Estes processos mantêm uma relação direta com a tex· 
tura dos solos, a cobertura vegetal e os condicionantes cl imáti· 
cos. Assim sendo, nas áreas em que a vegetação se torna mais 
densa. o escoamento superficial é dificultado, à medida que ela 
se rarefaz. aumentam os efeitos das enxurradas que serão tanto 
mais nocivas quanto maior a percentagem de materiais mobilizá· 
veis no solo. Nestes casos. o material composto de areias e 
cascalhos é deslocado, sendo depositado no leito dos rios tem· 
porários. Nas áreas onde a vegetação é menos densa, expondo 
manchas de solo nu, ocorrem processos de escoamento difuso 
que remobilizam os grânulos e as areias finas. depositando-os ao 
pé dos tufos de vegetação. Determinados setores como no Pedi· 
plano do Baixo São Francisco (Est. 2 .V B). em que há o predomí
nio de relevos planos com solos de textura argilosa ou argilo· 
arenosa, do tipo latossolos. são considerados como favoráveis à 
ocupação agrícola, uma vez que nestes casos é maior a resis
tência à erosão (Est. 2 .VI A). 

De maneira geral. o relevo fracamente dissecado e a cobertura 
predominantemente arenosa. associados aos efeitos do clima 
semi-árido com estação chuvosa concentrada em poucos meses 
do ano. somando-se aos efeitos de desmatamentos e queimadas. 
acentuam as condições de fragilidade da área e alteram o ecos· 
sistema. Na unidade geomorfológica denominada Chapadas do 
Tonã e da Serra Talhada. o relevo aplanado parcialmente con· 
servado corresponde a áreas designadas regionalmente de Ra· 
sos. No Raso da Catarina, por exemplo, o ecossistema se mantém 
em virtude da própria hostilidade. A depender da duração dessa 
estabilidade. sua conservação se fará mais ou menos dificil
mente. Uma vez interrompida esta estabilidade dinâmica. se 
desencadearão processos cujas repercussões são imprevisíveis 
e irreversíveis (Fig. 2.24). 

Acertadamente o Serviço Especial do Meio Ambiente (SEMA) 
mantém uma Estação Biológica visando à preservação de uma 
parte do Raso da Catarina. 

Depressões pseudokársticas. geralmente de fundos rochosos 
e cheias de água durante o período chuvoso. refletem. sob con
di.ções atuais de clima semi-árido, uma evolução morfogenética 
recente. Estas depressões são utilizadas para o armazenamento 
de água servindo tanto para a pecuária como para a agricultura 
de subsistência. 

O fundo argiloso das depressões constitui restrições ao seu 
uso, principalmente no que diz respeito à concentração de sais 
nos solos devido à grande evaporação. 

Em face da grande extensão abrangida por esta categoria 
encontrar-se sob o domlnio de clima quente, diferenciando-se 
pela irregularidade da distribuição .e pela concentração das chu· 
vas em curtos períodos e predom inância de solos geralmente 
rasos. fez-se necessária a implantação de grandes e .pequenos 
projetos. orientados para o fortalec imento da produção. Destaca· 
se a área prioritária de Juazeiro-Petrolina que inclui projetos cuja 
infra-estrutura básica é voltada para a Irrigação das áreas semi· 
·áridas. Estes programas de desenvolvimento. implantados pela 
CODEVASF no vale do São Francisco. possibilitarão a produção 
de matéria-prima para o desenvolvimento de complexos agroin· 
dustriais. como por exemplo a cultura de cana-de-açúcar que irá 
gerar usinas e destilarias de álcool anidro. 

A produção agricola se estenderá. ainda. sob condições de 
irrigação. às culturas de melão. cebola. uva e outros. pos.sibili· 
tando desta maneira a abertura de novos empregos e a fixação de 
colonos que serão organizados em cooperativas. Providências 
específicas deverão ser tomadas nas áreas em que o escoamento 
concentrado elementar. atuando sobre materiais friáv~is, remove 
os solos agricultáveis. No caso. existe a tendência às ações erosi
vas, que causam às vezes irreversível destruição no meio am· 
biente. 
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1· Feição plana inumada por material arena-argiloso Escoamento difuso Estepe Arbórea Aberta sem palmeiras 

2- Encostas retilíneo-côncavos do serra do Tonà-moteriol arenoso 

3- Fei~Õo plana inumada por material arenoso, separada dos níveis mais baixos por ressalto topográfico Escoamento difuso Estepe Arbo'rea Densa 
$8m palmeiras 

4-Plonos inclinados inumados por material arena-argiloso Processo de erosão areolor Estepe ArbÓrea Denso e Aberta sem palmeiras 

Fig 2 24- Perfil esquemático da relevo 5~ categoria Serra da Tonã Folha SC 24-X-C 

Esta categoria, em sua maior extensão, é atravessada pelo rio 
São Francisco, que compõe a principal bacia hidrográfica das Fo
lhas em estudo. Nesta bacia, predominam os caracteres da zona 
semi-árida em que prevalecem os meses de seca O Ministério do 
Interior, através dos DNOS, iniciou um grande projeto de enge
nharia, já em fa~e de execução, com o objetivo de perenizar os 
principais rios do Nordeste, partindo-se do rio principal. Este 
projeto está programado para ser executado em três etapas, 
sendo que a terceira etapa, que partirá de uma captação próxima 
a Cabrobó, em Pernambuco, é a que interessa particularmente ao 
presente estudo De maneira geral o projeto de perenização visa à 
transferência de águas excedentes do rio São Francisco e da re
presa de Sobradinho para o vale dos rios São Pedro, Garças, 
Canindé, entre outros Na terceira etapa será construído um canal 
que atravessará parte do Estado de Pernambuco, bifurcando-se 
nas proximidades da cidade de Brejo Santo, no Ceará Alerta-se 
entretanto sobre a atuação de fenômenos geomorfológicos que 
poderão surgir e interferir nos resultados dos projetos de enge
nharia Acredita-se que as cheias no vale principal serão alivia
das, porém a retomada erosiva, com novos· reentalhes desenvol
vidos nos tributários, prejudicará as terras de cultivo, sem contar 
com os possíveis aprofundamentos e alargamentos dos talve
gues O perigo do rompimento do equilíbrio nos ecossistemas é 
evidente, requerendo programas de planificação e uso racional 
do meio ambiente Na procura de soluções para minorar o pro
blema das secas e conquistar novas áreas para a agricultura, o 
projeto supra-referido poderá implicar em sérias mudanças na 
estabilidade ecodinâmica através da transformacão e acentuacão 
de processos morfogenéticos, resultando em ;avinamentos' ou 
voçorocamentos 

F) 6~ categoria: modelados planos desnudados 

Ocorrem em maior concentração no Pediplano Sertanejo e em 
áreas restritas dos Maciços Setentrionais do Planalto da Borba
rema e em blocos residuais que compõem a Unidade Tabuleiros 
do Rio Real. Englobam formas aplanadas parcialmente conserva
das ou fracamente dissecadas, desnudadas em conseqüência da 
exumação de coberturas preexistentes, expondo rochas sãs ou 

pouco alteradas. Fases sucessivas de retomada de erosão trunca
ram as rochas, descamando o relevo, indicando predominância 
dos processos de erosão areolar. O escoamento concentrado 
elementar e o superficial difuso atuam nas encostas; já o escoa
mento concentrado tem caráter intermitente, exceto com relacão 
ao rio principal Nas vertentes predominam os processos morto
genéticos de fragmentação e desagregação granular que atuam 
preferencialmente nos afloramentos de blocos rochosos. Os 
solos rasos litólicos, freqüentemente pedregosos, associados 
aos afloramentos de rochas sãs ou pouco alteradas, indicam 
áreas praticamente inúteis para fins agrícolas e que visem ao 
aumento da rentabilidade econômica Não oferecendo a vegeta
ção uma proteção adequada para o solo, desenvolve-se a dinâ
mica atual, caracterizada pelas condições climáticas. Com a 
chegada das chuvas em regime de torrencialidade, instala-se o 
escoamento superficial responsável pela retirada do material das 
rampas (Fig. 2.25) Em algumas áreas localizadas, solos jovens 
pouco espessos oferecem condições para o desenvolvimento de 
pastagens, destinadas a sofrerem decapagem durante as enxur
radas. Esta categoria conduz à manutenção de criatórios de 
animais pouco exigentes em água ou mesmo de cultivos de sub
sistência também adaptados à escassez de água. A construção de 
grande número de açudes, poços e barragens é uma forma de 
intervenção que aumentará as reservas hídricas para utilização 
em atividades produtivas, mormente na irrigação, aproveitando 
setores de concentra cão de detritos intercalados aos solos I itáli
cos A implantação de obras hidráulicas possibilitaria a redução 
das perdas por escoamento superficial e por evaporação. 

G) 7~ categoria: modelados de dissecação muito fraca 

!Foram considerados nesta categoria os modelados resultantes 
da dissecacão fluvial com incisões de 13 a 52 m ordenados 
segundo s~u grau de expressividade erosiva Encontram-se em 
áreas que correspondem a várias unidades geomorfológicas po
sicionadas tanto no litoral como no interior. 

Consideraram-se nesta categoria áreas de incil?Ões menos 
aprofundadas de 13 a 52 m, com densidades que abrangem, em 
ordem decrescente, as subcategorias muito grosseira (5), gros-
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1- Feições planos desnudadas ou exumados, afloramento rochoso, material superficial coscalhento Savana ArbÓrea AbertO sem floresta- de- galeria 

2- Sulco estrutural odop1odo o folho1 r ocho aflorando 

3-P!onos inclinados irregulares desnudados 
1 

ma1eriol arenoso
1 

processos de erosão arealar Savana Arbórea Aberta sem floresta- de -galeria 

Fig 2 25- Perfil esquemático do relevo 6'. categoria Serra das Aguilhadas Folha SC 24·Z·A 

se ira (4), média (3) e fina (2) Em determinadas áreas que corres
pondem às Unidades Patamares Periféricos a lbiapaba-Araripe, 
Pediplano Sertanejo e Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, por 
exemplo, as densidades variam de muito grosseira a grosseira, 
onde conseqüentemente os espaços interfluviais são largos Este 
fato deve-se fundamentalmente ao relevo tabular ou de baixa 
intensidade de dissecação areal com vertentes de pequeno de
clive ( Fig 2 26) Nas áreas de densidade média e fina, como seto
res das Unidades Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, Tabuleiros 
do ltapicuru e Pediplano Sertanejo, verifica-se incidência pro
nunciada de processos morfodinâmicos que lhes dão um caráter 
de instabilidade acentuada Nestas áreas, embora o aprofunda
mento dos entalhes seja pequeno, outros fatores, tais como a fria
bilidade da litologia e a maior incidência dos canais de drenagem, 
favorecem a acentuação dos processos erosivos Este é o caso de 
áreas próximas ao vale do rio Vaza-Barris e do riacho São José, na 
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unidade geomorfológica do Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris e 
pequenos setores posicionados sobre litologias pertencentes à 
bacia Tucano, que englobam a unidade geomorfológica dos 
Tabuleiros do ltapicuru. Por outro lado as áreas de dissecação 
fina, próximas às margens do rio São Francisco na altura das cida
des de Porto da Folha, Gararu e Trai pu, estão associadas não só à 
friabilidade litológica mas também ao intenso fraturamento e fa
lhamento da rochas, que favorecem uma maior concentração das 
águas das chuyas no período das enxurradas Assim, apesar do 
menor aprofundamento da drenagem nesta categoria, o caráter 
de instabilidade erosiva decorre da existência do maior ou menor 
número de canais de primeira e segunda ordens, associados a for
mações superficiais sucetíveis ou não à erosão Este fato é ainda 
mais acentuado pela retirada do capeamento florestal, o que 
tende a romper o precário equilíbrio estabelecido entre os fatores 
do meio ambiente (Fig 2.27) 

E 

o 250 500rn 

1- Relevo dissecado, densidade do drenagem ÇJrosse~ra ( 4) Área de pastagem sobre material arenoso contendo cascalho em superfície 

2-Relevo com fraca intensidade de dissecaGão, densidade do drenagem muito grosseiro ( 5) Areo de postagem sobre material arenoso 

Fig 2 26 - Perfil esquemático do relevo 7~ categoria Sul de Coronel João Sá-BA Folha SC 24-Z-A 
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l-Relevo dissecado com vertentes convexo-côncavas, densidnde da drenagem média (3) Estepe ArbÓrea Denso sobre material arenoso-cascolhen 
to 

2-Re\evo dissecado com topos tendendo Poro o aguçado, densidade da drenagem fina (2) Estepe ArbÓrea Densa sobre material arenoso-cascalhe~ 
to com afloramento rochoso 

Fig 2 27 - Perfil esquemático do relevo 7'. categoria Sudeste de Porto da Folha-SE Folha se 24-X-D 

De maneira geral, apesar de o relevo despertar certa atencão 
principalmente nas áreas mais vulneráveis à atividade erosiva, 
não representa obstáculos à sua utilização, podendo as áreas 
englobadas nesta categoria ser aproveitadas para a exploração 
agropecuária, desde que sejam adotadas técnicas de manejo 
adequadas (Est 2 VI B} A exploração de petróleo na bacia Sergi
pe-Alagoas acarretou desequilíbrios ambientais localizados, ten
do em vista a necessidade de desmatamentos para as áreas de 
prospecção e para os acampamentos, sobre terrenos instáveis 
Podemos ainda distinguir as áreas de várzeas com solos quater
nários ricos em calcário que, ao lado da exloração do petróleo, 
povocou intensa transformação no meio ambiente com a abertura 
de estradas em locais antes isolados. 

H} 8~ categoria: modelados de dissecação fraca 

A oitava categoria conta com formas de relevo de maior disseca
ção que os da categoria precedente com incisões de 54 a 72 m, as 

so 

quais, combinadas com a densidade de drenagem, resultaram 
quatro subclasses Partindo do maior ou menor número de ca
nais, ou seja, do dimensionamento dos intiJrflúvios, temos densi· 
dade grosseira (4), média (3), fina (2) e muito fina (1} Os relevos 
dissecados com densidade grosseira (4) predominam em unida
des geomorfológicas posicionadas mais para o interior, a exem
plo dos Patamares Periféricos a lbiapaba-Araripe a Patamar Co li· 
noso Marginal, setores da serra de Jacobina e residuais encontra
dos tanto no Pediplano Sertanejo como no Pediplano do Baixo 
São Francisco, ocorrendo ainda nÇJ Unidade Tabuleiros Costeiros 
As densidades média e fina (3 e 2} são encontradas mais próxi
mas ao litoral, abrangendo principalmente o Piemonte Oriental 
da Borborema, Encostas Orientais, Tabuleiros Costeiros e setores 
dos Tabuleiros do ltapicuru e Chapadas de Morro do Chapéu (Fig 
2.28} A densidade muito fina (1} é encontrada em pequenas 
manchas localizadas no Patamar Periférico a lbiapaba-Araripe, 
Piemohte da Borborema e Tabuleiros Costeiros Todas essas 
áreas caracterizam-se por relevos dissecados, relativamente uni-
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l·Relevo dissecado, densidade da drenagem grosseiro { 4) Areo de postoQem sobre material are no· argiloso 

2-Relevo dissecado, densidade do drenagem média ( 3) Área de past~em sobre material arenoso- coscolhento 

Fig 2 28- Perfil esquemático do relevo 8'. categoria Oeste de Piritiba-BA Folha Se 24-Y-e 

GEOMORFOLOGIA/431 



formes, compreendendo colinas e amplas lombadas. Os vales, de 
maneira geral estruturais e simétricos (Est. 2.VII A), comportam 
cursos de água intermitentes exceto com relação ao litoral, onde 
o escoamento concentrado tem caráter de perenidade, fazendo 
com que o modelado tenha semelhanças com mares de morros 
(Fig. 2.29) Geralmente nestas áreas a espessura do material de 
alteração é apreciável, aumentando as probabilidades de colma
tagem nos rios e lagoas quando são desmatadas. Os processos 
erosivos são desencadeados quando da substituicão das matas 
por pastagens ou culturas que não obedecem a 'técnicas agrí
colas, produzindo sulcos e ravinamentos nas encostas de maior 
declividade. Por outro lado, nas áreas que centralizam os maiores 
criatórios bovinos, ó pisoteio normal do gado conduz a processos 
lentos de deslizamentos de massa no nível superficial, formando 
terracetes. Assim, o conjunto de todos esses fenômenos é indica
dor da progressiva instabilidade morfodinâmica da área 

No litoral, em áreas pertencentes aos Estados de Alagoas e 
Pernambuco, a característica marcante desta categoria é o fato de 
submeter-se il um clima úmido a subúmido com duas estacões 
bem definidas e apresentar solos oriundos da decomposicã'o de 
rochas cristalinas ao lado dos vales colmatados, favoráv'eis ao 
plantio e desenvolvimento da cana-de-açúcar As Unidades Ta
buleiros Costeiros e Piemonte Oriental da Borborema são áreas 
de cultivo praticamente contínuo da cana-de-açúcar que abaste
ce um número elevado de usinas Esta monocultura e as indús
trias correlatas acarretam sérios problemas de poluição química, 
fruto da utilização de venenos agrícolas e resíduos jogados nos 
rios pelas usinas. Os venenos agrícolas provocam a esterilizacão 
do solo ao eliminarem toda a flora e fauna de microrganismÓs e 
vermes fundamentais à manutenção de sua fertilidade natural, o 
que por sua vez se reflete na estabilidade dos agregados. facili
tando a erosão Rios tais como o Jaboatão, lpojuca e Jacuípe, que 
atravessam áreas cultivadas com a cana, sofrem intensa poluicão 
tanto pelo lançamento de detritos, sem tratamento prévio, co.mo 
pela infiltração (quando o solo apresenta características favorá
veis a isso), que irá contaminar o lençol subterrâneo Problemas 
de poluição são ainda verificados nas lagoas de Mundaú, Man
guaba e Jequiá. 

Nos vales profundos que escavam as Encostas Orientais e o 
Piemonte Oriental da Borborema, nas áreas comumente chama
das de agreste, formam-se os brejos que são aproveitados p<ira a 
exploração agrícola. Os chamados "pés de serra", onde os mate
riais trazidos pelas enxurradas das partes mais elevadas se acu
mulam formando uma camada de solo mais espesso que retém a 
umidade por algum tempo, apresentam também razoável apro-
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veitamento agrícola. Determinada cauteia deve-se ter com rela
ção à conservação dos solos nessas áreas de maior dissecação. 
Nas encostas íngremes com inclinação superior a 25° os sulcos 
feitos pelas enxurradas, quando não se observa a prática de cur
vas de nível, aceleram consideravelmente a erosão, tornando as 
encostas improdutivas. 

I) 9~ categoria: modelados de dissecação média 

A nona categoria comporta os relevos dissecados estruturais 
cujas formas convexas alongadas são separadas por vales estru
turais com incisões de 75 a 107m. Combinadas a este aprofunda
mento, temos as densidades grosseira (4) e média (3) que gera
ram duas subclasses Essa categoria ocorre principalmente nas 
Encostas Orientais e Macicos Setentrionais do Planalto da Bor
borema, a nordeste das FÓihas em estudo. Aí, predominam as 
médias densidades (3) (Fig. 2 30), encontrando-se porém man
chas de densidade grosseira (4) nos Maciços Setentrionais. Nas 
unidades geomorfológicas denominadas Serra de Jacobina, 
Chapadas de Morro do Chapéu e Blocos Planálticos Seten
trionais, localizadas no centro-sudoeste da Folha SC.24 Aracaju, 
predomina a densidade grosseira (4), também encontrada na 
serra de ltiúba, grande residual do Pediplano Sertanejo (Fig 
2 19) No restante das Folhas são encontradas manchas de den
sidade média (3) correspondendo a residuais posicionados em 
diferentes unidades. Esta categoria é comandada principalmente 
pelo relevo intensamente dissecado, com fortes declividades, 
portanto a atenção que se deve dar à implantação de projetos 
específicos deve recair sobretudo no que concerne ao elevado 
grau de fragilidade do sistema ambiental Entretanto, os interflú
vios menos atacados pelos agentes erosivos encontrados nas 
Chapadas de Morro do Chapéu e nos Blocos Planálticos Seten
trionais podem ser relativamente aproveitados. 

O planejamento de vias de transporte nestes setores e a con
servação das estradas de rodagem existentes certamente são 
dificultosos, acarretando custos elevados. Nessas áreas, que 
geralmente abrangem cotas altimétricas elevadas, as vias de 
comunicação desdobram-se sinuosamente por passagens natu
rais estreitas, aproveitando-se de gargantas e colos entalhados 
pela drenagem Em alguns locais, tornam-se escassas ou mesmo 
inexistentes como por exemplo o setor que corresponde aos Blo
cos Planálticos Setentrionais Essas dificuldades são oferecidas 
pela ocorrência de escarpas, cristas alinhadas e sulcos estru
turais A maioria destas estradas não é asfaltada nem possui 
pontilhões, tornando-se intransitável na época chuvosa Con-
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l-Relevo intensomente dissecado, densidade do drenagem muito fino (1) l'lreo de agricultura- culturas cíclicos sobre material orgilo-orenoso 

2-Relevo dissecado com topos abaulados e vertentes convexo- côncavos, densidade do drenagem fina (2) Área de ogriculturo-culturos c(clicos sobre 
material arena-argiloso 

Fig 2 29- Perfil esquemático do relevo 8•. categoria Norte de Jaboatão-PE Folha SC 25-V-A 
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Fig 2 30- Perfil esquemático do relevo Relevo dissecado com média densidade da drenagem (3) Area de Vegetação Secundáriacom palmeiras 9~ categoria Sudeste de 
Angelim-PE Folha SC 24-X-B 

quanto sejam limitadas as possibilidades de aproveitamento 
agropecuário, o fator altitude, relacionado aos condicionantes 
climáticos e pedológicos, sugere a exloração do café em áreas 
das Chapadas de Morro do Chapéu. Entretanto, a interferência 
antrópica tende a agravar os processos de escoamento superfi
cial, cujos efeitos manifestam-se pela presença de sulcos e ravi
nas incipientes. Por outro lado, o uso das queimadas expõe os 
solos a importantes movimentos de massa, conduzindo, nas 
encostas de maior inclinação, à formação de ravinas. 

J) 1 O~ categoria: modelados de dissecação forte 

A décima categoria encerra aprofundamentos de inctsoes da 
ordem de 111 a 14 7 m, resultando os maiores desníveis, com
binados· às densidades grosseira (4) e média (3) O relevo é um 
elemento de restrições às atividades agropecuárias e para a 
implantação de estradas (Fig 2.18); no entanto, alguns vales 
oferecem condições mais favoráveis, se preservada a vegetação 
florestal nos topos e nas cabeceiras de drenagem Os desmata
mentos nos topos e nas vertentes muito íngremes provocam a 
aceleração dos processos morfogenéticos traduzidos pela pre
sença de ravinas que se desenvolvem em direção aos talvegues 
profundos Dessa maneira há necessidade da conservação da 
vegetação e da aplicação correta de técnicas de cultivo, em cur
vas de nível e terraços, por exemplo, indispensáveis para manter 
os solos. À construção de represas deve levar em consideração os 
pontos de fuga de água representados pelos riachos instalados 
em sulcos estruturais 

L) 11 ~ categoria: modelados de dissecação muito forte 

A décima primeira categoria é a que tem menor extensão Está 
restrita a pequenas áreas localizadas na unidade geomorfológica 
denominada Blocos Planálticos Setentrionais do Planalto da Dia
mantina Corresponde aos maiores aprofundamentos das Folhas 
em estudo superiores a 165m combinados à densidade grosseira 
(4) 

O relevo, essencialmente estrutural, apresenta-se intensa
mente dissecado, com vertentes íngremes de declividades for
tes, sujeitas ao arrastamento dos materiais. Corresponde a áreas 
serranas que devem ser mantidas em suas condicões naturais, ou 
seja, poupadas da ação antrópica. · 

2 5 1 .1 - Conclusões 

Considerando-se que atividades agrícolas e pastoris têm sido 
intensamente desenvolvidas na área das Folhas SC 24/25 Araca
ju/Recife desde o início do século, e como atualmente, em função 
da expansão econômica do Nordeste, generalizou-se a implanta-

ção de projetos de desenvolvimento, cabe discutir estes proble
mas, dando enfoque para a organização do espaço com base na 
preservação dos recursos naturais. Nas últimas décadas, como os 
desmatamentos vêm se processando de maneira confusa e pre• 
datória, proporcionam com maior intensidade o desenvolvi
mento dos processos erosivos Aliados a esta ação antrópica se 
fazem presentes os problemas de ordem natural, a exemplo dos 
solos de constituição arenosa, passíveis de serem erodidos, 
principalmente se combinados com relevos vulneráveis à erosão. 
Estes fatos são ainda intensificados pelo efeito das condições 
climáticas bastante diversificadas, uma vez que são encontrados 
na área climas de duas estacões bem definidas, uma seca e outra 
chuvosa, ao lado de clima~ onde predomina estação seca com 
cerca de 9 meses e um curto período chuvoso em que ocorrem 
fortes aguaceiros Estes condicionantes. associados ao aprovei
tamento agrícola sem o emprego de práticas conservacionistas. 
além de intensificarem a instalação dos processos erosivos, pro
vocam gradativamente uma diminuição da matéria orgânica e dos 
teores de nutrientes resultando uma queda de produtividade 
Dessa forma, o uso de práticas de manejo e de conservação do 
solo que possam atenuar esses efeitos é de extrema importância 
para a manutenção da atividade agrícola em termos econômicos 

A grande extensão territorial abrangida pelas Folhas SC 24/25 
Aracaju/Recife proporciona a existência de ecossistemas bas
tante diversificados. Eles despertam sobretudo interesse para as 
suscetibilidades erosivas dos solo:>. as quais, combinadas com as 
declividades das vertentes. o aprofundamento, a densidade das 
incisões e as associações de formas de relevo, variáveis para se 
inferir os graus de dissecação. possibilitam a qualificação do 
relevo. Sendo ainda este estudo dirigido para uma finalidade prá
tica.' possibilitou com base na ocupação humana definir para toda 
a morfologia das Folhas em estudo categorias de relevo, suas 
favorabilidades e obstáculos que impõem à ocupação Nestas 
condicões. a instabilidade morfodinâmica reflete modificacões 
dos p~óprios componentes naturais (relevo, solo, clima, vegeta
ção) pelo impacto causado por atividades humanas mal pla
nejadas. 

Com relação às restrições e favorabilidades das categorias, 
deve-se ressaltar que nas áreas correspondentes às quinta e 
sétima categorias. onde a erosão é fraca, a exploração agrícola 
provoca poucos prejuízos, uma vez que a erosão areolar desen
volvida pelo escoamento difuso tem pouca cümpetência nas 
superfícies planas ou mesmo em vertentes de pequeno declive e 
muito longas Entretanto, nas áreas em que ocorrem o escoa
mento concentrado das águas, litologias friáveis e vertentes de 
maior declive, podem resultar ravinamentos que irão acelerar a 
retirada de solos agricultáveis Para a oitava categoria, quer seja 
nas áreas de densidades grosseira a média ou de densidades fina 
a muito fina, embora o relevo medianamente dissecado apre-
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sente vertentes com declividades não muito acentuadas ou acen
tuadas, os solos são férteis, propícios ao aproveitamento agríco
la Contudo, esta fertilidade será tanto mais instável quanto 
menor o uso de técnicas aprimoradas. A nona categoria de erosão 
elevada é mais restritiva à ação antrópica mas pode-se desenvol
ver, em sítios restritos, uma pequena agricultura associada ao 
criatório. 

Para as décima e décima primeira categorias as recomen
dações são bem mais restritivas em função de um relevo intensa
mente dissecado com solos suscetíveis à erosão Em virtude da 
própria irregularidade do relevo, que se afigura bastante aci
dentado, qualquer ocupação humana torna-se difícil, visto que as 
vias de acesso são precárias ou inexistentes 

De maneira geral, a implantacão de estradas, construcão de 
barragens e outras atividades, que pela sua própria nature~a alte
ram as propriedades do relevo, devem obedecer a critérios de 
prevenção para se evitar o agravamento de processos erosivos, 
que normalmente se desenvolvem em forma de ravinas e vocoro
cas e mesmo alteração no regime hidrológico. É comum ao l~ngo 
de estradas ou de barragens o desenvolvimento destes proces
sos Tais problemas podem ser minimizados se durante um está
gio que preceder ao planejamento forem analisadas as condicões 
ecodinâmicas que repercutem na morfogênese. Essa análise.será 
balizada por estudos criteriosos de detalhe, efetivados por espe
cialistas das ciências que tratam do meio ambiente 

2 52 - Problemas morfodinâmicos específicos 

A avaliação da morfodinâmica em uma determinada área visa a 
detectar a intensidade da sua atuação como fator essencial de 
manutenção da estabilidade dos ecossistemas A importância 
dos processos morfogenéticos e suas relações com os demais 
processos ambientais, considerados nas unidades geomorfoló
gicas, podem servir de "base conceitual e operacional para o 
estabelecimento de unidades de manejo ambiental" (Silva, 1978) 
Partindo dessa premissa chega-se à identificação de áreas eqüi
problemáticas Os problemas levantados são de ordem e de gran
dezas variáveis e foram selecionados de acordo com a sua espe
cificidade para uma análise de causa e efeito que será feita em 
seguida 

2 5 2 1 - Problemas de risco de desertificação 

As condições climáticas locais, combinadas com outras variáveis 
ambientais e na dependência de características herdadas de sis
temas morfogenéticos e ecológicos pretéritos, se refletem prefe
rencialmente em alguns locais provocando uma tendência à 
desertificação A bacia do rio Macururé, afluente da margem 
direita do rio São Francisco, englobada no Pediplano Sertanejo, 
constitui uma dessas áreas onde se nota a acentua cão dessa ten
dência As enxuttadas que ocorrem durante o perfodo chuvoso, 
caracterizado pela irregularidade das precipitações, atuam sobre 
material arenoso pouco espesso, retendo-se em superfície seixos 
e matacões A deficiência de cobertura vegetal contribui para a 
intensificação dos processos de erosão superficial e o carrea
mento das partículas arenosas, concentração dos elementos 
grosseiros e uma crescente carência de água no solo Dessa 
maneira, a interação entre as variáveis climáticas e as demais 
variações ambientais altera o ecossistema, propiciando a in
tensificação dos processos que podem culminar com a instalação 
do estado de "seca" total que é irreversível Neste caso, existem 
tendências naturais herdadas e acentuadas pelas condições cli
máticas atuais, mas, na maioria dos casos, essas tendências são 
também aceleradas pelas ações antrópicas 

O Raso da Catarina é considerado como urna área de estabiii
dade natuial recente e, portanto, predisposta a mudanças de con
dições que podem levar também à desertificação Embora este 
problema ainda não tenha sido constatado, as probabilidades do 
seu aparecimento são reais, a depender da ocupação não con
duzida por propósitos conservadoristas que possam alterar a 
cobertura vegetal primitiva Nesta área o material arenoso de 
cobertura é espesso e permeável, porém o regime pluviométrico 
é bastante irregular, a evaporação muito importante, mantendo-
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se a vegetação graças às águas freáticas Cuidados especiais 
deverão ser tomados para manter o sistema ambiental em esta
bilidade, a começar pela preservação da cobertura em áreas limí
trofes e em pontos identificados através de estudos sistemáticos 
como sendo os locais de dispersão dos fluxos de energia de 
matéria do sistema Convergindo nesta direção, é conhecida e 
louvável a intenção do Serviço Especial do Meio Ambiente (SEMA). 
em preservar uma parte do Raso da Catarina, criando urna Estação 
Ecológica, à qual se deveria anexar outros propósitos extensivos 
a toda a área. 

2 5 2.2 - Problemas de dissecação anômala 

A efetividade dos processos erosivos que controlam as feições de 
detalhe do relevo define e determina áreas instáveis nos Tabulei
ros do ltapicuru. Estas se situam nas bordas da bacia Tucano e na 
média bacia dos rios Vaza-Barris e ltapicuru, principalmente na 
área cortada pelo riacho Maçacara (afluente da margem esquerda 
do rio ltapicuru). As lineações estruturais, áreas de fraqueza das 
rochas, são os pontos de partida para a incisão da rede de drena
gem. Este fato, associado à friabilidade dos sedimentos e ao 
aumento de gradiente dos rios, facilitou a ação das enxurradas, 
provocando fenômenos de ravinamentos e voçorocamentos (Est. 
2 VIl B) Esta ação erosiva, anômala e natural desencadeou o rom
pimento do equilíbrio ambiental que será tanto mais nocivo 
quanto maior for a exploração feita pelo homem. Trata-se de urna 
área em que as chuvas ocorrem em alguns meses do ano, após um 
longo período de seca Nessas ocasiões, os processos erosivos 
de movimentos de massa são acelerndos rernovend(J as cobertu
ras do solo. Em vista disso, são observadas cicatrizes que caracte
rizam a atuação desses processos, recuando as escarpas, princi· 
pai mente nas bordas dos tabuleiros ou mesmo nas áreas de cabe
ceiras de drenagem À medida que ocorrer a ocupação pelo 
homem, as ravinas e vocorocas tenderão a aumentar Obser
vações de campo mostraram que nas proximidades da cidade de 
Cícero Dantas as laterais das estradas são predispostas ao de
senvolvimento das vocorocas Os riscos de destruicêío dessas 
estradas, tendo em vist·a a aceleração dos processos e"rosivos por 
ocasião das chuvas, são enormes Deve-se, assim, ressaltar a 
necessidade e salientar a importância para implantação de medi
das de prevenção e controle de erosão, visando à manutenção do 
meio ambiente Em outros casos, é a própria consistência dos 
materiais alterados que predispõe o relevo a fluir e coloca proble
mas de solifluxão dos leitos das estradas, e dificultando sua 
manutenção Isto ocorre nitidamente ao longo da BR- i 16 que 
liga Tucano a Euclides da Cunha, no contato entre formações da 
Bacia Recôncavo-Tucano A orientação do traçado que se apro
xima de uma reta não se apoiou na consideração da morfodi
nâmica É certo que um traçado um pouco mais longo teria 
evitado qs problemas que atingem aquela estrada de certa impor
tância regional 

2 5 2 3 - Aceleração da erosão 

Nos Tabuleiros Costeiros, na área que corresponde ao litoral ala
goano, o relevo aplanado é cortado por um número elevado de 
rios (Coruripe, Jequiá, Mundaú), cujos vales apresentam verten
tes de forte declividade e onde se desenvolvem ravinas Os vales, 
bastante entalhados, obedecem a um controle estrutural que 
direciona a rede de drenagem paralelamente e cuja incisão é 
facilitada pelos sedimentos fl iáveis do Grupo Barreiras Como se 
trata de um relevo aplanado, deveria indicar estabilidade ambien
tal; entretanto, estas áreas planas não são insensíveis aos proces
sos morfogenéticos, fato este influenciado diretamente pela in
tensa ocupação humana Nessa área, o cultivo de cana-de-açúcar 
provoca a degradação por lixiviação acrescida pela ativa movi
mentação da terra para o plantio, que aumenta o seu grau de ero
são Desenvolvem-se processos de ravinarnentos por ocasião 
das chuvas, mais frequentes no litoral Por outro lado, esta ação 
erosiva é aumentada pela constante utilização de venenos, fertili
zantes e outros insumos que provocam alteração na estrutura dos 
agregados dos solos Os produtos da lavagem superficial dos 
solos, incluindo venenos e fertilizantes agrícolas usados no plan-



tio, são transportados para os rios próximos, provocando asso
reamento e poluindo quimicamente as suas águas. Fica assim 
evidente a forte correlação existente entre a atuação prolongada 
e indiscriminada do homem no meio ambiente e a expansão e 
intensidade dos processos morfodinâmicos acelerados. Ne.ste 
caso, deve-se procurar medidas para impedir o desenvolvimento 
da erosão sem que ocorram grandes perdas da produtividade. 

No Piemonte Colinoso da Borborema ocorre um problema 
semelhante, em conseqüência da ocupação prolongada, explo
rando solos que recobrem irregularmente as feições convexas 
das "chãs". O materiallixiviado é carreado para os vales que ten
dem a ser colmatados, alterando inclusive a forma das encostas 
sobre as quais já se notam os efeitos de movimentos de massa 
localizados. O relevo dissecado sofre constante degradação, 
intensificada pelo desenvolvimento dos processos erosivos, que 
se traduzem no estado de instabilidade morfodinâmica e reper
cutem de maneira negativa sobre a produtividade e a conser
vação 

2.5 2.4 - Problemas de assoreamento de represas 

A principal rede de drenagem na área das Folhas em estudo está 
relacionada com a grande bacia do rio São Francisco e em segui
da com as bacias dos rios ltapicuru e Vaza-Barris O São Francisco 
é um rio que carreia considerável quantidade de material e recebe 
um número elevado de afluentes provenientes de ambas as mar
gens que também contribuem para aumentar a sua carga. Na área 
que corresponde à represa de Sobradinho, o rio São Francisco 
recebe afluentes que, pela margem esquerda, provêm dos Pata
mares Periféricos a lbiapaba-Araripe, e, pela margem direita, pro
venientes dos Blocos Planálticos Setentrionais. São áreas eleva
das provedoras de material que é transportado pelos rios e depo
sitado nas águas calmas da represa O transporte se faz tempo
rariamente, pois a maioria dos rios tem cursos intermitentes e 
somente por ocasião das chuvas torrenciais aumenta a contribui
ção do material Portanto, é um problema que apresenta conexão 
com a dinâmica atual das áreas submetidas à semi-aridez e que 
apresentam vegeta cão rarefeita Para dificultar o avanco do asso
reamento neste gr~nde reservatório de água será n~cessária a 
adoção de medidas referentes à preservação da vegetação nas 
cabeceiras fluviais e principalmente envolver o reservatório por 
um revestimento florestal adequado para servir de obstáculo 

2 5.2 5 - Problemas inerentes à planície litorânea 

Na faixa litorânea abrangida pelas Folhas em estudo os proble
mas apresentados são bastante diversificados, mas todos eles 
têm relação direta com o contato entre as influências marinhas e 
fluviais Levando em conta a grande quantidade de material 
trazido pelos rios que drenam áreas muito exploradas pelas agri
culturas desubsistênciaecomercial, um dos problemas a conside
rar é o de assoreamento de áreas portuárias Na cidade de Araca
ju, por exemplo, o porto localiza-se nas imediacões da foz do rio 
Sergipe, cujo canal sofre intenso processo de assoreamento, 
necessitando da atuação constante de dragagem Este fato além 
de impedir a entrada de navios de grande calado, dificulta' a sua 
conservação, que é economicamente dispendiosa Em outros 
casos, como por ex_emplo no Porto de Suape (PE). existe a possi
bilidade de utll1zaçao dos rec1fes como molhes naturais, uma vez 
que se trata da construção de um porto escavado. Isto contribui 
para atenuar os efeitos de assoreamento e ampliar a área subme
tida às condições de mar calmo, desde que o molhe tenha um 
bom comprimento. As dificuldades existentes no litoral abrangi
do pelas Folhas em estudo tendem a aumentaras gastos de cons
trução e manutenção de portos e os conseqüentes custos· de 
utilizacão. 

Outro problema de suma importância que surge na faixa das 
planícies fluviomarinhas relaciona-se com a localizacão de cen
tros urbanos onde o crescimento populacional co~stante tem 
provocado uma permanente expansão dos seus sítios. Destacam
se as cidades de Recife, Aracaju e parte de Maceió, posicionadas 
nas áreas baixas da planície litorânea, abrangendo inclusive a 
desembocadura de rios, fato que traz sérios problemas de inun-

dações periódicas. Isto geralmente acontece nos anbs de chuvas 
excepcionais ou mesmo quando as chuvas normais coincidem 
com as marés de cheia. Nesses casos, há um duplo problema a 
solucionar: em primeiro lugar trata-se da contenção das enchen
tes dos rios, através de obras como barragens ou canais, basea
dos em estudos preliminares das condições de escoamento da 
bacia hidrográfica; em segundo lugar, a escolha de melhores 
sítios para expandir as aglomerações urbanas 

Para a expansão desses centros urbanos o relevo sugerido é 
aquele que deve ter um desnível em relação ao nível do mar ou rio. 
Este desnível tem porfinalidade facilitar a construção de obras de 
infra-estrutura urbana, tais como redes de esgotos e galerias plu
viais, sem exigir grandes obras de terraplenagem Assim, apesar 
do problema existente, observa-se que os sítios urbanos dessas 
cidades apresentam áreas favoráveis para a sua expansão urbana, 
principalmente nos topos dos tabuleiros. 

Todos estes problemas enfocados merecem maior atenção 
por parte dos órgãos competentes e poderão ser solucionados 
em parte, mediante um estudo de detalhe e de forma mais ade
quada possível. procurando-se obedecer, entre outras variáveis, 
às disposições e particularidades do relevo, assim como os pro
cessos morfogenéticÇJs nele desenvolvidos Para isto há a neces
sidade de desenvolver estes estudos em uma escala maior, na 
qual os processos e as suas soluções possam ser facilmente 
identificáveis. 
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RESUMO 

Este trabalho refere-se ao Levantamento Exploratório de Solos 
das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, cujo mapa final é apre
sentado na escala 1:1 000 000, e teve como objetivo principal a 
identificacão, delimitacão e localizacão das diferentes classes 
de solos · · · 

As Folhas Aracaju/Recife estão compreendidas entre as coor
denadas 8" e 12"S e 34"30' e 42"WGr , e são representadas poli
ticamente pelos Estados de Alagoas, Sergipe e partes dos Esta
dos da Bahia, Pernambuco, Piauí e Paraíba, abrangendo um total 
de 285 400 km2 

Com auxílio das imagens de radar- material básico utilizado-, 
sucessivas operações de campo para observações e coletas de 
amostras e com os resultados analíticos obtidos destas amostras, 
foi possível caracterizar variadas classes de solos e obter infor
mações generalizadas relativas à utilização agrícola na região 

As unidades de mapeamento geralmente são constituídas por 
associações de solos compostas por dois ou três componentes, 
ocorrendo, em alguns casos, com até quatro componentes, devi
do à complexidade da área e à escala generalizada do mapa 
final 

Através de estudos sobre o clima, verificou-se que as varia
ções climáticas são bastante significativas, ocorrendo na classifi
cação de Kõppen tipos climáticos desde Ams' até BSwh', com 
precipitação pluviométrica média anual variando de 350 a 2 300 
mm 

Em relação à gênese dos solos, em virtude da grande variação 
climática, associada a outros fatores inerentes às suas for
mações, foram encontrados na área solos com os mais variados 
graus de intemperismo. 

As classes de solos mapeadas nesta área foram as seguintes: 
Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo Ver
melho-Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico, Terra Ro
xa Estruturada, Terra Roxa Estruturada Similar, Podzólico Acin
zentado, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, Podzólico Ver
melho-Amarelo, Podzol. Brunizém Avermelhado, Bruno Não Cál
cico, Bruno Não Cálcico Planossólico, Planossolo, Planossolo 
Solódico, Solonetz Solodizado, Cambissolo, Laterita H idro
mórfica, Glei Pouco Húmico, Solos Orgânicos, Areias Ouartzosas, 
Areias Ouartzosas Marinhas, Regossolo, Solos Aluviais, Ver
tissolo, Rendzina, Solos Litólicos e Solos Concrecionários, ocor
rendo indiscriminadamente os caracteres eutrófico, distrófico 
e álico 
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ABSTRACT 

This report aims the Soil Survey on Exploratory Levei, with identi
fication, delimitation and localization ofthe different soil classes, 
in the Sheets SC.24/25 Aracaju/Recife, publicated at the scale 
1:1 000 000. 

The Sheets Aracaju/Recife are bounded bythe parallels 8° and 
12°5 and the meridians of 34°30" and 42°WGr, and totalizes an 
area of 285 400 square kilometers 

Semicontrolled radar mosaics- basic material utilized -, ob
servations from works with soil samples collect and results of 
sample analysis, made possible the identification of soil classes; 
and generalized informations were obtained regarding the agri
cultura! utilization 

The mapping units generally are constituted by soil associa
tions, integrating two or three soil classes, but occurring, with 
minar frequency, units with one or four soil classes, 
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Climate variations are very significant In Kõppen classifica
tion, climatic types appear since Ams" until BSwh' with annual 
ratio pluvial precipitation varying since 350 to 2,300 mm. 

Soil with different kinds of weathering were found dueto the 
great climatic variation associated with other intrinsic factors of 
its formation. 

The principal following soil classes were identified: Yellow 
Latosol, Dark-Red Latosol, Red-Yellow Latosol, Red-Yeliow Pod
zolic, Non Calcic Brown, Solodic Planosol. Cambisol. Quartz 
Sands, Alluvial Soils, Vertisol and Lithosol. 

The characters allic, distrophic and eutrophic occur indis
criminately in these soil classes. 



3.1 -INTRODUÇÃO 

O presente trabalho compreende o volume da sene Levanta
mento de Recursos Naturais efetuado pelos técnicos da Divisão 
de Pedologia do Projeto RADAMBRASIL, que teve como objetivo 
o Levantamento Exploratório de Solos das Folhas Aracaju/Recife, 
apresentado na escala 1 :1.000.000. 

Através do Levantamento pôde-se constatar variadas classes 
de solos com sua distribuição geográfica e delineamento carto
gráfico da área por eles ocupada. Para a classificação dos solos 
foram levados em consideração diversos parâmetros, como as 
características morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas. 

Para efetivação do mapeamento foram utilizadas como mate
rial básico as imagens semicontroladas de radar, na escala 
1:250.000, com as respectivas faixas estereoscópicas e também 
com apoio nos trabalhos existentes. Com base nessas imagens 
foi realizada primeiramente a interpretação preliminar, procu
rando separar ambientes diferenciados, para posterior checagem 
de campo Após as operações de campo, fez-se a reinterpretação 
das imagens de radar 

Finalmente, através das observações de campo e dos resulta
dos analíticos, pôde-se elaborar a legenda definitiva. Quando não 
foi possível obter informações, devido ao difícil acesso em certas 
localidades, procurou-se fazer extrapolações com base na ima
gem de radar, através de correlações com padrões semelhan
tes. 

A legenda foi elaborada na forma de associações ou unida
des simples 

Nas associações figuram em primeiro lugar os solos que ocu
pam maior extensão ou, no caso de equivalência, o componente 
mais importante para utilização agrícola. Essas associações são 
constituídas no máximo por quatro componentes, porém mais 
comuns com dois ou três componentes 

O mapa de solos visa a mostrar, de uma maneira geral, a distri
buição das associações das classes de solos que ocorrem na 
área, portanto sendo de grande utilidade a nível de planejamento 
para seleção de áreas com potencialidades para projetos agrope
cuários e para realizações de experimentação. Entretanto, por 
tratar-se de levantamento de nível exploratório, essas áreas sele
cionadas para projetos específicos deverão ser submetidas a 
levantamentos mais detalhados 

3.2- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 
Englobam as Folhas SC 24/25 os Estados de Sergipe e Alagoas, a 
maior parte de Pernambuco, parte norte do Estado da Bahia e par
tes dos Estados do Piauí e da Paraíba 

É uma área bem servida de rodovias. Na zona da Mata, a BR-
1 01, que passa pelas cidades de Estância, Aracaju, Propriá, São 
Miguel dos Campos, Maceió, Palmares, Cabo e Recife, é a mais 
importante; na zona do Sertão e Agreste, várias rodovias, tais 
como BR-11 O, BR-41 O, BR-407, BR-116, BR-324, BR-316, BR-
423, BR-232, BR-235, BA-052, AL-220, PE-11 O e SE-11 O inter
ligam diversas cidades, onde se destacam: Paulo Afonso, Antas, 
Tucano, Ribeira do Pombal, Serrinha, Jeremoabo, Juazeiro, 
lrecê, Morro do Chapéu, Senhor do Bonfim, Jacobina, Euclides da 
Cunha, Tobias Barreto, ltabaiana,Arapiraca, Palmeira dos Índios, 
Santana do lpanema, Caruaru, Arcoverde, Garanhuns, São Bento 
do Una, Petrolina, Belém de São Francisco, Salgueiro e Pau
listana. 

A rede fluvial tem destaque pela presença do rio São Fran
cisco, que corta toda a região no sentido oeste-leste, quando 
deságua no Oceano Atlântico, deixando servida vasta área de 
terra do semi-árido durante o seu percurso É um dos poucos rios 
perenes na região, permitindo que suas margens estejam sempre 
úmidas para utilização com culturas de ciclo curto e servindo para 
instalação de projetos de irrigação. Além dele destacam-se os 
seus afluentes: rios Pajeú, Moxotó, lpanema, Trai pu e Capiá, e ria
chos da Brígida e das Garças, todos na margem esquerda, nos 
Estados de Pernambuco e Alagoas. Na margem direita merecem 
citação os rios Jacaré, Salitre, Curaçá e Macururé, na Bahia. 
Todos eles têm caráter intermitente · 

Fora da Bacia do São Francisco são importantes os rios ltape
curu, na Bahia, Vaza-Barris, na Bahia e Sergipe, rio Sergipe, em 

Sergipe, Coruripe, em Alagoas, e o rio Jacuípe, que limita os Esta
dos de Pernambuco e Alagoas em grande extensão de seu per
curso. 

Em sua maioria, os cursos de água no interior são intermiten
tes, pelo menos próximo de suas cabeceiras, quando secam por 
grande parte do ano, permitindo o cultivo de plantas de ciclo 
curto em seus leitos. 

Merecem destaque grandes represamentos de água nesta 
região, como as represas de Sobradinho e Paulo Afonso, que são 
também usinas hidrelétricas, e os acudes de Cocorobó e Jacurici, 
na Bahia, e Poço da Cruz, em Perna~buco, além de outros meno
res espalhados por toda a região. Estes açudes representam 
grande importância sócio-econômica na região, principalmente 
em relação à exploração pesqueira, onde se destaca a represa 
de Sobradinho. 

O clima da área é bem diversificado, ocorrendo precipitações 
elevadas na faixa litorânea (em torno de 1.SOO mm), tornando-se 
bem mais escassas à medida que adentrao sertão. A temperatura 
não sofre maior amplitude, ocorrendo médias anuais que variam 
de 22 a 26°C, com exceção de algumas áreas serranas. 

No entanto, o que mais caracteriza esta região quanto à preci
pitação é a irregularidade da distribuição das chuvas, mormente 
no sertão; o que acarreta uma utilização cheia de riscos para os 
agricultores, tornando-se quase que impraticável a indicação pre
cisa de culturas a serem adotadas, a não ser em áreas com 
irrigação. 

Segundo a classificação de Kõppen (Brasil M.A. Escritório de 
Meteorologia, 1969), três grupos climáticos são encontrados (A, 
BS e C), sob forma de vários tipos de clima (Fig 3.1) e são caracte
rizados a seguir: 

Am'- Clima tropical chuvoso, de monção. Inverno seco, com 
mês menos chuvoso apresentando precipitação inferior a 60 mm. 
O mês mais frio tem média superior a 1S°C Ocorre ao sul da faixa 
litorânea da Folha SC 24. 

Ams' - Semelhante ao anterior, apresentando, no entanto, 
período seco no verão Ocorre na faixa litorânea norte 

Aw - Possui uma estacão seca bem acentuada coincidindo 
com o inverno e pelo me~os um mês com uma altura de chuva 
inferior a 60 mm. O clima é quente, com temperatura do mês mais 
frio superior a 1 soe. 

Aw'- Difere do anterior porque o período chuvoso se atrasa 
para o outono. 

Aw" - Com uma distribuição de chuvas apresentando dois 
máximos, separados por dois períodos secos 

As' - Clima quente, com mês mais frio com temperatura 
superior a 1 soe, mês mais seco com precipitação inferior a 60 mm 
e verão seco. 

BSwh'- Clima bastante quente, com temperatura do mês mais 
frio superior a 1 soe e estação chuvosa no verão. Semi-árido. 

BSw'h'- Clima muito quente e semi-árido, tipo estepe. A esta
ção chuvosa se atrasa para o outono. A temperatura média do mês 
mais frio é superior a 1S°C 

BSw"h' - Clima muito quente e semi-árido, tipo estepe. A 
estação chuvosa divide-se em dois períodos, com período seco 
intercalado A temperatura média do mês mais frio é superior a 
1S°C 

BSsh'- Clima muito quente e semi-árido. A temperatura média 
do mês mais frio é superior a 1 soe e a estação chuvosa é no 
inverno, quando se observa menor evaporação. 

BSs'h' -Clima bastante quente e semi-árido. A temperatura 
média do mês mais frio é superior a 1S°C e a estação chuvosa se 
adianta para o outono, antes do inverno 

Cfbl- Clima mesotérmico. Com chuvas igualmente distribuí
das durante o ano, sem estação seca bem definida e com verão 
mais brando, quando a temperatura média do mês mais quente 
fica abaixo ou em torno de 22°C. 

Cs'a - Clima mesotérmico Corresponde aos climas do tipo 
mediterrâneo, com verão seco e quente, com temperatura média 
do mês mais quente superior a 22°C. 

Estes dois últimos tipos de clima ocorrem em pequenos nú
cleos espaçados na região, com áreas pouco significativas em 
relação à área total, e coincidem com altitudes mais elevadas. 
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Fig 3 1 -Tipos de clima segundo a classificação de Kõppen 

Dados mais detalhados sobre precipitação, temperatura e Arbustiva e, mais próximo à foz, há sedimentos mais recentes 
umidade são obtidos mais adiante neste volume (vide 5 - Uso com Podzol. Glei Pouco Húmico e Solos Aluviais 
Potencial da Terra) 

Quanto ao relevo da área, a Geomorfologia distinguiu 6 gran
des domínios com base na morfoestrutura e na semelhanca de 
formas de relevo. · 

O primeiro domínio é o dos Depósitos Sedimentares, onde 
predominam áreas de acúmulos de sedimentos inconsolidados 
ou pouco consolidados, referidos ao Quaternário e ao Terciário
Quaternário, ocorrendo três regiões. 

A região Planícies Litorâneas, como o nome já sugere, ocorre 
ao longo de todo o litoral das Folhas, ora mais larga, ora mais 
estreita, ou interrompendo-se, às vezes, pela presença de falé
sias ou paleofalésias (vide 2 - Geomorfologia). São sedimentos 
bem recentes referidos ao Quaternário e os solos mais caracte
rísticos aí são os Podzóis, as Areias Quartzosas Marinhas (geral
mente dunas), os Manguezais e os Gleis eutróficos e distróficos. 
A vegetação característica nesta área são a restinga e os man
guezais. 

A região Planície do Rio São Francisco corresponde aos sedi
mentos depositados ao longo de seu curso, que é de 840 km na 
Folha SC.24 Aracaju e de alguns afluentes. Estes sedimentos 
estão sujeitos a inundações periódicas e referem-se ao Quaterná
rio. Dominantemente ocorrem Solos Aluviais eutróficos, associa
dos a Planossolos Solódicos e Solonetz Solodizados, em trecho 
que o rio atravessa rochas do Pré-Cambriano e sedimentos cretá
cicos da Bacia Tucano-Jatobá (Formação Marizal), iniciando na 
barragem do Sobradinho até próximo a Petrolândia, com utiliza
ção com lavouras de culturas cíclicas. Daí corre encaixado, cor
tando rochas do Pré-Cambriano, até Belo Monte, ocorrendo 
Solos Litólicos e Bruno Não Cálcico, subdominantemente, sob 
uma vegetação do tipo Estepe (Caatinga) Arbórea Aberta e Arbó
rea Densa. Daí a Propriá, cortando rochas do Grupo Vaza-Barris, 
ocorrem Brunes Não Cálcicos associados a Solos Litólicos, sob 
vegetação de Estepe Arbórea Aberta e contato Estepe/Floresta 
Estacionai, e Aluviais vértices. Após Propriá, o São Francisco 
atravessa sedimentos da Bacia Sergipe-Alagoas e do Grupo 
Barreiras, onde ocorrem Podzólicos e Solos Aluviais, ambos dis
tróficos e álicos, sob vegetação do tipo Formação Pioneira Fluvial 
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A terceira região é dos Piemontes lnumados, que corres
pende, em grande parte, a uma faixa alongada que acompanha 
todo o litoral na Folha SC.24 e parte da SC 25 São compostos por 
sedimentos não consolidados do Grupo Barreiras (areias conglo
mératicas e argilas variegadas). Os principais solos que aí ocor
rem são os Podzólicos Vermelho-Amarelos e Latossolos Amare
los, ambos distróficos e álicos, sob vegetação do tipo secundária 
com palmeiras, utilizados com lavouras, culturas cíclicas e pas
tagens 

Outro domínio geomorfológico identificado é o das Bacias e 
Cobertura Sedimentares, que se apresenta na área de modo espa
cialmente descontínuo. Quatro regiões caracterizam este domí
nio. 

A região do Planalto da Bacia Tucano-Jatobá situa-se como 
uma faixa contínua na parte centro-leste da área, de início numa 
posição S-N, desde o limite sul da Folha SC.24 Aracaju até o rio 
São Francisco, quando se caracteriza pela área denominada Raso 
da Catarina. Dominantemente a geologia é representada pela 
Formação Marizal (arenitos, folhelhos, argilitos e conglomerado 
basal), onde se desenvolvem, principalmente, Areias Quartzosas, 
seguidas de Latossolos Vermelho-Amarelos, ambos álicos e dis
tróficos, sob vegetação de Savana (Cerrado) Arbórea Aberta, con
tato Savana/Estepe/Floresta Estacionai e Estepe (Caatinga) Ar
bórea Aberta e Arbórea Densa. Ocorrem ainda, em áreas meno
res, Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos e álicos e Podzó
licos Vermelho-Amarelos Eutróficos, em áreas mais dissecadas, 
com relevo de suave ondulado a forte ondulado, sob área de con
tato Savana/Estepe; Vertissolos, estes ligados ao Grupo Santo 
Amaro (folhelhos e arenitos), sob pastagem natural; e Solos 
Litólicos distróficos, ocorrendo espaçadamente em relevo forte 
ondulado, principalmente. 

A continuação desta faixa pela margem esquerda do rio São 
Francisco toma a direção NE-SO, onde geologicamente está rela
cionada principalmente a sedimentos do Cretáceo, com domi
nância de Areias Quartzosas álicas e distróficas, sob vegetação 
de Estepe (Caatinga) Arbórea Densa. 



Em sua parte SE apresenta forma a baciada com bordos levan
tados e rampeados para o centro (vide 2 - Geomorfologia), em 
relevo fortemente movimentado, esculpido em sua maioria nos 
metassedimentos da Formação Cariri (conglomerados e arenitos 
com intercalação de siltitos e folhelhos), onde ocorrem Solos 
Litólicos distróficos sob vegetação de Estepe (Caatinga) Arbó
rea Aberta. 

Destaca-se no Raso da Catarina a presença da serra do Tonã 
por estar litologicamente discordante da superfície do planalto, 
com sua superfície recoberta de calcário, originando Cam
bissolos, latossólicos ou não, em relevo praticamente plano, sob 
vegetação de Estepe (Caatinga) Arbórea Aberta. 

Uma outra região neste domínio é a do Baixo Planalto Palma
res-Estância, que apresenta apenas uma unidade geomorfoló
gica: Tabuleiros do Rio Real. 

Ocorre na parte sudeste da Folha SC.24 Aracaju, com uma 
configuração aproximada de um triângulo, abrangendo áreas dos 
Estados da Bahia e Sergipe. Morfologicamente, trata-se de uma 
área aplainada, com elevações na parte central- serra de Jabiberi 
-.que não chegam a ultrapassar os 600 m (vide 2 -Geomorfolo
gia). Litologicamente, acha-se constituída por arenitos com in
tercalações de siltitos e argilas, além de metaconglomerados, 
metarenitos, granulitos, dioritos, riolitos e migmatitos relaciona
dos às unidades do Pré-Cambriano, que são formadoras de dife
rentes tipos de solos, onde se destacam Planossolos Solódicos, 
Solonetz Solodizados, Solos Litólicos, Cambissolos, ambos 
eutróficos, e Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, em rele
vos distintos, sob vegetação de Savana (Cerrado) Arbórea Aberta 
e Estepe (Caatinga) Arbórea Aberta 

A região do Planalto da Bacia do Parnaíba, representada pela 
unidade geomorfológica Vão da Bacia do Parnaíba, ocorre ape
nas em pequena área no extremo noroeste da Folha SC.24 Ara
caju. Abrange relevos evoluídos sobre sedimentos do Devoniano 
Inferior- Formacão Pimenteiras: folhelhos e sílticos, com inter
calações de aren.itos -.sedimentos do Silurodevoniano- Forma
ção Serra Grande: conglomerados e arenitos, com intercalações 
de siltitos e folhelhos- e ainda sedimentos da Formacão Cabecas 
-arenitos frequentemente conglomeráticos intercaládos com' os 
níveis de arenitos finos e folhelhos sílticos- do Devoniano Médio 
a Superior, onde se desenvolvem solos do tipo Latossolo Verme
lho-Amarelo e Areias Ouartzosas, ambos álicos, em relevo plano 
e suave ondulado, sob vegetação de E,stepe Arbórea Densa, e 
Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, Solos Litólicos eutró
ficos e distróficos, em relevo suave ondulado e ondulado, sob 
vegetação de Estepe (Caatinga) Arbórea Aberta 

Finalmente, a região dos Reversos do Planalto da Diamantina, 
com duas unidades geomorfológicas individualizadas- Chapada 
de lrecê e Baixadas dos Rios Jacaré-Salitre-, foi a última região 
identificada neste domínio, localizada toda ela no quadrante 
sudoeste da Folha SC.24 Aracaju. 

A unidade Chapada de lrecê está localizada no extremo sudo
este da Folha SC-24, onde se destacam as cidades de Cafarnaum, 
Canarana, lbititá e lrecê É uma área que se caracteriza agrícola
mente por intensa utilização com cultivos de feijão, milho, ma
mona e agave, constituindo-se em importante pólo de economia 
agrícola do Estado da Bahia. Morfologicamente, caracteriza-se 
por uma área de interflúvios de topos planos, constituindo um 
tabuleiro irregular, com altitudes variando entre 600 e 800 m 
(vide 2 - Geomorfologia), onde ocorrem calcários e dolomitos 
pertencentes ao Grupo Bambuí, originando dominantemente 
solos do tipo Cambissolo, com argila de atividade alta e baixa, 
eutrófico, em relevo plano e suave ondulado, cuja vegetação 
característica é a Estepe (Caatinga) Arbórea Aberta. Ocorrem, em 
menor proporção, Latossolos Vermelho-Escuros eutróficos, So
los Litólicos eutróficos, Rendzinas, Latossolos Vermelho-Amare
los eutróficos e afloramentos de calcário. 

A segunda unidade dessa região, Baixadas dos Rios Jacaré
Salitre, localiza-se na parte oeste da Folha Aracaju e é cortada nos 
sentidos SE-NO e SO-NE, respectivamente, pelos rios que lhe 
deram o nome. As formas de relevo de ocorrência mais comuns 
são os pediplanos retocados inumados, onde a dissecacão inci
piente se processa através do escoamento superficial el~mentar 
e por processos de dissolução (vide 2- Geomorfologia). A Geolo-

gia é representada pelo Grupo Bambuí (calcários e dolomitos), do 
Pré-Cambriano, pela Formação Caatinga (calcários maciços com 
lentes de material argiloso), referida ao Quaternário, e por sedi
mentos de cobertura a reno-argilosa, referidos ao Terciário-Qua
ternário, que originam diferentes tipos de solos, onde se desta
cam os Cambissolos eutróficos e Latossolos Vermelho-Amarelos 
distróficos, eutróficos e álicos, ocorrendo ainda Solos Litólicos 
distróficos e eutróficos e uns poucos Podzólicos. A vegetação 
característica é do tipo Estepe (Caatinga) Arbórea Densa e Arbó
rea Aberta. 

O domínio das Coberturas Dobradas ocorre de forma descontí
nua em partes das Folhas SC.24-V-C, Y-A e Y-C, cujas formas de 
relevo resultantes de uma estrutura de dobramentos e falhamen
tos em rochas sedimentares justificaram a denominação deste 
domínio (vide 2 - Geomorfologia) Apenas uma região geo
morfológica foi caracterizada, tendo sido denominada Planalto 
da Diamantina. 

Esta região constitui um conjunto topograficamente isolado, 
com altitudes em torno de 1 000 m, onde ocorrem precipitações 
entre 750 e 1.000 mm e clima mais ameno, com temperaturas 
mínimas inferiores a 20°C. A sua litologia é formada por metacon
glomerados, metarenitos, metassiltitos e metargilitos, compo
nentes do Grupo Chapada Diamantina, referida ao Pré-Cambriano 
Superior. 

Uma das unidades em que foi subdividida esta região é a da 
Chapada do Morro do Chapéu, que ocupa quase toda a parte cen
tral da Folha SC.24-Y-C e pequena parte da Folha SC.24-Y-A. 

Esta unidade caracteriza-se por extensos aplanamentos e por 
áreas já dissecadas em diferentes intensidades. Nos topos mais 
aplanados, com pendentes longas, ocorrem principalmente La
tossolos Vermelho-Amarelos álicos e distróficos e poucos Pod
zólicos, com uma cobertura vegetal caracterizada por Savana 
(Cerrado) Arbórea Aberta, Savana Gramíneo-Lenhosa e contato 
Savana/Floresta Estacionai. Já nas áreas dissecadas, com relevo 
variando de suave ondulado a forte ondulado, dominam os Solos 
Litólicos álicos e distróficos e as Areias Ouartzosas álicas sob 
vegetação de contato Estepe (Caatinga)/Fioresta Estacionai. Aflo
ramentos de rocha se fazem presentes em toda a unidade, tendo 
maior participação na área de dominância dos Litólicos. 

A unidade dos Blocos Planálticos Setentrionais, situada na 
parte centro-norte da Folha SC.24-Y-A e pequena parte da Folha 
SC.24-V-C, geologicamente assemelha-se à anterior- metacon
glomerados, metarenitos e metassiltitos do Grupo Chapada Dia
mantina - e difere geomorfologicamente simplesmente pela 
morfologia resultante, que abrange grandes extensões de planal
tos elevados com topografia bastante irregular, onde dominam 
Solos Litólicos distróficos, em relevo que varia de suave ondulado 
a montanhoso. sob vegetação de Savana (Cerrado) Arbórea Aber
ta e Estepe (Caatinga) Arbórea Densa com palmeiras, ocorrendo 
muitos afloramentos de rocha Subdominantemente, ocorrem 
Latossolos Vermelho-Amarelos e Podzólicos Vermelho-Amare
los, ambos distróficos e álicos, em relevo plano e suave ondulado, 
sob vegetação de Savana Arbórea Aberta e Estepe Arbórea 
Aberta. 

Outro domínio que ocorre na área, caracterizado como Re
manescentes das Raízes de Dobramentos, se faz representar 
pelas regiões denominadas Baixos Planaltos Sertanejos e Baixos 
Planaltos Marginais à Bacia Tucano-Jatobá. 

Na primeira região foi caracterizada a unidade dos Patamares 
Periféricos a lbiapaba-Araripe, que apresenta uma configuração 
alongada irregular, no sentido SO-NE e localiza-se na parte ex
tremo noroeste das Folhas abrangendo partes dos Estados da 
Bahia, Piauí e Pernambuco. É caracterizada por traços de eventos 
tectônicos, sobretudo de dobramentos ressaltados através de 
cristas simétricas e assimétricas, barras, escarpas alinhadas e 
sulcos estruturais aproveitados pela drenagem (vide 2 - Geo
morfologia). A litologia refere-se a rochas do Pré-Cambriano, 
destacando-se biotita-xistos, quartzitos, gnaisses diferenciados 
entremeados de intrusões graníticas, além de biotita-gnaisses e 
calcários cristalinos - Grupo Cachoeirinha-Salgueiro. Corres
pende a uma faixa de relevo bastante irregular, com altitudes 
variando entre 400 e 800 m. Predominam aí Podzólicos Verme
lho-Amarelos Eutróficos, em relevo de suave ondulado a forte 
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ondulado, e Solos Litólicos eutróficos e distróficos em relevo até 
montanhoso. Em subdominância, ocorrem ainda Brunos Não Cál
cicos, Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos e afloramentos 
de rochas. A vegetação característica é do tipo Estepe (Caatinga) 
Arbórea Aberta e Arbórea Densa. 

A segunda região do Domínio Remanescentes das Raízes de 
Dobramentos, denominada Baixos Planaltos Marginais à Bacia 
Tucano-Jatobá, é representada por uma única unidade: Tabuleiro 
Dissecado do Vaza-Barris. 

Localiza-se na pilrte centro-leste da área, praticamente entre 
os rios Vaza-Barris e São Francisco. Caracteriza-se morfologica
mente por relevos submetidos principalmente por uma disseca
ção homogênea, com áreas restritas de dissecação diferencial e 
modelados de aplanamento mtegrado por um pedi plano já parci
almente dissecado, inumado ou exumado, onde a drenagem faz 
incisões fracas (vide 2 - Geomorfologia), talhadas sobre rochas 
metassedimentares, tais como sericita-granada-xistos, quartzi
tos, metassiltitos, filitos e metarenitos, ocorrendo também ro
chas do Grupo Capim- quartzitos, anfibólio-xistos, derrames de 
tufos e subvulcânicas máficas, ignimbritos epiclásticos, biotita
xisto, anfibolitos e granitos diversos-, originando variados tipos 
de solos, entre os quais Solos Litólicos eutróficos, Podzólicos 
Vermelho-Amarelos Eutróficos, Planossolos Solódicos e ainda 
Brunos Não Cálcicos, Lateritas Hidromórficas eutróficas e Cam
bissolos eutróficos, sob vegetação de Estepe (Caatinga) Arbórea 
Densa e Arbórea Aberta, e contato Estepe/Floresta Estacionai 

O domínio denominado Maciços Remobilizados situa-se a 
nordeste das Folhas, abrangendo parte da SC 24 e quase a totali
dade da Folha SC 25, compreendendo as regiões Planalto da Bor
borema, Planalto Rebaixado Litorâneo e Baixo Planalto Pré-Lito
râneo 

O Planalto da Borborema corresponde à maior parte desse 
domínio, apresentando áreas intensamente dissecadas em cris
tas e linhas de cumeadas, orientadas conforme controle estru
tural. e áreas aplanadas, mas ainda com indícios desse controle, 
características que contribuíram para individualizá-lo dentro do 
domínio (vide 2- Geomorfologia) Compreende altitudes varian
do entre 200 e 900 m e, com raras exceções, atinge os 1 000 m 
Esta região foi subdividida em três unidades: Encostas Orientais, 
Pediplano Central e Maciços Setentrionais 

A unidade Encostas Orientais, como o próprio nome já indica, 
corresponde à parte mais oriental da região do Planalto da Borba
rema e estende-se de forma alongada em direção sudoeste
nordeste, abrangendo áreas dos Estados de Pernambuco e Ala
goas, em partes das Folhas SC 24-X-B eX-De SC 25-V-A e V-C, 
onde se destacam as cidades de Vitória de Santo Antão, em Per
nambuco, e União dos Palmares, Ouebrangulo e Viçosa, no Esta
do de Alagoas Caracteriza-se por ser uma área intensamente 
dissecada e rampeada em direção ao litoral. com altitudes varian
do entre 200 e 500 m (vide 2- Geomorfologia), com rochas do 
Pré-Cambriano compostas de granitóides, migmatitos e gnais
ses, onde se desenvolvem, dominantemente, solos do tipo Pod
zólicos Vermelho-Amarelos distróficos e álicos, com horizonte A 
proeminente e moderado, em relevo variando principalmente de 
ondulado a montanhoso, e Latossolos Vermelho-Amarelos dis
tróficos e álicos, em relevo forte ondulado e montanhoso, com 
ocorrência ainda de Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos A 
chernozêmico, Solos Litólicos eutróficos e Brunizéns Avermelha
dos, sob vegetação do tipo Floresta Estacionai Semidecidual. 
ocupada com agricultura de culturas cíclicas. 

A unidade Pediplano Central possui uma configuração à seme
lhança de um triângulo, estando contida na parte central do 
Planalto da Borborema, em partes das Folhas SC.24-X-B eX-De 
SC 25-V-A, abrangendo partes dos Estados de Pernambuco e 
Alagoas, onde se destacam as cidades de Caruaru, Garanhuns, 
Pesqueira, Arcoverde, São Bento do Una, Bezerros e Bom Conse
lho, todas no Estado de Pernambuco. Caracteriza-se por ser um 
compartimento topograficamente elevado, com altitudes domi
nantes de 500 a 600 m, atingindo por vezes mais de 800 m 
(Garanhuns), onde predominam formas aplanadas, mas ocor
rendo também modelados de dissecação (vide 2- Geomorfolo
gia) A litologia é constituída por rochas do Pré-Cambriano per
tencentes ao Complexo Presidente Juscelino, estando repre-
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sentado por migmatitos diversos, gnaisses, calcários, anfibolitos 
e quartzitos, abrangendo ainda rochas do Grupo Traipu-Jarama
taia e do Grupo Garanhuns (sericita-grana,da xistos, biotita-gra
nada xistos, quartzitos, biotita-gnaisses, calcossilicáticas e me
tarcóseos), onde ocorrem principalmente Regossolos eutróficos 
e distróficos, em relevo de plano a ondulado, Planossolos Solódi
cos, Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, Podzólicos Ver
melho-Amarelos distróficos e álicos, Solos Litólicos eutróficos e 
Latossolos Vermelho-Amarelos Húmicos álicos, onde a vegeta
ção característica é do tipo Estepe (Caatinga) Arbórea Aberta e 
contato Estepe/Floresta Estacionai, com lavouras com culturas 
cíclicas. 

A unidade Maciços Setentrionais apresenta uma configuração 
alongada e irregular de setido E-0, ocupando a parte norte do 
Planalto da Borborema, abrangendo parte dos Estados de Per
nambuco e Paraíba, no limite norte das Folhas SC.24/25 Aracaju/ 
Recife Morfologicamente é uma área intensamente dissecada 
em formas aguçadas e convexas e topograficamente é a mais ele
vada dessa região, atingindo cotas da ordem de 400 a 900 me em 
alguns casos até 1 .000 m (vide 2 - Geomorfologia). Litologica
mente esta unidade compreende rochas de diferentes idades do 
Pré-Cambriano, compostas de sienitos diversos, migmatitos, 
quartzitos, biotita-xistos e, sobretudo, granodioritos, que origina
ram variados tipos de solos onde predominam Solos Litólicos 
eutróficos, em relevo ondulado a montanhoso, Planossolos Soló
dicos, em relevo plano e suave ondulado, Podzólicos Vermelho
Amarelos Eutróficos, em relevo variando de suave ondulado a 
forte ondulado, apresentando-se, às vezes, com horizonte A 
chernozêmico, Brunos Não Cálcicos vérticos e Regossolos eutró
ficos, em relevo até suave ondulado, sendo frequente a presença 
de afloramentos de rochas A vegetação característica é do tipo 
Estepe (Caatinga) Arbórea Aberta e, mais para leste, contato 
Estepe/Floresta Estacionai 

Outra região deste domínio geomorfológico- Maciços Remo
bilizados - é a do Planalto Rebaixado Litorâneo, onde apenas 
uma unidade é caracterizada: Piemonte Oriental da Borborema, 
contida totalmente nas Folhas SC.25-V-A e V-C, abrangendo 
parte dos Estados de Pernambuco e Alagoas, onde se destacam 
as cidades de Recife, Olinda, Jaboatão, Cabo e Palmares, todas 
em Pernambuco. Trata-se de uma área intensamente dissecada 
em formas convexas e, ocasionalmente, aguçadas, formando li
nhas de cumeadas, com altitudes nunca superiores a 200m (vide 
2 - Geomorfologia). Litologicamente, assemelha-se ao Planalto 
da Borborema, com rochas pré-cambrianas (granitos, migmati
tos, gnaisses, básicas e ultrabásicas, biotita-xisto e calcário). Os 
principais tipos de solo que aí ocorrem são os Latossolos Verme
lho-Amarelos, em relevo que varia de forte ondulado a suave 
ondulado, e os Podzólicos Vermelho-Amarelos, ambos distrófi
cos e álicos, com horizonte A proeminente e moderado, em 
relevo ondulado e forte ondulado A vegetação típica é a Floresta 
Ombrófila Densa e Aberta, estando quase toda ocupada com 
lavouras de cana-de-açúcar. 

A terceira região deste domínio, denominada Baixo Planalto 
Pré-Litorâneo, teve caracterizada uma única unidade, que é a do 
Pediplano do Baixo São Francisco, estando situada na parte 
centro-leste da Folha SC.24, em ambas as margens do rio São 
Francisco, entre Petrolândia (PE) e Porto da Folha (SE), abran
gendo partes dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 
Bahia Morfologicamente, caracteriza-se pela homogeneidade 
de feições em vastas extensões planas, exceções das serras de 
Tacaratu e Mata Grande (vide 2- Geomorfologia). A litologia da 
área é variada, ocorrendo principalmente metatexitos, biotita e 
hornblenda-gnaisses, quartzitos, granitos diversos, sienitos me
tabasitos e metacarbonatos, referidos ao Pré-Cambriano, e pou
cos conglomerados e arenitos com intercalações de siltitos e 
folhelhos, da Formacão Tacaratu, que originam diferentes tipos 
de solos, onde se d~stacam em superfície Planossolos Solódi
cos, Regossolos eutróficos e distróficos e Brunos Não Cálcicos, 
em relevo plano e suave ondulado, ocorrendo ainda Solos Litóli
cos eutróficos, Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, Cam· 
bissolos eutróficos, Areias Ouartzosas distróficas, Solonetz So
lodizados e Vertissolos, sob vegetação dominantemente do tipo 
Estepe (Caatinga) Arbórea Aberta e uma faixa de contato Estepe/ 
Floresta Estacionai. 



O último domínio a ser caracterizado é o dos Maciços Antigos, 
que compreende a maior área em ocupação espacial, onde duas 
regiões foram caracterizadas: a dos Planaltos Residuais e a das 
Depressões lnterplanálticas. 

A primeira região se caracteriza por uma única unidade geo
morfológica, que foi denominada Serra de Jacobina. 

Esta unidade, Serra de Jacobina, caracteriza-se por uma pre
dominância de relevos alinhados formando cristas simétricas 
paralelas (vide 2 - Geomorfologia) e corresponde a uma faixa 
alongada no sentido N-S, com altitudes variando entre 900 e 
1.000 m, onde se destacam as cidades de Jacobina e Campo For
moso, ambas no Estado da Bahia. Litologicamente compreende 
quartzitos brancos e verdes, filitos manganesíferos e gnaisses, do 
Grupo Jacobina, e granitos tipo Campo Formoso, onde ocorrem 
principalmente Solos Litólicos distróficos, em relevo forte ondu
lado e montanhoso, sob vegetação de Savana (Cerrado) Arbórea 
Aberta e afloramentos de rocha. Ao longo das encostas e nos 
sopés ocorrem diversos solos em relevos menos movimentados, 
destacando-se Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, Pod
zólicos Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelho-Amarelos, 
ambos distróficos, e ainda Regossolos eutróficos e Planossolos 
Solódicos, onde a vegetação dominante é do tipo Estepe (Caa
tinga) Arbórea Densa, com palmeiras, que são utilizadas com 
lavoura e pecuária. 

Na última região, duas unidades foram caracterizadas: Pedi
plano Sertanejo e Patamar Colinoso Marginal 

A unidade Pediplano Sertanejo corresponde a uma área loca
lizada no centro das Folhas, no sentido S-N, onde se alarga nas 
direções leste e oeste Caracteriza-se, morfologicamente, por 
modelados de aplanamento em que os interflúvios constituem 
pedi planos degradados e retocados por várias fases de retomada 
de erosão, sendo frequentes as formas de aplanamento retoca
das inumadas, apresentando formações superficiais que indicam 
remanejamentos sucessivos do material (vide 2 - Geomorfolo
gia). Litologicamente ocorrem variados tipos de rochas, predomi
nando metatexitos, biotita e hornblenda-gnaisse, quartzitos, me
tagrauvacas, xistos, calcários, migmatitos, granitos e sienitos 
diversos, referidos a várias idades do Pré-Cambriano, que origi
nam diversos tipos de solos com predominância de Planossolos 
Solódicos, Brunos Não Cálcicos e Solos Litólicos eutróficos, com 
ocorrência ainda de Solonetz Solodizados, Latossolos Vermelho
Amarelos eutróficos e distróficos, Podzólicos Vermelho-Amare
los Eutróficos e Regossolos eutróficos, vindo a ocorrer também, 
com menor significação em área, Cambissolos eutróficos, Ver
tissolos e Areias Quartzosas distróficas A vegetação caracte
rística é do tipo Estepe (Caatinga), dominando a Arbórea Aberta 
sobre o tipo Parque. 

A unidade Patamar Colinoso Marginal dispõe-se em forma de 
cunha no sentido S-N, nas Folhas SC 24-Y-C e Y·D, entre as ser
ras do Tombador e Jacobina, apresentando altitudes entre 350 e 
600 m, com as cotas mais baixas a leste. Comporta dois grupos 
de form'as: na porção meridional o relevo é dissecado, de formas 
colinosas, com perfis convexos e côncavo-convexos, ocorrendo 
no limite noroeste formas muito entalhadas, dissecadas por vales 
profundos, e na porção setentrional apresenta depressão com 
formas aplanadas (vide 2- Geomorfologia). A litologia variada é 
caracterizada principalmente por metatexitos, granitos, gnaisses 
e quartzitos, referidos ao Pré-Cambriano, apresentando trechos 
recobertos por sedimentos argilo-arenosos do Terciário-Quater
nário, onde se desenvolvem principalmente solos dos tipos Pod
zólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, em relevo suave ondula
do a forte ondulado, e Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos 
e álicos em relevo plano e suave· ondulado, ocorrendo ainda 
Podzólicos Vermelho-Amarelos, Areias Quartzosas, ambos dis
tróficos, e Brunizém Avermelhado, sob vegetação do tipo contato 
Estepe (Caatinga)/Fioresta Estacionai e ainda Floresta Estacio
nai Decidual. 

3.3- METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 

A metodologia ora usada não difere muito das determinacões 
adotadas em levantamentos anteriores realizados pelo Pr~jeto 
RADAMBRASIL; procurou-se, no entanto, utilizar novos concei-

tos que porventura tenham sido modificados pelas entidades 
de pesquisa. 

3.3.1 -Trabalhos de escritório 

Sobre o Nordeste, por ser uma área bastante estudada, foi possí
vel reunir um extenso material bibliográfico para a realização da 
primeira etapa do trabalho. 

Os mosaicos semicontrolados de radar na escala 1:250.000, 
obtidos pelo Sistema SI ar de abertura sintética de visada lateral, 
com respectivas faixas estereoscópicas, se constituíram no prin
cipal material utilizado. Foram também de grande utilidade as 
imagens Landsat, escala 1 :500 000, em preto e branco, e es
cala 1:1.000 000. 

As cartas planialtimétricas na escala 1 :100 000 elaboradas 
pela Diretoria do Serviço Geográfico (DSG) e pela Superinten
dência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) também 
auxiliaram muito no mapeamento para observações de redes de 
drenagem, toponímias, aspectos topográficos e para plotação 
das estradas secundárias e das amostragens realizadas 

A princípio fez-se uma interpretação preliminar das imagens 
de radar, procurando separar ambientes diferentes, levando em 
consideracão vários fatores interpretativos, como tipos de drena
gem, rele~o. tonalidade, textura e estrutura do padrão da ima
gem. 

Após as operações de campo procedeu-se à reinterpretação, 
em virtude das observações efetuadas, e, quando necessário, o 
delineamento inicial foi modificado 

Como nem sempre foi possível percorrer toda a área, algumas 
regiões ficaram sujeitas a extrapolações, levando-se em conside
ração alguns fatores como a semelhança do padrão de imagem 
com áreas checadas em campo, clima, vegetação, geologia e tra
balhos existentes na área. 

Através dos resultados analíticos e das observações de cam
po, foi organizada a legenda definitiva para elaboração do mapa 
e, finalmente, a montagem do relatório 

3.3.2 -Trabalhos de campo 

Após a interpretação preliminar das imagens de radar, procedeu
se à programação dos trabalhos de campo objetivando caracteri
zar solos da área em estudo, o que proporcionou, durante os 
trabalhos, o conhecimento m loco da área através do trânsito ao 
longo das estradas principais e vicinais, efetuando-se obser
vações dos tipos de solos, da proporção de ocorrência, da situa
ção topográfica em que ocorrem, das características ambientais 
da região, da utilização agrícola dos solos e do delineamento das 
manchas para posterior modificação, quando necessário. Além 
destas características foram observadas várias outras de caráter 
restritivo à utilização agrícola, como pedregosidade, rochosi
dade, impedimento à drenagem, relevo, profundidade e erosão 

Para o trabalho de campo, mais uma vez as imagens de radar, 
através das cópias offset dos mosaicos, constituíram-se no mate
rial mais utilizado Procurou-se transpor nas cópias offset, antes 
dos trabalhos de campo, todas as informações possíveis para 
melhor desempenho das missões, tais como o delineamento das 
manchas de solos, estradas, pontos amostrados por outras enti
dades e localizações das cidades, vilas, povoados, lugarejos e 
fazendas 

As observações e as amostragens de solos foram efetuadas, 
geralmente, em cortes de estradas, mas, na ausência destes, os 
exames foram realizados através de sondagens com trados tipo 
holandês e de caneco, tipo orchard 

O número de amostras coletadas foi restringido devido à 
grande quantidade de amostragens existentes na área. Foram 
descritos e coletados 34 perfis completos (129 amostras) e 14 
pontos de amostras extras (23 amostras), com descrição parcial. 
ambos para análise completa, e 74 pontos (135 amostras) para 
avaliacão de fertilidade 

Co~stam ainda neste trabalho resultudos analíticos de 70 per
fis (287 amostras) referidos ao Levantamento Exploratório-Reco
nhecimento de Solos dos Estados de Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahia, margem direita, e Bahia, margem esquerda do rio 
São Francisco; 2 perfis (1 O amostras) da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária da Bahia e 1 perfil (4 amostras) da FAO (1966) 
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A determinação da cor do solo foi efetuada comparando-se a 
cor da amostra com as cores existentes na "Munsell Soil Color 
Chart". 

Na descrição dos perfis adotaram-se, de um modo geral, as 
normas e definições constantes na Reunião Técnica de Levanta
mento de Solos, 1 O (1979). 

Através dos estudos das características morfológicas dos 
resultados analíticos dos perfis e da inter-relacão com os fatores 
de formação dos solos, estabeleceram-se co~ceitos das unida
des taxonômicas segundo os critérios de classificacão adotados 
pelo Serviço Nacional de Levantamento e ConservaÇão de Solos, 
da EMBRAPA 

3 3 3- Análises de labor<ltório 

As amostras de solos coletadas foram analisadas nos labora
tórios do SNLCS (Serviço Nacional de Levantamento e Conserva
ção de Solos) e da SUDESUL (Superintendência de Desenvolvi
mento da Região Sul). 

Após a dessecação ao ar, as amostras foram destorroadas e 
passadas numa peneira com furos de 2 mm, separando-se assim 
os calhaus (partículas maiores que 20 mm de diâmetro) e os 
cascalhos (2-20 mm) da fração terra fina seca ao ar, tfsa (partí
culas com menos de 2 mm de diâmetro), cujas amostras foram 
utilizadas para análises químicas, físicas e mineralógicas 

Nos resultados analíticos, quando o valor determinado não é 
significativo, vai assinalado com a letra X e, quando não deter
minado, os espaços estão em branco ou representados por um 
travessão 

3 3 3.1 -Análises físicas 

Análise granulométrica- Tomaram-se como agentes dispersan
tes, para tratamento da amostra (tfsa). solução de NaOH a 6% 
(SNLCS) e solução de hexametafosfato de sódio (SUDESUL) A 
fração areia foi separada através de peneiras A argila total, 
segundo o SNLCS, foi determinada pelo método do hidrômetro 
de Bouyoucos, modificado por Vettori & Pierantoni (1968) O 
laboratório da SUDESULutilizou o método internacional da pipe
ta, modificado A fração silte foi determinada por diferença 

Argila dispersa em água (argila natural) - Determinada pelo 
método semelhante ao utilizado para obtenção da argila total, 
porém usou-se como agente dispersante a água destilada 

Grau de floculação - Foi calculado em função das percenta
gens de argila total e argila dispersa em água, conforme a seguin
te fórmula: 100 (argila total - argila dispersa em água)/argila 
total. 

Equivalente da umidade- Determinado pelo método da cen
trífuga adotado pelo SN LCS 

3 3 3 2- Análises químicas 

Carbono orgânico - Determinado pelo método Tiurim (Vettori, 
1969)- SNLCS- e no laboratório da SUDESUL, pelo método de 
Walkley & Black. 

Nitrogênio total- Obtido pelo método modificado de Kjeldahl 
(Vettori, 1969). 

pH em água e KCI normal - Determinado potenciometrica
mente após agitação da suspensão solo-líquido nas proporções 
1:1 e 1:2.5 (SNLCS) e 1:1 (SUDESUL) 

Fósforo assimilável - Obtido pelo método do laboratório do 
"Soil Testing"- Universidade de Carolina do Norte 

Carbonatos- Determinados volumetricamente com auxílio de 
calcímetro de Collins (Dewis & Freitas, 1970)- SUDESUL 

Equivalente de CaC03 - Determinado pelo método quantita
tivo gasométrico, por comparação de volume de co2 liberado 
pelo tratamento da amostra com HCI 1 :1, com o volume de C02 
obtido pelo tratamento de carbonato de cálcio puro com o mes
mo ácido (SNLCS). 

Cálcio e magnésio trocáveis - Extraídos com solução KCI N a 
pH 7 e NH4 0Ac a pH 7 (SUDESUL) e com KCI N (SNLCS) titulado 
por complexometria com EDTA 0,0125 M. 

Sódio e potássio trocáveis- Extraídos com HCI 0,05 N (SNLCS). e 
com soluções de NH4 0Ac a pH 7 e de HCI 0,05 N (SUDESUL). Os 
cátions extraídos foram determinados em fotômetros de cha
ma. 
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Valor S (soma de bases trocáveis)- Calculado e expresso em 
mE/ 100 g de terra fina seca ao ar pela seguinte expressão S = 
ca++ + Mg++ + Na+, extraídos por KCI e HCI (52- SUDESUL- e S 
- SNLCS) e por NH4 0Ac N (51 - SUDESUL). 

Acidez trocável (H++ AI+++) SNLCS- Determinada pela titu
lação, com NaOH 0,0606 N, da amostra previamente tratada com 
solução de acetato de cálcio normal a pH 7, usando-se fenolfta
leína como indicador 

Acideztrocável(H+ + AI+++)SUDESUL-Aamostradesoloé 
percolada com cloreto de bário trietanolaminado a pH 8- 8, 1 e a 
acidez de troca titulada com ácido clorídico padrão, usando-se 
uma mistura de vermelho-de-bromocresol e vermelho-de-meti la 
como indicadores; a pH 7 foi calculada pela diferença entre a 
capacidade de troca de cátion obtido pelo acetado de cálcio (T pH 
7) e a soma de bases (S 1) 

Alumínio trocável - Extraído com solução de KCI N e deter
minado pela titulação com solução de Na OH 0,025 N, usando-se 
o azul-de-bromotinol como indicador (SNLCS) Pela SUDESUL a 
amostra de solo é percolada com uma solução de KCI N e titulada 
com solucão de NaOH. usando-se fenolftaleína como indicador 
Posteriorrr1ente é adicionado fluoreto de sódio normal com a 
finalidade de complexar o alumínio e liberar uma quantidade 
equivalente de álcali que será titulada com ácido clorídrico pa
dronizado 

Hidrogênio trocável- Calculado pela diferença entre os valo
res de acidez trocável (H+ + AI+++) e de alumínio trocável. 

Valor T (capacidade total de troca de cátions) - Expresso em 
mE/1 00 g de tfsa, é calculado somando-se a soma de bases tro
cáveis (S) mais o hidrogênio e o alumínio trocável (SNLCS); pela 
SUDESUL determina-se o valorT a pH 8 pela soma da acidez tro
cável (pH 8) mais a soma de bases trocáveis (S 1) e a pH 7 pela 
soma de acidez trocável (pH 7) mais a soma de bases trocá
veis (S1 ). 

Valor V (percentagem de saturação de bases)- Calculado pela 
seguinte expressão: V%= 1 00 S/T As determinações dos valores 
V a pH 8 e pH 7 (SUDESUL) foram feitas utilizando-se apenas a 
soma de bases trocáveis obtida com solução de NH4 0Ac como 
extrato r (S 1) 

Saturação com sódio - Calculada pela seguinte expressão: 
100 Na+ /T 

Matéria orgânica - O teor é calculado multiplicando-se o 
resultado do carbono orgânico por 1, 724 MO (%)=C orgânico 
(%)X 1,724 

Análise de complexo de laterização do solo- Efetuada medi
ante ataque por H2S04 (d = 1.4 7) e Na2C03 (5%) e atualmente por 
H

2
S04 ( 1:1) e Na OH (0,8%), usando-se o condensador de refluxo 

para evitar evaporação Após a fervura deixar resfriar, diluir e fil
trar Utilizar o filtrado para determinações de sílica, alumínio, 
ferro, titânio e fósforo total. seguindo a metodologia de Vettori 
(1969) com modificação de Barreto, Duriez e Johas apudEMBRA
PA - SNLCS, 1979. 

Si02 (sílica) - Determinada por espectrofotometria. 
Fe20

3
- Dosado volumetricamente por EDTA 

Al20
3

- Dosado volumetricamente (por diferença) pelo EDTA, 
na solução em que foi determinado o Fe20 3 • descontando o Ti02 
que é dosado juntamente 

Ti02 - Determinado pelo método colorimétrico clássico de 
água oxigenada, após a eliminação da matéria orgânica pelo 
aquecimento de algumas gotas de solução concentrada de 
KMn04 • 

P20
5

- Determinado colori metricamente pela redução do com
plexofosfomolíbdico com ácido ascórbico, em presença de sal de 
bismuto 

Relacão Ki e Kr- Calculada sob forma molecular: Ki = 1.7 X 
Si02/AI;0

3 
e Kr = 1.7 X Si02/AI20 3 + 0,6375 X Fe20 3 • 

Relação molecular AI 20 3 /Fe20 3 - Obtida pela expressão 
A120 3 /Fe20 3 X 1,57 

3 3 3 3 - Análises mineralógicas 

Os componentes mineralógicos das frações areia, cascalhos e 
calhaus foram identificados e determinados quantitativamente. 



A identificação foi realizada por métodos ópticos e quando 
necessário foram empregados microtestes químicos para certos 
minerais opacos ou outros muito intemperizados. 

A determinação quantitativa foi feita volumetricamente me
diante exame do material sob lupa binocular para averiguação das 
percentagens. 

3.3.3.4- Análises para avaliação da fertilidade dos solos 
A coleta das amostras para avaliação da fertilidade dos solos teve 
como objetivo obter dados quanto à fertilidade dos solos, para 
estabelecimento do grau de limitação por deficiência de fertili
dade natural para fins agrícolas. 

Foram realizadas, seguindo a metodologia adaptada por Vet
tori (1969), as seguintes determinações: pH em água, ca+2, Mg+2, 
K+, Na+, P e A\+3 

Para interpretação dos resultados de análises, são considera
dos os níveis dos elementos e as classes de reacão indicados nos 
quadros a seguir: · 

Elementos 
Níveis 

Baixo Médio Alto 

p (ppm) 0-10 11-30 >30 
A1+3 (mE/1 00 c c) 0-0.3 - >0.3 
ca+2 + Mg+2 (mE/1 00 cc) 0-2.0 2.1-10 > 10 
K+ (ppm) 0-45 46-150 >150 

Classes de reação pH 

Extremamente ácido <4.3 
Fortemente ácido 4.3-5.3 
Moderadamente ácido 5.4-6.5 
Praticamente neutro 6,6-7.3 
Moderadamente alcalino 7.4-8.3 
Fortemente alcalino >8.3 

3.4- SOLOS 

Serão descritas neste capítulo as principais características das 
classes de solos identificadas na área e também comentados os 
critérios utilizados para separação das classes de solos 

Os perfis com descrição morfológica e resultados analíticos 
vêm logo após a descrição das classes de solos. 

3 4 1 -Critérios e fases adotados para separação das classes 
de solos 

Para a classificação dos solos, foram adotadas as normas utiliza
das pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conservacão de 
Solos (SN LCS- EMBRAPA) e seguidos os critérios consta~tes na 
"Soil Taxonomy" (1975) 

As conceituações dos critérios e normas adotadas neste le
van!amento são citadas a seguir 

Alico - Denominação de solos com saturação com alumínio 
maior que 50% 

Distrófico- Caracteriza solos de baixa fertilidade, com satura
ção de bases e alumínio inferiores a 50% 

Eutrófico- Termo usado para caracterizar solos de fertilidade 
média a alta, com saturação de bases superior a 50% 

Para a determinação dos caracteres álicos, distróficos e eutró
ficos dos solos, considerou-se a saturação de bases (V%) e alumí
nio (1 00 AI+3/AI+3 + S) no horizonte B ou C e, no caso dos Solos 
Litólicos, levou-se em conta o horizonte A. 

Atividade da argila- Considerou-se como sendo argila de ati
vidade alta (Ta) quando o valor T da fração argila, após correção 
para carbono, foi superior a 24 mE/1 00 g de argila, e argila de ati
vidade baixa (Tb) quando o valor T foi inferior a 24 mE/1 00 g. 

O cálculo da atividade da argila foi feito através de dados do 
horizonte B e, em casos de solos sem o horizonte B, utilizaram-se 
dados do horizonte C. 

Raso - Denominação usada para solos com profundidade 
inferior a 50 em. 

Abrúptico - Caracteriza solos com mudanca textura\ acen
tuada dentro de uma pequena distância entre ~s horizontes A e 
Bt, "Soil Taxonomy" (1975) 

Plíntico - Caráter designativo para solos com plintita em 
alguma parte do horizonte B. 

Concrecionário - Caracteriza solos que apresentam concre
ções, em alguma parte do horizonte subsuperficial, em quanti
dade significativa. 

Fragipan- Caráter usado para designar solos que apresentam 
um horizonte mineral subsuperficial cimentado. 

Solódico- Denominação utilizada para especificar solos que 
apresentam saturação com sódio entre 6 e 1 5%, no horizonte B 
ou no C, quando não existe B. 

Vértico - Caráter designativo de solos intermediários para 
Vertissolo. 

Húmico - Indica solos que possuem um horizonte mineral 
superficial muito espesso com cores escuras (valores e cromas 
baixos). 

Latossólico- Denominação usada para solos intermediários 
para Latossolos. Para os Cambissolos esta denominação indica 
que as características morfológicas são semelhantes às dos 
Latossolos, sem contudo serem intermediários. 

Planossólico -Caracteriza solos intermediários para Planos
solos. 

Carbonáticos- Utilizado para caracterizar solos com 15% ou 
mais de CàC03 equivalente, desde que não sejam cálcicos. 

Tipos de horizonte A - Estão correlacionados com as defi
nições constantes na "Soil Taxonomy" (1975), referentes aos 
eptpedons. sendo os seguintes tipos de horizontes A identifica
dos: chernozêmico, proeminente, moderado e fraco. Os três 
primeiros correspondem respectivamente aos eptpedons mólico, 
úmbrico e ócrico. O A fraco corresponde ao eptpedon ócrico, 
diferenciando-se do A moderado por apresentar teores mais bai
xos de matéria orgânica e cores mais claras. 

Grupamento de classes texturais - Foram considerados os 
seguintes grupamentos de classes texturais, de acordo com a 
composição granulométrica da fração terra fina seca ao ar (tfsa): 

- textura muito argilosa: quando o teor de argila é superior a 
60%; 
-textura argilosa: compreende classes texturais ou parte delas 
tendo na composição granulométrica de 35 a 60% de argila; 
-textura siltosa: compreende parte de classes texturais que te
nham silte maior que 50%, areia menor que 15% e argila menor 
que 35%; 
- textura média: compreende classes texturais ou parte delas 
tendo na composição granulométrica menos de 35% de argila e 
mais de 15% de areia, excluídas as classes texturais areia e 
areia franca; 
- textura arenosa: compreende as classes texturais areia e areia 
franca. 

Quanto à presença de cascalhos, são as seguintes as classes: 
muito cascalhento - mais de 50% de cascalho; cascalhento -
entre 15 e 50% de cascalho; e com cascalho - entre 8 e 1 5% 
de cascalho 

Para identificação das classes texturais dos solos considerou
se a composição granulométrica do horizonte B, ou do C, para 
solos sem o horizonte B, entretanto para os Solos Litólicos levou
se em conta a composição granulométrica do horizonte A 

As classes de solos com diferença significativa de textura 
entre o horizonte superficial e o subsuperficial estão expressas na 
forma de fracão. 

Textura in.discriminada- Quando não foi possível determinar a 
classe textura\ dominante. 

Relação textura\ - É calculada pela média entre as percenta
gens de argila do horizonte B. exclusive o B3, e a média das per
centagens de argila do horizonte A. 
Fases empregadas: 
-pedregosa e rochosa: caracterizam solos com quantidades de 
calhaus e matacões na parte superficial ou subsuperficial sufi
cientes para impedir ou restringir o uso de implementas agrí
colas; 
- seixosa: caracteriza-se pela presença de calhaus e matacões de 
quartzo subarredondados e arredondados; e, 
- de relevo: o emprego das fases de relevo teve como objetivo 
fornecer subsídios ao estabelecimento de graus de limitações 
para o uso de implementas agrícolas e à suscetibilidade à erosão. 
Foram encontradas todas as fases de relevo definidas na Reunião 
Técnica de Levantamento de Solos, 1 O, 1979. 
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O substrato dos Solos Litólicos e Cambissolos e as fases de 
vegetação não foram especificadas por se tratar de trabalho inte
grado (vide 1 - Geologia e 4 -Vegetação). 

Os termos Caatinga e Cerrado, empregados na classificação 
da vegetação. descritos nos perfis amostrados nos levantamen
tos da EMBRAPA, correspondem neste Relatório, respectiva
mente, à Estepe e à Savana. 

3 4 2 - Descrição das classes de solos e respectivos perfis 

Neste capítulo serão descritas as principais características das 
diversas classes de solos mapeados na área em estudo. 

As descrições morfológicas e as análises físicas e químicas 
dos perfis que compõem o relatório são encontradas logo após a 
descrição das classes de solos 

3 4 2 1 - Latossolo Amarelo 

Compreende solos não hidromórficos, com B latossólico (Est. 3 I 
A) - corresponde em parte ao horizonte óxico da classificação 
americana -caracterizado pelo avançado grau de intemperismo, 
resultando na predominância de minerais de argilas do Grupo 
1:1, e acumulação de sesquióxidos na composição da fração 
mineral coloidal, em conseqüência de os minerais silicatados 
serem rapidamente destruídos A composição mineralógica des
tes solos é basicamente constituída de minerais de quartzo e ou
tros minerais resistentes, como ilmenita, magnetita e turmalina 

Estes solos apresentam baixa relação molecular (Ki), geral
mente menor que 2; baixa relação silte/argila, normalmente 
abaixo de 0,37; os valores de saturação de bases variam de 1 O a 
45%, sendo mais comuns em torno de 1 5%, e são fortemente áci
dos Possuem alto grau de estabilização dos agregados e teores 
de argila dispersa em água muito baixos ou nulos; conseqüente
mente o grau de floculação é elevado e na maioria seu valor é 
100% 

São solos muito profundos, tendo seqüência de horizontes A, 
B e C, geralmente com espessura dos horizontes A+ B superior a 
2m; são bem drenados; porosos, friáveis a muito friáveis quando 
úmidos; as transições são difusas; geralmente são de coloração 
bruno-amarelada, com matiz 1 OYR; predominantemente são de 
textura argilosa, ocorrendo de textura média em menor proporção 
próximo às cidades de Arapiraca e Penedo. 

Quanto ao tipo de horizonte A, geralmente é moderado, ocor
rendo também proeminente e fraco 

Esta classe compreende solos álicos e distróficos Os álicos 
possuem saturação com alumínio trocável em torno de 65% e 
representam aproximadamente 0,02% da área; os distróficos têm 
saturação de bases em torno de 1 5% e correspondem a cerca de 
1 ,2% da área mapeada. 

Estes solos estão localizados na faixa litorânea, sobre os 
tabuleiros costeiros, ocorrendo em maior extensão no Estado de 
Alagoas São desenvolvidos dos sedimentos do Grupo Barreiras 
(Terciário-Quaternário), dominantemente ocorrem em relevo pla
no e a vegetação é representada predominantemente pelas Flo
restas Ombrófila Aberta e Estacionai Semidecidual 

O clima dominante é do tipo As' da classificação de Kõppen, 
que representa de 1 a 4 meses secos, com precipitações plu
viométricas médias anuais entre 500 e 2.000 mm, sendo, entre
tanto, o mais comum precipitações de 1 100 a 1 .600 mm. 

Quanto à utilização, apesar de serem de baixa fertilidade 
natural, são muito cultivados, dominantemente pela cultura da 
cana-de-açúcar, exceto uma pequena área nas proximidades da 
cidade de Arapiraca, que é muito utilizada pela cultura do fu
mo 

As limitacões destes solos referem-se à baixa fertilidade natu
ral. à saturaÇão com alumínio elevada e à forte acidez, sendo que 
essas limitações poderão ser superadas com a suplementação de 
nutrientes pela adubação e correção da acidez e toxidez do alumí
nio através da calagem 

Estes solos apresentam boas condições físicas para o desen
volvimento das plantas, praticamente sem problemas de erosão, 
e podem ser trabalhados com diversos tipos de máquinas agrí
colas, devido à favorabilidade do relevo. 
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PERFIL N~ 1 
Data - 27/11/62 
Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala
goas (Perfil 2) 

Classificacão - Latossolo Amarelo álico A proeminente textura argilosa fase flo
resta subPerenifólia relevo plano 

Unidade de mapeamento - LAd6 

Localizacão- Estrada Maceió-Palmeira dos Índios, distando 28,0 km de Maceió 
Municípi.o de Pilar 

Situacão e declividade - Corte de estrada, à esquerda e a 50 m, com 3% de 
decli~idade 

Formação geológica e litologia- Terciário Grupo Barreiras Sedimentos 

Material originário - Sedimentos argila-arenosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 1 00 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Não aparente 

Vegetação local- Capoeira (formação florestal secundária com muita imbaúba) 

Vegetação regional- Capoeira densa com muita imbaúba e floresta subperenitólia 
de alto porte 

Uso atual - Cana-de-açúcar 

A 1 0-20 em; bruno-acinzentado muito escuro 11 OYR 3/1, úmido); fran
co-argila-arenoso; moderada muito pequena a média granular; ligei
ramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

A3 20-35 em; bruno-escuro 11 OYR 3/3, úmido); franco-argila-arenoso; 
moderada muito pequena a média granular; ligeiramente duro, friá
vel, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

B1 35-60 em; bruno-escuro 11 OYR 3/3, úmido) e bruno-amarelo-escuro 
(1 OYR 4/4, úmido); argila arenosa; fraca muito pequena e pequena 
blocos subangulares; muito duro, friável, plástico e pegajoso; transi-
ção plana e gradual ' 

B21 60-100 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4, úmido); argila arenosa; 
pequena blocos subangulares com aspecto maciço poroso in situ; 
muito duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

B22 100-190 em; bruno-amarelado 11 OYR 5/6. úmido); mosqueado pou
co, médio e distinto, amarelo-brunado 11 OYR 6/7. úmido); argila are
nosa; pequena blocos subangulares com aspecto maciço poroso m 
sttu; duro, friável, plástico e pegajoso; transição plàna e difusa 

B23 190-31 O em; amarelo-brunado 11 OYR 6/7, úmido): argila; pequena 
blocos subangulares com aspecto maciço poroso msttu; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

B3 310-370 em+; bruno forte 17.5YR 5/6, úmido); argila; plástico e 
pegajoso 

Raízes: abundantes no A 1 e A3, fasciculares e finas, diminuindo gradativamente 
até o B3 

Obs : muito poroso (principalmente nos 2 primeiros horizontes) com poros peque
nos e grandes, de até 1 em de diâmetro; 
ocorrência de pequenos nódulos endurecidos no 823; 
presença de carvão no 823; 
térmitas em todo o perfil até o B22; 
atividade biológica intensa, principalmente no A 1 e A3; 
presença no 83 de algumas concreções pouco endurecidas; 
de 31 O em em diante usou-se trado; 
nota-se maior coesão no 81 e 821; 
periil coletado na estação seca 

Análises físicas e químicas Lab · SNLCS 15791-5797) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia 
Areia 

Silte 
Pro f Cal h Case fina Argila 

Símb >20 20-2 
fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 em <2 2-0,20 0,002 

mm mm 0,05 mm 
mm mm mm mm 

A1 0-20 o 99 58 14 3 25 
A3 -35 o 99 49 16 3 32 

B1 -60 o 99 48 11 4 37 

B21 -100 o 99 40 11 1 48 

B22 -190 o 99 34 12 4 50 

B23 -31 o o 99 27 14 6 53 

B3 -370+ o 99 26 11 10 53 



Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu- %Argila 
Água I KC11N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ água \ação 

% % 

8 68 0,12 4.7 3,8 1,2 0,2 0,08 0,30 
7 78 0,09 4,6 3.7 0.7 0,2 0,09 0,20 

10 73 0,11 4,5 3,8 0,5 0,1 0,09 0,25 
X 100 0,02 4,7 3,9 0.4 0,2 0,08 0,20 
X 100 0,08 4,5 3,8 0,5 0,1 0,09 0,20 
X 100 0,11 5,0 4,1 0,8 0,2 0,06 0,20 
X 100 0,19 5,5 4,9 1,0 0,1 0,06 0,20 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I Valor T bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

1,8 0,9 6.7 9.4 19 1,39 0,13 11 
1,2 1,0 7.4 9,6 13 1,00 0,10 10 
0,9 1,1 5,1 7,1 13 0,70 0,07 10 
0,9 1,0 3,7 5,6 16 0,35 0,04 9 
0,9 0,8 2,9 4,6 20 0,31 0,04 8 
1,3 0,5 2,1 3,9 33 0,21 0,03 7 
1.4 0,2 1,5 3,1 45 0,18 0,03 6 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 A\203 Equiv de (%de 
CaC03 

Na+ tro-
Si02 A\203 Fe20 3 Ti02 P205 AI203 R203 Fe20 3 % cável no 

(Ki) (Kr) 
valor T) 

100Na+/T 

13,9 11 .4 1,8 0,09 2,07 1,74 9,89 
15,3 13,5 2,0 0,08 1,93 1,76 10,59 
17,9 15,6 2,7 0,07 1,95 1,76 9,05 
20,5 19,1 3,1 0,06 1,82 1,65 9,65 
23,8 20,0 3,3 0,02 2,02 1,83 9,52 
23.4 20,9 3,3 0,01 1 90 1.73 9,95 
26,1 23,6 38 0,01 1,88 1.70 9,72 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100.At+++ assim i- Equiv 
extrato Água C a++ Mg++ K+ Na+ Hcea- so4- ---- lável de S +Ai+++ 

mmhos/ 
em % 

a 25°C ---mE/1 OOg--

PERFIL N~ 2 

Data - 1 9/1 2/62 

cea- ppm umid 

% 

16 
16 
18 
20 
20 
22 
22 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala
goas (Perfil 3) 

Classificação- Latossolo Amarelo distrófico A proeminente textura argilosa fase 
floresta subperenifólia relevo plano 

Unidade de mapeamento - LAd7 

Localização- Estrada Maceió-São Miguel dos Campos, distando 12,3 km da Usina 
Terra Nova, na Fazenda Varela Município de São Miguel dos Campos 

Situação e declividade -Corte situado em relevo plano, com 1 a 3% de declivi
dade 

Formação geológica e litologia -Terciário." Grupo Barreiras Sedimentos 

Material originário -Sedimentos argila-arenosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano, com declividade até 3% 

Altitude - 90 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade - Ausenfe 

Erosão - Não aparente 

Vegetação local - Floresta subperenifólia densa, com árvores alcançando apro
ximadamente 25 metros e troncos que atingem até 2m de diâmetro Destaca-se no 
estrato alto o visgueiro Encontram-se bastantes epífitas, orquidáceas e aráceas 
No substrato rasteiro encontram-se muitas marantáceas e arbustos diversos Mata 
rica em lianas 

Vegetação regional - Floresta subperenifólia 

Uso atual -Cana-de-açúcar 

A 1 0-22 em; bruno muito escuro (1 OYR 2,5/2, úmido); franco-argila
arenoso; moderada pequena a grande granular; poros comuns pe
quenos; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e clara 

A3 22-40 em; bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3,5/2, úmido); 
franco-argila-arenoso; moderada média a grande granular; poros 
comuns pequenos; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

81 40-60cm; bruno (1 OYR 5/3, úmido); mosqueado comum. pequeno e 
distinto, vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido); argila arenosa; fraca 
pequena blocos subangulares; poros comuns pequenos; duros, fir
me, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

821 60-145 em; amarelo-brunado (10YR 6/6, úmido); mosqueado pou
co, médio e distinto, vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); argila 
arenosa; muito pequena a pequena blocos subangulares com aspec
to maciço poroso ms1tu; muitos poros pequenos; duro, friável, plásti
co e pegajoso; transição plana e difusa 

822 145-230cm; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6, úmido); mosqueado 
pouco, médio e distinto, vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); 
argila; muito pequena a pequena blocos subangulares com aspecto 
maciço poroso m s1tu; muitos poros pequenos; duro. friável. plástico 

823 

83 

c 

e pegajoso; transição plana e difusa 

230-320 em; amarelo-avermelhado (5YR 6/8. úmido); mosqueado 
pouco, médio e distinto, amarelo (1 OYR 7/6, úmido); argila; muito 
pequena a pequena blocos subangulares com aspecto maciço poro
so in S!tu; muitos poros pequenos; duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa 

320-480 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); mosqueado 
pouco, médio e proeminente, vermelho (2,5YR 4/6, úmido); argila 
arenosa; muito pequena a pequena blocos subangulares com aspec
to maciço poroso insitu; muitos poros pequenos; duro, friável, plásti
co e pegajoso; transição plana e difusa 

480-580 em+; rosado (5YR 7/4, úmido); mosqueado abundante, 
médio e proeminente, branco-rosado (5YR 8/2, úmido); franco
argiloso-arenoso; maciça pouco coesa; muitos poros pequenos; 
ligeiramente duro, friável. plástico e pegajoso 

Raízes: muitas no A 1 e A3, poucas no B1, 821 e 822 e raras no 823 e 83 

Obs : intensa atividade biológica na parte superficial. devido principalmente a 
térmitas; 
canais de térmitas até o 823; 
perfil coletado na estação seca; 
poucas concreções lateríticas de 1 em de diâmetro no 821 e 822, sendo 
pouco endurecidas 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (6024-6031) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia 
Areia 

Silte 
Sfmb 

Pro f Cal h Case. fina 
fina 0,05-

Argila 
em >20 20-2 

grossa 0,20- <0,002 
mm mm <2 2-0.20 0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm 

A1 0-22 o X 100 41 27 5 27 

A3 -40 o X 100 42 27 2 29 

81 -60 o X 100 28 34 2 36 

821 -145 o 1 99 19 29 1 51 

822 -230 o X 100 17 23 8 52 

823 -320 o X 100 13 27 9 51 

B3 -480 o X 100 27 21 14 38 

c -58o+ o 1 99 41 19 8 32 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo m E/1 OOg 
dispersa Grau de ~ 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila 
água I ação 

% % 

10 63 0,19 5,0 4,3 2.4 0.5 0,32 0,20 

9 69 0,07 5,3 4.4 2,3 0,5 0,17 0,20 

22 39 0,06 4,7 4,0 0,8 0,3 0,16 0,20 

o 100 0,02 4,2 3,8 0.4 0,2 0,10 0.20 

o 100 0,15 4,5 4,0 0.4 0.4 0,10 0,20 

X 99 0,18 5,1 4,3 0,3 0,5 0,09 0,20 

X 99 0.37 5,0 4,3 0,3 0,5 0,09 0,20 

X 99 0,25 5,0 4,0 0,2 0,3 0,09 0,10 
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Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I 
(sat de (orgâ- N ~ 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

3.4 0,3 5,5 9,2 37 2,11 0,16 13 
3,2 0,2 3,8 7,2 44 1,66 0,12 14 
1,5 0,6 4,6 6,7 22 0,70 0,07 10 
0,9 0,9 3,5 5,3 17 0.42 0,04 11 
1,1 0,6 3,0 4.7 23 0,32 0,03 11 
1,1 0.4 2,1 3,6 31 0,28 0,03 9 
1,1 0.4 1.7 3,2 34 0,22 0,03 7 
0,7 0.4 1,3 2.4 29 0,17 0,02 9 

Ataque por H2S04(d = 1.47) Sal. 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%de -- -- CaC03 Na+ tro-
SiCl2 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 AI203 R203 Fe20 3 % cável no 

(Ki) (Kr) 
valor T) 

100Na+fT 

12,8 10,6 1,1 0,05 2,05 1,93 15,06 
12,3 10,6 1,2 0,02 1,97 1,84 13,85 
16,1 15,0 1,6 0,02 1,82 1,71 14,71 
20,6 18,6 2,2 0,02 1,88 1,75 13,22 
24,6 23,6 2,3 0,01 1,77 1,67 16,07 
28,6 25,3 2.7 0,01 1,92 1.78 14,67 
25,8 23,3 2,3 0,01 1,88 1,77 15,86 
19.4 16,8 0,5 0,01 1,96 1,93 53,12 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100.At+++ assim i- Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜJ- so.- ---
S +AI+++ lável de 

mmhos/ CÜJ-em % 
a 25°C ---mE/100g--

3.4 2 2- Latossolo Vermelho-Escuro 

ppm umid 

% 

21 
17 
19 
22 
24 
24 
23 
17 

Esta classe de solo apresenta-se com as características morfoló
gicas, químicas, físicas e mineralógicas semelhantes àquelas 
descritas para o horizonte B latossólico, porém diferenciando-se 
principalmente pela presença de cores avermelhadas, geral
mente nos matizes 2,5YR e 1 OR, e teores de ferro mais elevados, 
variando entre 6,2 e 12,9% 

As pesquisas realizadas demonstram que a coloracão averme
lhada do solo não depende dos teores de ferro total é sim de cer
tas formas de ferro que se encontram no solo em condições 
ambientais particulares. Estudos realizados por Volkoff (1978) 
revelaram que estas formas de ferro correspondem a finos crista
litos de hematita, que mesmo ocorrendo em baixas percentagens 
proporcionam ao solo cores mais avermelhadas 

Os Latossolos Vermelho-Escuros mapeados ocorrem em pe
quena extensão, abrangendo aproximadamente 0.4% do total da 
área São eutróficos, com satura cão de bases normalmente acima 
de 60%, moderadamente ácido~ e de textura argilosa e média. 

Estes solos estão localizados em duas áreas distintas, uma no 
Estado de Alagoas, próximo à cidade de Arapiraca, e outra no 
oeste do Estado da Bahia, nas proximidades do município de 
Canarana. 

Os solos situados no Estado de Alagoas estão relacionados a 
micaxistos com intercalações quartzíticas do Pré-Cambriano, 
com coberturas recentes de materiais argila-arenosos e arena
argilosos. Encontram-se em relevo suave ondulado e ondulado. 
Ocorrem em área de clima do tipo As', de Kõppen, com precipi
tações pluviométricas médias anuais variando de 800 a 1 .1 00 
mm. A vegetação é representada pela Estepe/Floresta Estacio
nai São utilizados intensamente por diversas culturas, destacan
do-se fumo, mandioca, milho e feijão 
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Os solos situados próximos a Canarana (Est. 3.11 A) encontram
se dominantemente em relevo plano, são desenvolvidos a partir 
de materiais arena-argilosos, argila-arenosos e com provável 
influência de rochas carbonatadas do Grupo Bambuí Ocorre o 
tipo climático BSw"h' segundo a classificação de Kõppen, com 
precipitações pluviométricas médias anuais na ordem de 700 
mm. A estação seca é bastante pronunciada e a vegetação é re
presentada pela Estepe Arbórea Aberta. São bastante utilizados 
com cultivo de mamona (Est. 3. li B), milho e feijão 

Estes solos são de boas condicões físicas, de fertilidade natu
ral média a alta, na sua maioria, e a'correm em relevo plano e suave 
ondulado, propiciando a utilização de implementas agrícolas. O 
principal fator limitante destes solos é a deficiência de água, 
sendo mais problemático na área de Canarana, devido ao período 
mais prolongado de seca 

PERFIL N~ 3 

Data - 24/11/69 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala
goas (Perfil 11) 

Classificação- Latossolo Vermelho-Escuro eu tráfico A moderado textura argilosa 
fase floresta caducifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- LEe1 

Localização- Lado direito da estrada que liga Traipu a São Brás (via Priaca, Mom
baça e Sítio do Meio), distando 4 km de Mombaça Município de São Brás 

Situação e declividade -Trincheira em encosta suave com 3% de declividade 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano (A) Micaxisto com camadas 
de quartzito 

Material originário - Saprólito de micaxisto com influência de recobrimento de 
materiais argila-arenosos 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado 

Altitude - 180 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Laminar moderada 

Vegetação local - Remanescentes de floresta caducifólia e formações secundá
rias 

Vegetação regional- Floresta caducifólia com bastante braúna, pau-d'arco, sucu
pira, cascudo e icó, entre outras espécies 

Uso atual -Culturas de subsistência (milho, feijão e mandioca) e pastagem 

A 1 0-15 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido) e vermelho (2,5YR 4/ 
6, seco); franco-argila-arenoso; fraca pequena a média granular; 
muitos poros muito pequenos e pequenos, comuns médios; duro, 
muito friável. plástico e pegajoso; transição plana e clara 

B1 15-50 em; vermelho-escuro (1 OR 3/6, úmido e úmido amassado) e 
vermelho (2,5YR 4/8, seco e 2,5YR 5/8, seco pulverizado); franco
argila-arenoso; pequena blocos subangulares com aspecta maciço 
poroso m s1tu; muitos poros muito pequenos e pequenos e poucos 
médios; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transi
ção plana e difusa 

B21 50-11 O em; vermelho-escuro (1 OR 3/6, úmido e úmido amassado), 
vermelho (2,5YR 4/6, seco), vermelho (2,5YR 4/8, seco pulve
rizado); argila arenosa; pequena blocos subangulares com aspecto 
maciço poroso m sltu; muitos poros muito pequenos e pequenos, 
poucos médios; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pega
joso; transição plana e difusa 

B22 110-180 em+; vermelho (1 OR 4/8, seco pulverizado); argila arenosa; 
plástico e pegajoso 

Raízes: comuns no A1, B1 e B21 

Obs: perfil coletado em trincheira com 11 O em de profundidade e horizonte B22 
coletado no Irado; 
o horizonte B apresenta partes lustrosas em sentido vertical ao i?ngo do 
perfil, recobrindo as superfícies originadas por pequenas fendas ~mdas do 
horizonte A 1 São mais escurecidas que a cor da matnz do solo e na o devem 
ser confundidas com cerosidade 



Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (5836-5839) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Sfmb. 

A1 
81 
B21 
B22 

Prol. Cal h 
em >20 

mm 

0-15 o 
-50 o 
-110 o 
-180+ o 

Case. 
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 
99 
99 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

32 
29 
26 
27 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

34 
28 
28 
26 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

10 
11 
11 
12 

Argila 
<0,002 

mm 

24 
32 
35 
35 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água lação 
% % 

10 
o 
o 
o 

58 
100 
100 
100 

0.42 
0,34 
0,31 
0,34 

5,3 
5.1 
5,6 
5,8 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I Ar+++ I 
(soma) 

2,3 
1,0 
2,0 
2,1 

0,2 
0,6 
o 
o 

H+ I 
2,8 
1,3 
0,5 
0,3 

ValorT 
(soma) 

5,3 
2.9 
2,5 
2.4 

Ataque por H2S04(d - 1.4 7) 

Si02 

8,6 
12.5 
14.4 
15,0 

e Na2C03 (5%) % 

AI20 3 

7.7 
10,6 
12,3 
12,9 

Fe20 3 

3.4 
5,3 
5,6 
5,9 

Ti02 

0.41 
0.49 
0,54 
0,52 

P205 

0,03 
0,03 
0,02 
0,02 

4,3 
4,0 
4,8 
5,2 

1,3 0,8 
0,9 

1,2 0.7 
1,2 0,8 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

Si02 

43 
34 
80 
88 

Si02 

AI203 R20 3 

(Ki) 

1.90 
2.00 
1.99 
1,98 

(Kr) 

1.48 
1,52 
1,54 
1.53 

c 
(orgã-
nico) 

% 

0,99 
0.44 
0.27 
0,21 

AI20 3 

Fe20 3 

3,54 
3,14 
3.45 
3.43 

0,13 
0,03 
0,03 
0,03. 

N 
% 

0,09 
0,06 
0,05 
0,04 

Equiv. de 
CaC03 

% 

0,06 
0,04 
0.05 
0,07 

c 
N 

11 
7 
5 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

10QNa+fT 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100.Ar+++ assim i- Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ Hca:.- so.- ---- lável de 
mmhos/ S +AI+++ 

umid c a:.- ppm 
em % 

a 25°C --mE/100g-- % 

13 
<1 14 

PERFIL N~ 4 

Data - 29/05/72 

<1 15 
<1 17 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco -Estado da Bahia -Volume I (Perfil 4 7) 

Classificação- Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico A moderado textura argilosa 
fase caatinga hipoxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento - LEe2 

Localização- Lado esquerdo da estrada Mulungu do Morro-Gameleira (distrito de 
Canarana), via Baixa de Caninana, a 6,7 km de Mulungu Município de Cafar
naum. 

Situação e declividade -Trincheira em área plana, dentro da caatinga 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano (A) Grupo Bambuí 

Material originário- Cobertura de material argiloso sobre calcário escuro 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 800 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão - Não aparente 

Vegetação local -Caatinga hipoxerólifa arbustiva densa, com unha-de-gato, cás
sia-de-são-joão. pau-de-rato (catingueira?) e muito caroá no estrato rasteiro. 

Vegetação primária- Caatinga hipoxerófila arbustiva e arbóreo-arbustiva densa e 
pouco densa 

Uso atual - Agave e mandioca em aproximadamente 40% da área 

A1 

A3 

B1 

0-17 em; vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/4, úmido); argila; 
fraca muito pequena granular; muitos poros muitos pequenos; ligei
ramente duro, muito friável, muito plástico e muito pegajoso; transi
ção plana e gradual 

17-35 em; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, úmido); argila; 
fraca muito pequena a pequena granular; muitos poros muito peque
nos; ligeiramente duro, muito friável, muito plástico e muito pega
joso; transição plana e clara 

35-65 em; vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/6, úmido), ver
melho (2,5YR 4/8, seco); argila; fraca pequena a média blocos 
subangulares; muitos poros pequenos e poucos médios; duro, friá~ 
vel, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

B21 65-11 O em; vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/6, úmido), verme
lho (2,5YR 4/8, seco); argila; fraca pequena à média blocos subangu
lares; muitos poros pequenos e poucos médios; duro, friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

822 110-150 em+; vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/4, úmido), ver
melho-escuro (1 OR 3/6, seco); muito argiloso; moderada muito 
pequena e pequena blocos subangulares; muitos poros pequenos; 
duro a muito duro, friável, muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: muitas até o fim do B1, comuns no B21 e poucas no B22 

Obs : o 822 à primeira vista aparenta possuir cerosidade; 
presença de nódulos endurecidos no B. 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8435-8439) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 

Sfmb 

A1 
A3 
B1 
B21 
B22 

amostra total % 

Prol Cal h 
em >20 

mm 

0-17 o 
-35 o 
-65 o 
-110 o 
-150+ o 

Case 
20-2 
mm 

X 
1 
2 
2 
2 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
99 
98 
98 
98 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

6 
6 
6 
4 
4 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0.05 
mm 

5 
4 
4 
3 
3 

Silte 
0.05-
0.002 
mm 

33 
34 
38 
40 
30 

Argila 
<0.002 

mm 

56 
56 
52 
53 
63 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila 
água lação 

% % 

37 34 0,59 5,6 
2 96 0,61 6.4 
o 100 0,73 6,6 
o 100 0,75 7,0 
o 100 0.48 6,5 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

H+ 1 Valor S I Ar+++ I ValorT 
(soma) (soma) 

9,2 o 2,3 11,5 
6,2 o 1,6 7,8 
5,7 o 0,9 6,6 
5,9 o o 5,9 
6,1 o 1,0 7,1 

Ataque por H2S04(d - 1,4 7) 

e Na2C03 (5%) % 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 

23,3 21.4 9,9 0,37 0,06 
23.9 21,9 10,6 0,38 0,04 
24,5 21.6 10,9 0.41 0,03 
27,1 24,2 11,2 0.40 0,03 
27,g 25,2 11,5 0,38 0,03 

5,6 6,6 
5,5 4,9 
5,8 4.7 
6,0 4,7 
5,8 4,3 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

80 
79 
86 

100 
86 

Si02 Si02 

AI20 3 R20 3 

(Ki) (Kr) 

1,87 1.43 
1,87 1.40 
1,92 1.45 
1,90 1,45 
1,89 1,45 

1,5 
0,8 
0.7 
1,1 
1,7 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

1.45 
0,68 
0,38 
0,28 
0,19 

0,97 
0.48 
0,24 
0,07 
0,05 

N 
% 

0.21 
0.11 
0.08 
0,07 
0,05 

Al20 3 Equiv. de 

Fe20 3 
CaC03 

% 

3,39 
3,23 
3,11 
3,39 
3.44 

0,13 
0,05 
0,04 
0,04 
0,05 

f 
N 

7 
6 
5 
4 
4 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

10QNa+fT 
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Paata .. turada Saía aohive;. (extrato 1 :5) 
p 

C. E. do 100.Ar+++ la••lmt· Equ111. 
extrato 

Água 
c .... MIJ'"+ 1(+ Ne+ Hco,- sa.- S+At+++ 16vel da 

mmhol/ co,- ppm um•d. 
em " " a 2s•c --mEI100Q--

1 26 
<I 23 
< I 24 
<1 24 
<1 24 

3.4.2.3- Latossolo Vermelho-Amarelo 

Compreende solos com o horizonte B latossólico. não hidro
mórficos. cujas caracterfsticas são citadas na descrição do Latos· 
solo Amarelo. 

Apresentam geralmente colorações bruno-amarelada e .ama· 
relo·brunada. com matiz 1 OYR; normalmente com profundtdade 
superior a 2 m; transições difusas no horizonte B e geralmente 
graduais entre os horizontes A e B; são forter:nente á_cidos. bem 
drenados. porosos. friáve ts e de textura médta e argtlosa. 

Quanto ao tipo de horizonte A. dominantemente é modera· 
do e fraco e. em pequena proporção. ocorre o proeminente 
(Est. 3. IV A). 

Esta classe compreende solos álicos. distróficos e eutróficos. 
Os álicos geralmente têm saturação com alumínio trocável que 
vana entre 50 e 8696: os distrólicos com saturação de bases em 
torno de 2596 e os eutróficos em torno de 60%. 

Os Latos solos Vermelho-Amarelos álicos (Est. 3.111 A) ocorrem 
em maior extensão. aprolltmadamente 896 do total da área. abran
gendo reg1ões da Chapada Dlamantt~a. sul do Est~d? do Ptauf e 
nas proximidades das cidades de Captm Grosso e Ctpo. no Esta?o 
da Bahta . Apresentam-se dominantemente em relevo plano (Ftg. 
3.2) e suave ondulado, com textura média e argilosa. sendo 
encontrados sob vegetação de Estepe (Caatinga). Savana (Cer
rado) e Floresta. 

Fig. 3.2- Área de t..tossolo Verrrelho·Amarelo dlico (LV a 12) textura média relevo 
plano com vegetação de Savana em contato (ec:otono) com 1 Estepe. s•tuada no 

Tabuleiro do hapecuru. Folha SC.24-Z·A. 
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O clima dominante 6 representado. segundo a classificação 
de Kõppen . pelo tipo cl imático Aw" - clima quente com mês mais 
frio superior a 18°C, e mês mais seco com precipitação inferior a 
60 mm. Ainda ocorrem em menor proporção os tipos Aw', BSwh', 
Am' e As'. 

Quanto à utilização. apesar de serem de baixa fertilidade 
natural e com problemas de saturação com alumínio. são bas
tante cultivados em algumas áreas, principalmente nas proximi
dades das cidades de Morro do Chapéu. Utinga e Tapiramutá (Est. 
3.1V B). onde a precipitação pluviométrica é mais alta (800 mm) e 
a altitude mais elevada, sendo o café uma das culturas de expres
são a( cultivadas (Est. 3.VII B). Destacam-se em outras áreas a 
pastagem e a cultura da mandioca (Est. 3.111 B) notando-se ainda 
áreas com vegetação natural (Estepe). que são util izadas para 
criacão extensiva de bovinos. caprinos e ovinos. 

Ós Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos estão localiza· 
dos predommantemente no litoral pernambucano e nas áreas 
próximas das cidades de Senhor do Bonfim e Amaniú, no Estado 
da Bahia. ocupando 4 ,296 do total da área mapeada. Os Latosso
los do litoral pernambucano são desenvolvidos de gnalsses e 
granitos do Pré·Cambriano, com Influências de material argllo
arenoso provavelmente do Terciário. principalmente nos topos 
de elevações. Ocorrem em relevo ondulado a montanhoso e, em 
menor proporção, em relevo suave ondulado. e encontram-se sob 
vegetação de Floresta Ombrófila Densa. Os Latossolos próximos 
das cidades de Senhor do Bonfim e Amaniú são desenvolvidos de 
sedimentos da Formação Capim Grosso - depósitos areno-argl
losos lnconsolidados -e de cobertura de materiais argtlo·areno
sos e are no-argilosos. sobre embasamento cristalino. de rochas 
do Pré-Cambriano; apresentam-se normalmente em relevo plano 
e suave ondulado e estão sob vegetação de Estepe/ Floresta 
Estacionai. 

O clima, segundo a classificação de Kõppen. é representado 
basicamente pelos tipos climáticos Ams·, Aw" e BSw"h', com 
precipitações pluviométricas médias anuais variando de 2.000 
até 500 mm. 

A principal utilização agr(cola desses solos no lítoral relacio
na-se com a cana-de-açúcar e. em outras áreas. princtpalmente 
nas proximidades de Senhor do Bonfim. são utilizados com 
pastagens. 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos eutróficos ocorrem no Ser· 
tão do São Francisco e. em áreas menores. próxi"!os das ctdades 
de Simplício Mendes, na Bahia. e Palmeira dos lndios. em Ala
goas, representando 3,996 do tot~l da área; sã~ desenvolvtdos d.e 
cobertura pedimentar de matenal areno-argtloso sobre o Pre
Cambriano, dominantemente estão em relevo plano e encon· 
tram-se sob vegetação de Estepe Arbórea Aberta e Floresta 
Estacionai Semidecidual. 

Quanto ao clima. segundo a classificação de Kõppen. ocorrem 
os tipos BSw h', com prectpitações pluviomét ricas médias anuats 
entre 450 e 550 mm. e o As', com precip itações da ordem de 800 
a 1.100 mm. 

Os solos do sertão do São Frartctsco estão totalmente cober
tos pela vegetação natural (Estepe) e são aproveitados principal
mente para criacão extensiva de bovinos e caprinos. e a área 
próxima de Palm~•ra dos fndtos é uttlízada com mandtoca. mtlho, 
fumo. feijão e pastagens. 

Os latossolos. de modo geral. possuem boas condições físicas 
para desenvolvimento das plantas e. em sua grande ~aior~a estã? 
localizados em relevo plano, proptclando a mecantzaçao agn
cola. com exceção daqueles da área do litoral de Pernambuco. 
que se encontram em relevo acidentado, impossib~lítand~ a 
mecanização. Além de problemas com o re levo, as hmitaçoes 
decorrem principalmente de deflciênc ia de água, baixa fertil idade 
natural nos distróficos e saturação com alumínio trocável nos 
álicos. 

PERFIL N! 5 

Data- 10/06n4. 

Classitic:ar;:io- t..tossolo Vermelho-Amarelo álteo A proemmente textura argtlosa 
relevo plano. 

Untdade de mapeamento - PE29. 



Localização- Estrada Mundo Novo-Mairi. a 9 km de Mundo Novo Município de 
Mundo Novo Estado da Bahia La! 11 •4 TS e long 40•26'WGr Folha SC 24-
Y-D 

Situação e declividade -Topo de elevação com declividade menor que 3% 

Litologia e formação geológica - Migmatitos diversos e gnaisses Complexo 
Caraíba-Paramirim 

Material originário- Produto de decomposição de migmatitos e gnaisses 

Relevo regional -Suave ondulado e ondulado 

Erosão - Nula 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe/Floresta Estacionai 

Uso atual - Pastagem 

A1 

A3 

B1 

B21 

B22 

0-15 em; bruno (10YR 4/3, úmido); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular; muitos poros pequenos; muito friável, plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

15-40 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido); argila are
nosa; maciça; muitos poros pequenos; muito friável, plástico e pega~ 
joso; transição plana e difusa 

40-80 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido); franco-argi
loso; maciça; muitos poros pequenos; friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa 

80-120 em; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmido); argila; 
maciça; muitos poros pequenos; friável, plástico e pegajoso; transi~ 
ção plana e difusa 

120-160 cm+;bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido); argila; 
maciça; muitos poros pequenos; fríável, muito plástico e pegajo~ 
so 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (4872-4876/IPAL) 

Horizonte 
Fracões da 

amosira total % 

Prol Cal h Case 
Terra 

Símb 

A1 
A3 
B1 
B21 
B22 

Argila 
natural 

% 

em 

0-15 
-40 
-80 
-120 
-160 

Silte --
Argila 

0,39 
0,29 
0.42 
0,21 
0,37 

>20 
mm 

Grau de 
flocu-
lacão 
% 

Ataque por H2S04 
(d~1.47)% 

Ki 
Ti02 I P205 

0,03 1.77 
0,01 1.44 
0,03 1.65 
0,05 2,65 
0,02 1,21 

20-2 
mm 

2 
1 
1 
6 
1 

c 
% 

2,53 
0,78 
0,55 
0.48 
0.42 

Kr 

1.46 
1.20 
1.37 
1,88 
0,99 

fina 
<2 
mm 

98 
99 
99 
94 
99 

N 
% 

0,23 
0,09 
0,07 
0,07 
0,07 

AI20 3 
Fe20 3 

4.71 
5.02 
4,82 
2.43 
4.76 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Na+ I s I H+ I AJ+3 I 
0,11 3,2 5,3 0,3 
0,11 1,9 3,7 1.4 
0.12 0,8 3,1 1.4 
0.17 0,8 3,0 1,3 
0,18 0,7 2.4 1,6 

T 

8,8 
7,0 
5,3 
5,1 
4,7 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

39 
33 
27 
26 
21 

MO 
% 

4.36 
1,34 
0,95 
0,83 
0.72 

(tfsa %) 

Areia 
Silte fina Argila 
0.05-0.20- <0.002 
0,002 

s;_ 
N 

11 
9 
8 
7 
6 

0.05 
mm 

18 
18 
16 
16 
16 

mm 

12 
11 
17 
10 
17 

mm 

31 
38 
40 
48 
46 

Ataque por H2S04 
(d ~ 1.47)% 

Si02 1 Al20 3 I Fe203 

12.8 12,3 4,1 
13,6 15.0 5.0 
16.4 16,9 5,5 

5,3 3.4 2,2 
12,7 17.9 5.9 

(pH 1:1) Complexo sortivo 
mE/100g 

Água I KCI 1 N ca+2 T Mg+2 T K+ 

5.0 4,1 2.3 0,6 0.17 
4.3 3,8 0.7 1.1 0,03 
4.6 3,6 0.4 0.2 0,04 
4.4 3,8 0.4 0.2 0.02 
4,5 3.8 0,3 0.2 0,02 

v Sat 100.AJ+3 
% e/sódio 

100Na+/T Al+3+ S 

36 1 9 
27 2 42 
15 2 64 
16 3 62 
15 4 70 

Pasta satorada 

C E do 
extrato Água 

mmhos/ 
% em 

a 25•C 

PERFIL N? 6 

Data - 09/1 2/65 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

ca+2 \ Mg+2 \ K+ \ Na+ 

mE/100g---

Equiv de 
CaC03 

% 

P205 
mg/100g 

0,6 
0,2 
0,2 
0,1 
0.6 

Equiv 
de 

umid 
% 

9,9 
14,0 
15,7 
16,0 
17,6 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento do Estado de Pernambuco
Volume 11 (Perfil 4) 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo álico A proeminente textura argilosa 
fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- LVd14 

Localização- Engenho Serra d'Água Município de Barreiros 

Situação e declividade -Trincheira em topo de elevação 

Formação geológica e litologia - Plutônicas ácidas Granito róseo 

Material originário- Saprólito de granito com influência de capeamento de mate
rial argila-arenoso 

Relevo local - Forte ondulado constituído por conjunto de outeiros e morros de 
topos aplanados ou arredondados, vertentes ligeiramente convexas de centenas 
de metros e vales em forma de V ou de fundo chato 

Relevo regional - Forte ondulado 

Altitude - 11 O m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Não aparente 

Vegetação local - Formação florestal subperenifólia secundária 

Vegetação regional - Floresta subperenifólia, formações florestais secundárias 
com porte de 10-12 m e cana-de-açúcar 

Uso atual -Cultura de cana-de-açúcar 

02 2-0 em; horizonte constituído por misturas de raízes, restos de 
ramos e folhas em decomposição 

A 1 0-15 em; bruno muito escuro (1 OYR 2/2. úmido); franco-argila
arenoso; moderada pequena a média granular; poros comuns peque
nos; friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

A3 15-35 em; bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2. úmido); argila are
nosa; fraca pequena blocos subangulares; poros comuns pequenos; 
firme, muito plástico e pegajoso; transição plana e clara 

B 1 35-70 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido); muito argiloso; 
pequena a granular e muito pequena blocos subangulares com as
pecto maciço poroso, moderadamente coeso m sltu; muitos poros 
pequenos; firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana 
e gradual 

B21 70-130 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido); muito argiloso; 
pequena granular com aspecto maciço poroso pouco coeso in situ; 
muitos poros pequenos; muito friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa 

B22 130-200 em; bruno-amarelado (8,5YR 5/8, úmido); muito argiloso; 
pequena granular com aspecto maciço poroso pouco coeso in s1tu; 
muitos poros pequenos; muito friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e gradual 

B3 200-220 em+; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); argila; muito 
pequena blocos subangulares e muito pequena granular com aspec
to maciço poroso pouco coeso msJtu; muitos poros pequenos; muito 
friável, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas no A1. bastantes no A3, poucas no B1 e no B21 e raras no B3 

Obs : mistura de material do A3 no 81; carvão no B 1; 
perfil coletado embaixo de mata, no fim da estação seca 
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Análises físicas e químicas Lab : SN LCS (2014-2020) 

Horizonte Frações da Comp. granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia 
Silte 

Slmb Prol. Cal h Case. fina fina Argila 
em >20 20-2 

grossa 
0,20- 0,05-

<0,002 
mm mm <2 2-0,20 

0,05 0,002 
mm mm mm 

mm 
mm 

02 2-0 o o 100 43 14 19 24 
A1 -15 o 1 99 48 15 5 32 
A3 -35 o 1 99 37 14 4 45 
B1 -70 o 1 99 27 11 2 60 
B21 -130 o 1 99 29 12 5 54 
B22 -200 o 1 99 23 11 4 62 
B3 -220+ o 1 99 28 11 5 56 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sonivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ J Na+ água I ação 
% % 

11 54 0.79 4,3 3,5 4.4 2.7 0,35 0,25 
13 59 0,16 4.4 3,8 0,6 0,5 0,07 0,09 
20 56 0,09 4.7 4,0 0,5 0,04 0,13 
27 55 0,03 4,7 4,2 0.4 0,03 0,07 o 100 0,09 4,8 4.4 0,6 0,03 0,08 o 100 0,06 5,0 4,5 0,6 0,03 0,07 o 100 0,09 4,9 4.4 0,5 0,01 0,04 

Complexo sonivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sat de (orgâ- N !;, 
Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

7,7 1,5 17,6 26,8 29 6,18 0.47 13 
1,3 1.4 7,7 10.4 13 2.01 0,13 15 
0,7 1,3 5,8 7,8 9 1,36 0,10 14 
0,5 0,9 3.4 4,8 10 0,55 0,05 11 
0.7 0.4 1.7 2,8 25 0,33 0,04 8 
0,7 0,5 1,8 3,0 23 0,25 0,03 8 
0,6 0,3 1,7 2,6 23 0.43 0,04 11 

Ataque por H2S04(d = 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (596) 96 e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de (96 de 
CaC03 

Na+ tro-
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P20s Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

(Ki) (Kr) 
valorT) 

10QNa+fT 
8,7 7.4 2.4 0.79 0,03 2,01 1,66 4,84 1 

11,6 10,5 3,3 0,97 0,02 1,87 1,56 5,00 1 
16,3 15,5 4,6 1,27 0,02 1,79 1,50 5,29 2 
20.4 19,5 5,5 1.44 0,04 1.78 1,51 5,57 1 
20,1 19.4 5,6 1,52 0,04 1,77 1.49 5.44 3 
22,7 21,8 6,2 1,58 0,04 1,77 1,50 5,52 2 
22,5 21,1 5,6 1.44 004 1,82 1,55 5.92 2 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ 
mmhos/ 

em 96 
a 25°C --mE/100g--

PERFIL N~ 7 

Data - 1 7/02/74 

HCÜJ-

CÜJ-

so4-
100.Att++ ----
S +AI+++ 

16 
52 
65 
64 
36 
42 
33 

p 
assimi-

lável 
ppm 

2.7 
1,1 
0,6 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

Equiv 
de 

umid 

% 

29 
16 
19 
23 
23 
24 
24 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura argilosa 
relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- LVd17. 

Localização- Estrada Senhor do Bonfim-Campo Formoso, a 13 km de Senhor do 
Bonfim Município de Senhor do Bonfim Estado da Bahia Lat 10°31 'S e long 
40°13'WGr Folha SC 24-Y·B 

Situação e declividade -Terço superior de encosta com 3% de declividade 

L1tologia e formação geológica - Biotita-gnaisse Complexo Saúde 
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Material originário - Produto de decomposição de biotita-gnaisses 

Relevo regional -Suave ondulado 

Erosão -Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe/Floresta Estacionai 

Uso atual -Culturas de mamona e mandioca 

Ap 0-15 em; bruno (1 OYR 4/3, úmido); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição plana e difusa 

A3 15-45 em; bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2. úmido); franco
argila-arenoso; fraca pequena granular com aspecto maciço poroso 
m s1tu; muitos poros pequenos e médios e poucos grandes; friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

B1 45-95 em; bruno (7,5YR 4/4, úmido); franco-argila-arenoso; maciça; 
muitos poros pequenos e médios; muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa 

B21 95-145 em; bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido); franco-argila-arenoso; 
maciça; muitos poros pequenos; muito friável. plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa 

B22 145-180cm+; bruno (7,5YR 4/4 úmido); argila arenosa; maciça; mui
tos poros pequenos; muito friável, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas finas e médias e poucas grossas no Ap, A3 e B 1; finas e médias 
comuns no B21 e poucas no B22 

Análises físicas e químicas 

Fracões da 
Horizonte amostra total% 

Si:nb 

Ap 
A3 
B1 
B21 
B22 

Argila 
natural 

% 

Prol 
em 

0-15 
-45 
-95 
-145 
-180 

Silte --
Argila 

0,62 
0.43 
0.40 
0,36 
0,05 

Cal h 
>20 
mm 

Grau de 
flocu· 
I ação 

% 

Ataque por H2 S04 
(d~1.47)% 

Ki 
Ti02 I P205 

0,01 2,80 
0,02 2,55 
0,02 1.73 
0,03 1,64 
0,02 1,60 

Case 
20-2 
mm 

2 

1 
2 
1 

c 
% 

0,85 
0.74 
0,54 
0.43 
0,38 

Kr 

2,04 
1,85 
1,39 
1,30 
1,28 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
100 

99 
98 
99 

N 
% 

0,14 
0,15 
0,10 
0,08 
0.08 

Al20 3 
Fe20 3 

2.70 
2,67 
4,08 
3,92 
3,96 

Complexo sonivo mE/1 OOg 

Na+ I s I H+ J Al+3 I T 

0,03 1,0 3.4 1,0 5.4 
0,04 0,8 3,3 1.4 5,5 
0,03 0,8 2,3 1,5 4,6 
0,03 0,6 2.4 1,6 4,6 
0,05 0,5 2,0 1,9 4.4 

Lab: SNLCS (4806-481 0/IPAL) 

Comp granulométnca 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

47 
39 
37 
34 
36 

MO 
% 

1.46 
1.28 
0,93 
0.74 
0,66 

ç_ 
N 

6 
5 
5 
5 
5 

(pH 1:1) 

(tfsa %) 

Areia 
f ma 

0,20-
0,05 
mm 

19 
21 
21 
21 
22 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

13 
12 
12 
12 

2 

Argila 
<0.002 

mm 

21 
28 
30 
33 
40 

Ataque por H2S04 
ld ~ 1.47)% 

Si02 1 Al203 1 Fe203 

5,1 3,1 1,8 
5,1 3.4 2,0 
5,3 5,2 2,0 
5,3 5,5 2,2 
5,0 5,3 2,1 

Complexo sortivo 
mE/1 OOg 

Água I KCI 1 N ca+2 I Mg+2 I K+ 

4,6 3,8 0,6 0,3 0,12 
4,6 3,8 0,5 0,2 0,06 
4.7 3,9 0,3 0.4 0,03 
4,5 3,9 0,3 0,2 0,02 
5,2 3,9 0,3 0,1 0,02 

v Sal 
~ % e/sódio 

100Na+/T Al+3+ S 

18 <1 50 
14 <1 64 
17 <1 65 
13 <1 73 
11 1 79 



Pasta sat1.1rada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
ca+21 Mg+21 K+ I Na+ 

Equiv de Equiv 

extrato 
Água 

CaC03 
P205 de 

mmhos/ % mg/1 OOg umid 

em % mE/100g--- % 

a 25•C 

0,3 9,8 
0,2 12,8 
0.4 12,3 
0,2 12,8 
0,2 13,2 

PERFIL N~ 8 

Data - 28/11/73 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média 
relevo plano 

Unidade de mapeamento - LV a 11 

Localização -Município de Capim Grosso Estado da Bahia Entroncamento para 
Jacobina Lat 11•23'S e long 40•00'WGr Folha SC 24-Y-D 

Situação e declividade - Coletado em topo de elevação com menos de 3% de 
declividade 

Litologia e formação geológica- Migmatitos Complexo Caraíba-Paramirim 

Material originário- Saprólitos de migmatitos com provável influência de cober
turas 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe/Floresta Estacionai 

Uso atual - Pecuária extensiva 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0-22 em; bruno (1 OYR 4/3, úmido); franco-arenoso; maciça; poros 
pequenos comuns; muito friável, não plástico e não pegajoso; transi
ção plana e difusa 

22-50 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido); franco-are
noso; maciça; poros pequenos comuns; muito friável; não plástico e 
não pegajoso; transição plana e difusa 

50-80 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4, úmido); franco-arenoso; 
maciça; muitos poros pequenos e poucos médios; muito friável, não 
plástico e não pegajoso; transição plana e difusa 

80-120 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido); franco-argila
arenoso; maciça; muitos poros pequenos e poucos médios; muito 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e difusa 

120-180 em+; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido); franco-argila
arenoso; maciça; muitos poros pequenos e poucos médios; muito 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: finas comuns no A1 e A3, poucas no 81 e 821 e raras no 822 

Análises físicas e químicas 

Honzonte 

Símb 

A1 
A3 
81 
821 
822 

Argila 
natural 

% 

Pro f 
em 

0-22 
-50 
-80 
-120 
-180 

Silte --
Argila 

0,31 
0,12 
0,67 
0,13 
0,27 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

Grau de 
flocu-
lação 

% 

Case 
20-2 
mm 

3 
4 
3 
2 
4 

c 
% 

0,78 
0.47 
0,29 
0,27 
0,27 

Terra 
fina 
<2 
lllffi 

97 
96 
97 
98 
96 

N 
% 

0,10 
0,08 
0,07 
0,08 
0,04 

Lab: SNLCS (4790-4794/IPAL) 

Are1a 
grossa 
2-0,20 

mm 

60 
62 
55 
56 
52 

MO 
% 

1,34 
0,81 
0,50 
0.46 
0.46 

Comp granulométrica 

ç_ 
N 

8 
6 
4 
3 
7 

(tfsa %) 

Are1a 
f ma 

0,20-
0,05 
mm 

19 
19 
20 
18 
15 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

5 
2 

10 
3 
7 

Arg1la 
<0,002 

mm 

16 
17 
15 
23 
26 

Ataque por H2S04 
(d~1.47)% 

Si02 ~ Al20 3 Fe20 3 

4,3 2,1 0,8 
4,1 3,0 0.4 
4,0 2,8 0.4 
4,3 2,9 0,6 
4,8 2,9 1,0 

Ataque por H2S04 (pH 1 :1) 
Complexo sortivo 

Al20 3 
mE/1 OOg (d~1,47)% 

K1 Kr 
ca+2 T Mg+2 I K+ 

Ti02 I P205 
Fe20 3 Água I KCI 1 N 

0,01 3.48 2,80 4,12 4,5 3.7 0,3 0,2 0,04 

0,02 2,32 2,14 11.78 4,6 3,8 0,3 0,1 0,02 

0,02 2.43 2,22 10,99 4,0 3,7 0.4 0,2 0,04 

0,01 2,52 2,23 7,59 4,0 3,8 0,2 0,3 0,05 
0,01 2,81 2,31 4,55 4,0 3.7 0,3 0,1 0,04 

Complexo sorllvo mE/1 OOg 
Sat v 

I I wl I 
% e/sódio 

1 OO.AI+3 

Na+ s Al+3 T 100 Na+/T Al+3+ S 

0,02 0,6 2,2 0,7 3,5 17 <1 54 
0,02 0.4 1,9 0,8 3,1 13 <1 67 
0,02 0.7 1,3 0,9 2,9 24 <1 56 
0,03 0,6 1,5 0,8 2,9 21 1 57 
0,04 0,5 0,9 1,0 2.4 21 2 67 

Pasta satl'lrada Sais soluveis (extrato 1 :5)' 

C E do ca+21 Mg+21 K+ I Na+ extrato Água 
mmhos/ 

% em mE/100g---
a 25•C 

Equiv de 
CaC03 

% 

P205 
mg/1 OOg 

0.4 
0,1 
02 
0,1 
0,2 

EqUIV 
de 

um1d 
% 

5,8 
51 
5.7 
67 
7,8 

PERFI L N~ 9 

Data - 26/05/81 

Classificacão- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura argilo
sa relevo Plano 

Unidade de mapeamento - LVd8 

Localizacão- Estrada Mirandiba-Carnaubeira, a 15,2 km de Mirandiba Município 
de Miran.diba Estado de Pernambuco Lat 8•16 Se long 38•44'WGr Folha SC 24-
X-A 

Situacão e declividade- Perfil coletado com Irado de caneco, em local plano com 
1-2%.de declividade 

Utologia e formação geológica - Biotita-granito porfiróides Granitóides tipo 
Arcoverde 

Material originário - Produto de decomposição de biotita-granito porfiróides 

Relevo original - Plano e suave ondulado 

Erosão -Nula a laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade -Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Aberta 

Uso atual -Culturas de milho, feijão e mamona 

A1 

A3 

81 

0-1 O em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido) e bruno-ama
relado (1 OYR 5/4, seco); franco-argila-arenoso; fraca pequena gra
nular; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual 

10-20 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido) e bruno-amarelado 
(1 OYR 5/8, seco); franco-argilo-arenoso; fraca pequena granular; 
macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção gradual 

20-35 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido) e amarelo-avermelhado 
(7 ,5YR 6/8, seco); argila arenosa; maciça; macio, friável, plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição difusa 

B21 35-80 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido) e amarelo-avermelhado 
(7 ,5YR 6/8, seco); argila arenosa; maciça; macio, friável, plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição difusa 

B22 80-140 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido) e amarelo-avermelhado 
(7,5YR 6/8, séco); argila arenosa; maciça; macio, friável, plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição difusa 

B23 140-160 em+; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); argila arenosa; maci
ça; macio, friável, plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes; finas e médias comuns nos horizontes A 1 e A3 
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Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (81 1115-81 1120) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia 
Silte 

Símb 
Pro f Cal h Case 

fina grossa fina 
0,05-

Argila 
em >20 20-2 

<2 2-0,20 0,20-
0,002 

<0.002 
mm mm 0,05 mm mm mm mm mm 

A1 0-10 o 4 96 32 31 15 22 
A3 -20 o 2 98 30 29 13 28 
81 -35 o 2 98 25 26 14 35 
821 -80 o 2 98 23 25 13 39 
822 -140 o 3 97 22 25 14 39 
823 -160+ o 4 96 18 26 17 39 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1N ca++ I Mg++ I K+ 1 Na+ 

em flocu- ---
água lação %Argila 

% % 

16 27 0,68 6.4 5,3 4,0 0,8 0.40 0,02 
21 25 0.46 5,5 4,2 2,1 0.4 0,31 0,02 
30 14 0.40 4,9 3,8 1,2 0,5 0,15 0,03 
o 100 0,33 4,6 3,7 1,0 0,5 0,12 0,04 
o 100 0,36 4,6 3,7 1,0 0,2 0,15 0,05 
o 100 0.44 4,6 3,7 0,8 0.4 0,14 0,04 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I H+ ValorT bases) nico) % iii 
(soma) (soma) % % 

5,2 o 1,8 7,0 74 1,20 0,12 10 
2,8 0,1 1,9 4,8 58 0,63 0,10 6 
1,9 0,5 1,9 4,3 44 0,35 0,08 4 
1,7 0,7 1,6 4,0 43 0,31 0,06 5 
1.4 0,7 1,5 3,6 39 0,24 0,04 6 
1.4 0,7 1.3 3.4 41 0,24 0,04 6 

Ataque por H2S04 (1 :1) 
Sat 

e NaOH (0,8%) e/sódio 
Si02 Si02 Al20 3 Equiv de (%de -- CaC03 Na+ tro-

Si02 Al20 3 Fe20 3 T102 P205 
Al20 3 R203 Fe2o3 % cável no 

(Ki) (Kr) valor T) 
1 OONa+/T 

10,8 7.4 3,2 0,53 2.48 1,95 3,63 <1 
12,9 8,8 4,0 0,59 2.49 1,93 3,45 <1 
15,9 12,1 4,7 0,75 2.23 1,79 4,03 1 
18,1 13,7 5,5 0,77 2.25 1,79 3,90 1 
17,2 12,6 4,9 0,77 2.32 1,86 4,04 1 
17,5 13,1 5,1 0,77 2,27 1,82 4,03 1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100.AI+++ assim i- Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ HC03- so.~ 
S +AI+++ lável de 

mmhos/ 
em % 

a 25"C 

PERFIL N~ 1 O 

Data - 26/04/72 

co,~ 

--mE/100g--

o 
3 

21 
29 
33 
33 

ppm umid 

% 

1 12,9 
<1 13,3 
<1 15.4 
<1 16,2 
<1 15,7 
<1 16,0 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco -Estado da Bahia -Volume I (Perfil 22) 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
fase transição cerrado/floresta subcaducifólia relevo plano. 

Unidade de mapeamento - LVa6 

Localização- Lado direito da estrada Morro do Chapéu-América Dourada a 4,4 km 
do Hotel Vila Amélia, em Morro do Chapéu. Município de Morro do Chapéu 

Situação e declividade- Trincheira em posição de topo, sob vegetação natural, a 
uns 200 m da estrada 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano (A) Grupo Chapada Diamanti
na. 
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Material originário - Cobertura de material argila-arenoso sobre arenitos e quart
zitos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e com ligeiras ondulações 

Altitude - 970 m. 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local - Mistura de plantas de cerrado com de floresta subcaducifólia 
(carrasco), com ocorrência de pai meirinha acaule (sem acúleos), Nectandra sp, 
Gochnatia lucJda, Cuphea fiava, Pavonia concellatavar, delioidea "baba-de-boi", en
tre outras 

'{egetação primária- Cerrado subcaducifólio, floresta subcaducifólia e caducifólia 
E comum a ocorrência de "carrasco" 

Uso atual - Pecuária extensiva em pequena escala 

A1 

A3 

0-20 em; bruno (7,5YR 4/4, úmido), bruno-amarelado-escuro (1 OYR 
4/4, seco); franco-argila-arenoso; fraca pequena blocos subangula
res e fraca muito pequena e pequena granular; poucos poros peque
nos e médios; duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

20-48 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido); bruno-ama
relado (1 OYR 5/6, seco); franco-argila-arenoso; fraca pequena blo-
cos subangulares e fraca muito pequena e pequena granular; poucos 
poros pequenos e médios; duro, friável, plástico e pegajoso; transi
ção plana e gradual 

81 48-75 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); bruno-amarelado (10YR 
5/6, seco); franco-argila-arenoso; pequena blocos subangulares 
com aspecto maciço poroso in situ; muitos poros pequenos e co
muns médios; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa 

821 75-135 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido), bruno forte (7,5YR 
5/7, seco); franco-argila-arenoso; pequena blocos subangulares 
com aspecto maciço poroso in sl!u; muitos poros pequenos e co
muns médios; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa 

822 135-180 em+; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido), bruno forte (7,5 
YR 5/8, seco); argila arenosa; pequena blocos subangulares com 
aspecto maciço poroso in s1tu; muitos poros pequenos e comuns 
médios; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas no A, comuns até 821 e poucas no 822 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte amostra total % 

Sfmb. 

A1 
A3 
81 
821 
822 

Prol. Cal h 
em >20 

mm 

0-20 o 
-48 o 
-75 o 
-135 o 
-180+ o 

Case. 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

31 
28 
26 
24 
22 

Lab: SNLCS (8140-8144) 

Comp granulométrica 
{tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

37 
34 
31 
34 
30 

Silte 
0,05-
0.002 

mm 

8 
11 
12 
11 
13 

Argila 
<0,002 

mm 

24 
27 
31 
31 
35 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água' KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu- %Argila 

água lação 
% % 

12 50 0,33 5,2 4,3 0,9 0,7 0,10 0,11 
17 37 0.41 5,2 4,1 0,6 0,03 0,07 
15 52 0,39 5,1 4,1 0,7 0,02 0,05 
16 48 0,35 5.2 4,3 0,7 0,02 0,05 

o 100 0,37 5,3 4,5 0,8 0,02 0,05 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 
(sat. de (orgã- N ~ 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

1,8 0.4 3,3 5,5 33 0,97 0,07 14 

0,7 0,8 2,6 4,1 17 0,60 0,05 12 

0,8 0,7 2,5 4,0 20 0,52 0,04 13 

0,8 0,5 2,3 3,6 22 0,37 0,04 9 

0,9 0,2 2,1 3,2 28 0,34 0,04 9 



Ataque por H2S04(d -1.47) Sat. 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 A120 3 Equiv. de (%de 
CaC03 Na+ tro-

Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 AI20 3 R203 Fe20 3 % eável no 

(Ki) (Kr) 
valorT) 

1QONa+/T 
9,7 8.4 2.4 0,31 0,03 1,96 1.58 4.55 2 

10,7 10,0 3,2 0.42 0,02 1,82 1,50 4,91 2 
11.7 10,8 3,5 0,83 0,02 1,84 1.50 4.85 1 
11.9 11,5 4,1 0.44 0,02 1,75 1.43 4.40 1 
13.3 13,2 4.4 0.49 0,02 1,72 1.40 4.71 2 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ HCO:!-
mmhos/ co.,-em % 
a 25°C --mE/100g--

so4-~ 
S +AI+++ 

18 
53 
47 
38 
18 

p 
assim i-

lável 
ppm 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

PERFIL N~ 11 

Data - 25/07/72 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco -Estado da Bahia -Volume I (Perfil 42) 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média 
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- LVd17 

Localização - Lado direito da rodovia Senhor do Bonfim-Feira de Santana, dis
tando 900 m do girador, na saída de Senhor do Bonfim Município de Senhor 
do Bonfim 

Situação e declividade- Corte de estrada em superfície aplanada com cerca de 5% 
de declividade. 

Formação geológica e litologia -Terciário Formação Capim Grosso (?) 

Material originário - Material arena-argiloso 

Relevo local -Suave ondulado 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 500 m 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local - Formação secundária caducifólia 

Vegetação primária -Caatinga hipoxerófila 

Uso atual - Culturas de subsistência (milho, feijão e mandioca) e alguma pas
tagem 

A1 

B1 

B21 

B22 

0-1 O em; bruno-escuro (1 OYR 3/3, úmido), bruno (1 OYR 6/3, seco); 
franco-arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares; muitos 
poros muito pequenos e pequenos, comuns médios e poucos gran
des; ligeiramente duro, friável, não plástico e não pegajoso; transi
ção plana e clara. 

1 0-25 em; bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 4/4, úmido), bruno-ama
relado (1 OYR 5/8, seco); franco-arenoso; fraca pequena e média blo
cos subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos, co
muns médios e poucos grandes; duro, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

25-55 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido), amarelo-avermelhado 
(7 ,5YR 6/6, seco); franco-argilo-arenoso; fraca pequena a média blo
cos subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligei
ramente duro, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

55-11 O em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido), amarelo-avermelhado 
(7 ,5YR 6/6, seco); franco-argila-arenoso; pequena blocos subangu
lares com aspecto maciço poroso in situ; muitos poros muito peque
nos e pequenos; macio, muito friável. plástico e ligeiramente pega
joso; transição plana e difusa 

B23 110-180 em+; bruno forte (7 ,5YR 5/6, úmido), amarelo-avermelhado 
(7,5YR 6.5/6, seco); franco-argilo-arenoso; pequena blocos suban
gulares com aspecto maciço por~so m s1tu; mUitos poros mUlto 
pequenos e pequenos; macio, muoto fnável. plástoco e logeoramen
te pegajoso 

Raízes: comuns (finas e médias) no A 1 e no B1, poucas a comuns (finas e médias e 
poucas grossas) no B21 e B22 e poucas no B23. 

Qbs : na área deste solo o horizonte A 1 varia de 1 O a 20 em de espessura 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (8474-8478) 

Frações da Comp. granulométrica 
Horizonte amostra total % 

Sfmb 

A1 
B1 
B21 
B22 
B23 

Prol Cal h. 
em >20 

mm 

0-10 o 
-25 o 
-55 o 
-110 o 
-180+ o 

Case 
20-2 
mm 

1 
1 
1 
1 
3 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 
99 
99 
97 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

56 
55 
47 
45 
37 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

21 
18 
19 
19 
19 

Silte 
0.05-
0.002 

mm 

10 
8 

10 
10 
12 

Argila 
<0.002 

mm 

13 
19 
24 
26 
32 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água' KCI1 N ca++ l Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu- %Argila 

água lação 
% % 

8 38 0,77 6,8 5,7 3,0 0,7 0,37 0,04 
14 26 0.42 6,3 4,8 1,5 0,6 0,17 0,05 
20 17 0.42 5,8 4,5 1,3 0.5 0,17 0,04 

6 77 0,38 5.4 4,3 1,0 0.4 0,09 0,02 
o 100 0,38 4,8 3,9 0,8 0.4 0,05 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

4,1 o 1.4 5,5 75 0,82 0,09 9 
2,3 o 1,6 3,9 59 0.43 0,05 5 
2,0 o 1,5 3,5 57 0,36 0,04 9 
1,5 0,1 1.4 3,0 50 0,15 0,03 5 
1,3 0,1 1.4 3,1 42 0,08 0,02 4 

Ataque por H2S04 (d - 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de (%de -- -- -- CaC03 Na+ tro-
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 AI20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

(Ki) (Kr) 
valor T) 

100Na+/T 

7,0 5,8 1,6 0,24 0,04 2,06 1,72 5,70 
9,7 8,2 2,0 0,30 0,04 2,01 1,72 6.44 

11,8 9.8 2,5 0,31 0,03 2,04 1,74 6,15 
13,2 10,5 2,5 0,35 0,03 2,14 1,85 6,59 
15.2 13,4 3,2 0.41 0,03 1,92 1,66 6,58 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
p 

C E do 100.At+++ assimi~ Equiv 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ Hco.,- so4- S +AI+++ lável de 
mmhos/ 

em % 
a 25°C --mE/100Q--

PERFIL N~ 12 

Data - 23/05/61 

co.,-

o 
o 
o 
6 

24 

ppm 

6 
<1 
<1 
<1 
<1 

umid 

% 

9 
10 
12 
12 
14 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Per
nambuco - Voluma li (Perfil 44) 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico concreci~nário A moderado 
textura média com cascalho fase pedregosa caatonga hoperxerofola relevo plano 

Unidade de mapeamento - LVe3 

Localização - Estrada Petrolina-Afrânio, a 38 km de Petrolina Município de 
Petrolina 

PEDOLOGlA/465 



Situação e declividade - Trincheira a 8 m da estrada, com declividade de O a 
1,5% 

Formação geológica e litologia -Cobertura sedimentar de caráter macroclástico 
sobre rochas do Pré-Cambriano 

Material originário -Sedimentos areno~argilosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 350 m 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade -Bastantes pedras e pequenas concreções ferruginosas 

Erosão -Laminar ligeira a moder~da 

Vegetação local - Caatinga hiperxerófila arbustiva densa com algumas árvores 
notando-se a espécie coração-de-negro 

Vegetação regional -Caatinga hiperxerófila arbustiva e arbórea densa 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga 

A1 

81 

822 

823 

83cn 

IICcn 

0-15 em; bruno forte (7,5YR 5/5, úmido), bruno (7,5YR 5/4, úmido 
amassado), bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 7/5, seco), bruno
amarelado-claro (1 OYR 6/4, seco pulverizado); franco-arenoso; fra
ca muito pequena a pequena granular; ligeiramente duro, friável, não 
plástico e não pegajoso; transição ondulada e clara 

15-35 em; amarelo-avermelhado (7,5YR 5,5/6, úmido), amarelo
avermelhado (7,5YR 7,5/6, seco); franco-argila-arenoso; pequena 
granular com aspecto maciço poroso in s1tu; ligeiramente duro, friá
vel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição ondu
lada e difusa 

35-78 em; amarelo-avermelhado (5YR 6/7, úmido), amarelo-aver
melhado (7,5YR 7/6, seco); franco-argila-arenoso com cascalho; 
pequena granular com aspecto maciço poroso m sJtu; duro, friável, 
ligeiramente plástico e pegajoso; transição ondulada e difusa 

78-108 em; amarelo-avermelhado (7,5YR 7/7, úmido), amarelo (1 O 
YR 7,5/6, seco); franco-argila-arenoso com cascalho; pequena gra
nular com aspecto maciço poroso in s1tu; ligeiramente duro, friável, 
ligeiramente plástico e pegajoso; transição ondulada e difusa 

108-130 em; amarelo (1 OYR 7/6, úmido); amarelo (1 OYR 8/6, seco); 
mosqueado pouco; franco-argila-arenoso muito cascalhento; muito 
pequena e pequena granular com aspecto maciço poroso m situ; 
ligeiramente duro, friável,ligeiramente plástico e ligeirpmente pega
joso; transição ondulada e abrupta 

130-150 em+; camada de pedras e concreções ferruginosas; amare
lo (1 OYR 7/6, seco pulverizado); franco-arenoso; ligeiramente plás
tico e pegajoso 

Obs : leito descontínuo de pedras e concreções de diâmetros variando entre 1 e 15 
em; 
no 83cn há um mosqueado difuso, difícil de serem tiradas as cores 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (3567-3572) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia 
Silte 

Sfmb Pro f Cal h Case 
fina fina 

0,05-
Argila 

em >20 20-2 grossa 
0,20- <0,002 <2 2-0,20 0,002 mm mm 0,05 mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o 3 97 40 38 10 12 
81 -35 o 3 97 32 40 8 20 
822 -78 o 7 93 31 28 16 25 
823 -108 o 10 90 27 26 26 21 
83cn -130 o 13 87 29 31 24 16 
IICcn -150+ 11 62 27 25 30 30 15 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg dispersa Grau de ~ em flocu-
%Argila 

Água' KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ água lação 
% 96 

6 50 0,83 5.7 4,8 1,7 0.4 0,29 0,10 
10 50 0.40 5,1 4,1 1,0 0.4 0,30 0,10 

2 92 0,64 5,0 3,2 1,1 0,3 0,31 0,10 
o 100 1,24 5,2 4.4 1,2 1,0 0,17 0,10 
o 100 1,50 5.7 4,9 1,5 0,9 0,13 0,10 
o 100 2,00 5,9 4,9 1,8 1,3 0,18 0,15 

466/PEDOLOG IA 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sat de (orgê- N ~ 
Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

2,5 1.7 4,2 61 0,63 0,06 11 
1,8 1.7 3,5 51 0,21 0,04 5 
1,8 1.4 3,2 56 0,14 0,03 5 
2,5 1,3 3,8 66 0,13 0,03 4 
2,6 1,0 3,6 72 0,12 0,03 4 
3.4 07 41 83 010 003 3 

Ataque por H2S04(d = 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%) 96 e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de (%de -- CaC03 Na+ tro-
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P20s AI203 R203 Fe20 3 % cável no 

(Ki) (Kr) 
valorT) 

10QNa+fT 

6,0 4,9 1,2 0,04 2,08 1.80 6.41 2 
8,8 7,1 1,6 0,03 2,11 1,86 6,87 3 

12,9 10,6 2,3 0,01 2,07 1,81 7,24 3 
15.4 12,1 2.7 0,01 2,16 1.90 7,04 3 
14,5 11,5 2.4 0,01 2,14 1.89 7,52 3 
15,7 11,9 3,0 0,01 2,24 1,93 6,23 4 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 ;5) 

p 
C E do 100.Atf++ assim i- Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜ:J- so4- ----
S +AI+++ lável de 

mmhos/ 
em % 

a 25°C --mE/1009--

AMOSTRA EXTRA N~ 1 

Data - 04/1 2/70 

CÜ:J- ppm umid 

96 

10 
11 
12 
14 
15 
16 

Fonte - Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos da Margem 
Esquerda do Rio São Francisco- Estado da Bahia- (Amostra Extra 8) 

Classificacão- Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico A fraco textura média fase 
caatinga hiperxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento- LVe3 

Localização- Na estrada que liga a rodovia Petrolina-Remanso a Sobradinho, dis
tando 2 km desta rodovia Município de Casa Nova 

Situação e declividade -Topo plano de baixa elevação 

Formação geológica e litologia- Pré-Cambriano Indiviso Gnaisse 

Material originário -Sedimentos arena-argilosos recobrindo gnaisse 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 440 m 

Drenagem -Acentuadamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local- Caatinga hiperxerófila 

Vegetação regional - Caatinga hiperxerófila 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga 

8 30-50 cm+;bruno forte (7,5YR 5/6, úmido) e amarelo-avermelhado 
(7,5YR 6/6, seco); franco-argila-arenoso; muito pequena a pequena 
granular e muito pequena blocos subangulares com aspecto maciço 
poroso m s1tu; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeira
mente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab · SNLCS (7048) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total 96 (tfsa %) 

Terra Areia Areia 
Silte Prol Cal h Case fina Argila 

Sfmb 
>20 20-2 fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 em 

<2 2-0,20 0,002 
mm mm 0,05 mm 

mm mm mm mm 

8 30-5o+ o 3 97 32 36 11 21 



Argila 
dispersa Grau de ~ 

(pH 1:2,5) Complexo sÔrtivo mE/1 OOg 

Água' KCI1N ca++ I Mg++ I K+ 1 Na+ 
em flocu-

%Argila 
água lação 

'J6 'J6 

95 0,52 5,0 4,0 1,3 0,6 0,16 0,05 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sat. de (orgll- N s;. 
Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) 'J6 N 
(soma) (soma) 'J6 'J6 

2,1 0,2 1,7 4,0 53 0,23 0,03 8 

Ataque por H2S04(d = 1.47) Sat 
e Na2C03 (5%) 'J6 e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de (%de 

Al20 3 R203 Fe2o3 
CaC03 Na+ tro-

Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P20s 'J6 cável no 

(Ki) (Kr) 
valorT) 

100Na+/T 

9.2 6,6 4,0 0.70 0.03 2,37 1.71 2,59 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100.Ai+++ assimi- Equiv 
extrato Água C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜJ- so4- ---- lável de S +AI+++ 

mmhos/ CÜJ- ppm umid 
em 'J6 

a 25°C --mE/100g-- 'J6 

9 11 

3.4.2.4 - Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico 

Compreende solos com horizonte B latossólico, não hidromórfi
cos, diferenciando-se dos demais latossolos por apresentarem 
caráter húmico, isto é, possuem uma camada superficial muito 
espessa, bastante escurecida pela matéria orgânica, com teores 
de carbono variando em torno de 1% até uma profundidade de 
1m. 

Estes solos ocorrem em pequena extensão no município de 
Garanhuns, ocupando 0,04% do total da área; são álicos, com 
saturação com alumínio trocável em torno de 60%; bem drena
dos; fortemente ácidos e de baixa fertilidade natural. São desen
volvidos a partir de recobrimento de material argila-arenoso 
sobre rochas graníticas e gnáissicas, estão situados em relevo 
plano e suave ondulado e se encontram sob vegetação de Flo
resta Estacionai 

Quanto ao clima, ocorre o tipo climático Cs'a, com precipi
tações pluviométricas médias anuais na ordem de 800 a 1 .300 
mm. 

Apesar de serem de baixa fertilidade natural e terem proble
mas com satura cão com alumínio, são muito utilizados e neles se 
destacam várias· culturas adubadas: café, mandioca e pastagens. 

PERFIL N~ 13 

Data - 1 8/1 0/67 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Per
nambuco -Volume li (Perfil 12). 

Classificação - Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico álico textura média com 
cascalho fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- LVHa. 

Localização- Desvio na altura do Km 5 da estrada velha Garanhuns-Águas Belas 
(via Jenipapo, Mochila), lado esquerdo, distando aproximadamente 160 m da 
estrada Município de Garanhuns 

Situação e declividade- Trincheira so_b mata, em topo de elevação com declivi
dade de 5% 

Formação geológica e litologia - Capeamento sobre o Pré-Cambriano (CD) 

Material originário -Cobertura de sedimentos arena-argilosos de natureza quart
zosa sobre gnaisse (?) 

Relevo local - Suave ondulado correspondente a topo de elevação, com suas 
encostas alcançando declividade de até 20%. 

Relevo regional -Suave ondulado e ondulado com topos ac.hatados de declivi
dades pequenas. 

Altitude - 860 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão - Não aparente 

Vegetação local - Remanescentes de floresta subperenifólia, tendo um porte 
superior a 8-1 2 m 

Vegetação regional- Remanescentes de floresta subperenifólia, formações arbó
reo-arbustivas secundárias e culturas 

Uso atual- Cerca de 60-70% da área se encontram ocupados por culturas de café, 
milho, lflandioca e feijão. -

02 

A11 

2-0 em; folhas, ramos e outros restos vegetais em decomposição 

0-27 em; bruno-escuro (1 OYR 3/3,5, úmido e úmido amassado), 
bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2,5, seco e seco pulverizado); 
franco-arenoso com cascalho; fraca muito pequena blocos subangu
lares; muitos poros muito pequenos e pequenos; macio, friável, ligei
ramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e clara 

A 12 27-90 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/3,5, úmido); franco
argila-arenoso com cascalho; pequena a média blocos subangulares 
com aspecto maciço poroso in situ; muitos poros muito pequenos e 
pequenos; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição plana e gradual. 

A3 

B1 

B2 

90-145 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/5, úmido); franco-argila
arenoso com cascalho; muito pequena blocos subangulares com 
aspecto maciço poroso in situ; muitos poros muito pequenos e 
pequenos; macio, muito friável, ligeiramente plástico e pegajoso; 
transição plana e abrupta 

145-180 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/7, úmido); mosqueado co
mum, pequeno a médio e difuso, bruno-amarelado (1 OYR 5,5/8, 
úmido); argila arenosa cascalhenta; muito pequena blocos subangu
lares com aspecto maciço poroso m sJtu; muitos poros muito peque~ 
nos e pequenos; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição ondulada e clara (25-45 em) 

180-21 O cm+;bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido); mosqueado abun
dante, grande e difuso, amarelo-brunado (1 OYR 6/8, úmido); franco
argila-arenoso cascalhento; muito pequena blocos subangulares 
com aspecto maciço poroso insitu; muitos poros muitos pequenos e 
comuns pequenos; ligeiramente duro, friável. plástico e pegajoso 

Raízes: muitas no A 11, comuns em A 12 e A3, poucas no B1 e raras no B2 

Obs : o perfil é bem permeável até cerca de 1 ,80 m; 
as consistências das partes com mosqueado nos horizontes B 1 e 82 são 
diferentes da matriz (fundo), sendo muito duro nas partes com mosqueados 
amarelados que correspondem a nódulos muito endurecidos; 
pequenas (1-2 em de diâmetro) e poucas concreções de coloração vermelha 
(10YR 4/4 e 10R 3/4) aparecem no limite de B1 para 82; 
o perfil foi descrito com ligeiro teor de umidade 

Análises físicas e químicas 

Frações da 
Horizonte amostra total 'J6 

Símb 

A11 
A12 
A3 
B1 
B2 

Argila 

Pro f Cal h 
em >20 

mm 

0-27 o 
-90 o 
-145 o 
-180 o 
-210+ o 

Case 
20-2 
mm 

8 
11 

8 
16 
20 

Terra 
fina 
<2 
mm 

92 
89 
92 
84 
80 

(pH 1:2,5) 

Lab: SNLCS (3371-3375) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

67 
59 
49 
44 
43 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

9 
11 
13 
12 
15 

Silte 
0,05-
0.002 

mm 

5 
4 
6 
8 
8 

Argila 
<0.002 

mm 

19 
26 
32 
36 
34 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 'J6 Silte 

Água! KCI1N ca++ l Mg++ I K+ l Na+ 
em flocu- %Argila 

água lação 
'J6 'J6 

5 74 0,26 4.4 3.9 0,5 0,5 0,06 0,07 

9 65 0,15 4,6 4,1 0,2 0,2 0,04 0,06 

15 53 0.19 4,8 4,2 0,1 0,1 0,05 0,06 

12 67 0,22 5,2 4,6 0,1 0,1 0,05 0,10 

15 56 0,24 . 5,2 4,5 0,1 0,1 0,08 0,07 
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Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sat de (orgâ- N !;. 
Valor S I A(+++ I ValorT bases) nico) 96 N 
(soma) (soma) 96 96 

0,6 1,3 5.7 7,6 8 1,56 0,11 14 
0,3 1.3 3,5 5,1 6 0,82 0.05 16 
0,2 1,1 3,2 4,5 4 0,57 0,04 14 
0,3 0,7 5,0 6,0 5 0,90 0,06 15 
0,3 0,7 2.7 3,7 8 0,52 0,04 13 

Ataque por H2S04(d = 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (596) 96 e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de (96 de 

Al20 3 R203 Fe20 3 
CaC03 Na+ tro-

Si02 AI203 Fe20 3 Ti02 P205 96 cável no 

(Ki) (Kr) 
valorT) 

100Na+/T 

7,1 6,6 3,2 0.40 0,07 1,83 1.40 3,24 1 
8,3 8,2 3.9 0.43 0,09 1.72 1.32 3.30 1 

10.0 9.9 4.5 0,52 0,06 1,72 1.33 3.50 1 
l2,0 13.2 6,1 0,63 0,08 1,55 1,20 3.40 2 
12,5 13,1 5,3 0.65 0,07 1,62 1,29 3,88 2 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100.Ar+++ assimi- Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜJ- so4- S +AI+++ lável de 
mmhos/ 

em 96 
a 25°C --mE/100g--

3.4.2.5 -Terra Roxa Estruturada 

CÜJ-

68 
81 
85 
70 
70 

ppm 

3 
<1 
<1 

2 
2 

umid 

96 

9 
11 
11 
18 
15 

Compreende classes de solos com B textura i, não hidromórficos, 
argila de atividade baixa -menor que 24 mE após correção para 
carbono-, com pequena distinção entre os horizontes, baixo gra
diente textura!, estrutura bem desenvolvida e com presença de 
cerosidade 

São solos profundos ou muito profundos, podendo atingir até 
5 m de espessura; possuem seqúência de horizontes A, Bt e C, 
sendo o horizonte Bt com espessuras de 2 a 3m; textura argilosa; 
forte e moderadamente ácidos; bem drenados e apresentam 
cores avermelhadas, com matiz 2,5YR 

Ocorrem nesta área solos distróficos e álicos, que represen
tam 0,01% do total mapeado. 

O material originário relaciona-se com rochas vulcânicas bási
cas, sendo mais provável. proveniente do saprólito de basalto. 

Esta classe de solos ocorre em pequena extensão no municí
pio de Cabo, no Estado de Pernambuco, e apresenta-se em relevo 
ondulado, constituída por conjunto de colinas e outeiros de for
mas arredondadas. 

O clima da área, segundo a classificação de Kõppen, é do tipo 
Ams', com precipitações pluviométricas médias anuais na ordem 
de 1 800 mm, encontrando-se os solos sob vegetação de Flo
resta Ombrófila Densa 

Embora estes solos sejam de baixa fertilidade natural, desta
cam-se pelas suas boas condições físicas e são muito utilizados, 
principalmente pela cana-de-açúcar 

Para um aproveitamento agrícola racional. há necessidade de 
adição de adubos para melhorar a fertilidade do solo, calagem 
para corrigir a toxidez do alumínio e práticas conservacionistas 
para evitar o processo de erosão. 

PERFIL N~ 14 

Data - 25/1 0/63 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Per
nambuco- Volume li (Perfil 41) 

Classificação- Terra Roxa Estruturada distrófica A moderado textura muito argilosa 
fase floresta subperenifólia relevo ondulado 

Unidade de mapeamento - TRd 

Localizacão - Lado direito da estrada nova Cabo-Serinhaém, distando 6 km do 
Cabo, nÓ engenho Algodoais. Município do Cabo 
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Situação e declividade -Corte em topo de elevação com 2096 de declividade. 

Formação geológica e litologia- Rochas vulcânicas básicas, com predomínio de 
andesina-basalto 

Material originário- Produto da decomposição de andesina-basalto e de traquito, 
com provável influência de material pseudo-autóctone na parte superficial 

Relevo local - Ondulado 

Relevo regional - Ondulado, constituído por conjunto de colinas e outeiros de 
topos arredondados, apresentando vertentes ligeiramente convexas de dezenas a 
centenas de metros e vales em V Declividades de 15 a 20% 

Altitude - 50 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão - Laminar ligeira a moderada 

Vegetação local -Cana-de-açúcar 

Vegetação regional - Remanescentes da floresta subperenifólia e cana-de-açú
car 

Uso atual- Cana-de-açúcar (85%), pastos (1 0%) e remanescentes da fio resta sub
perenifólia (5%) 

Ap 0-15 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/3. úmido); argila; 
moderada pequena blocos subangulares e moderada média granu
lar; poros pequenos comuns; duro, friável, plástico e pegajoso; tran
sição plana e clara 

8211 15-135 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); muito argiloso; 
moderada pequena blocos subangul~res; poros pequenos comuns; 
cerosidade pouca e fraca; muito duro, friável, plástico e muito pega
joso; transição plana e difusa 

B22t 135-215 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/8, úmido); muito argiloso; 
moderada a forte pequena blocos subangulares; poros pequenos 
comuns; cerosídade abundante e fraca; duro, friável, plástico e muito 
pegajoso; transição plana e gradual 

B3t 215-315 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); fran
co-argiloso; moderada pequena blocos subangulares e angulares; 
poros pequenos comuns: cerosidade abundante e moderada; s/!
ckensJde pouco, pequeno e fraco; transição plana e difusa 

C1 315-465 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/5, úmido); silte; 
moderada pequena blocos subangulares e angulares; poucos poros 
pequenos; duro, triável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição 
ondulada e difusa 

C2 465-485 em+; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido; fran
co-siltoso; fraca pequena blocos subangulares; poucos poros pe
quenos; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e pegajo
so 

Raizes: muitas no Ap e topo do 8211, poucas na parte baixa do B21t e topo do 
B22t 

Obs : linha de calhaus arestados no topo do B22t; 
pontos claros constituídos de minerais primários no C1 e muitos materiais 
primários no C2; 
em alguns perfis próximos, notou-se a presença de cristais de quartzo 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (7080-7085) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total 96 (tfsa 96) 

Terra Areia 
Areia 

Silte 
Pro f Cal h Case fina Argila 

Simb em >20 20-2 fina grossa 0,20- 0,05- <0.002 
mm mm <2 2-0,20 0,05 0.002 mm 

mm mm mm mm 

Ap 0-15 o X 100 8 4 33 55 
B21t -135 o X 100 2 1 17 80 
8221 -215 o o 100 1 1 29 69 
B3t -315 o o 100 3 3 66 28 
C1 -465 o o 100 2 7 83 8 

C2 -485+ o o 100 4 11 78 7 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 96 Silte 

Água I KC11N ca++ í Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu- %Argila 

água I ação 
96 96 

28 49 0,60 4,9 4,2 0,2 0,2 0,11 0,12 

o 100 0.21 5,6 5,2 0.4 0,0 0,03 0,10 

o 100 0.42 5,0 3.7 0.4 0,0 0,03 0,10 

o 100 2.35 4,7 4,0 0.4 0,0 0,03 0,10 

o 100 10,30 4.7 3.7 0.4 0,0 0,02 0,10 

o 100 11.10 4,7 3,7 0.4 0,0 0,21 0,10 



Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sat de (orgA· N ~ 
Valor S I AI+++ [ ValorT bases) nieo) 96 N 
(soma) (soma) 96 96 

0,6 0,3 9,3 10,2 6 2,16 0,10 21,6 
0,5 0,1 3,6 4,2 12 0,61 0,04 15,3 
0,5 3,1 6,5 10,1 5 0,32 0,03 10,7 
0,5 4,8 8,0 13,3 4 0,19 0,03 6,3 
0,5 5,8 6,8 13,1 4 0,19 0,02 9,5 
07 38 73 11 8 6 018 002 95 

Ataque por H2S04(d - 1.4 7) Sat. 
e Na2C03 (596) 96 e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de (96 de 
CaC03 

Na+ tro-
Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 AI203 R203 Fe20 3 96 eável no 

(Ki) (Kr) 
valor T) 

100Na+/T 

20,8 18,6 22,0 0,11 1,90 1,08 1,32 1 
28,7 26.4 21.7 .0.06 1,85 1,21 1,90 2 
35,0 30,0 17,1 0,05 1,98 1,45 2,75 1 
30,8 26,4 24,4 0,07 1,98 1,25 1,70 1 
29,6 25,9 25,2 0,07 1,94 1,20 1,61 1 
28 7 25 4 25 7 o 07 1 92 1 17 1 55 1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100.AtH+ assimi- Equiv. 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ Hca:.- so4- --- lável de 

Água S+AI+++ 
mmhos/ c a:.-em 96 
a 25°C --mE/100g--

3.4.2.6 -Terra Roxa Estruturada Similar 

33 
17 
86 
90 
92 
84 

ppm uinid. 

96 

38,0 
45,8 
47,8 
42,7 
41,0 
46,7 

Esta classe de solos ocorre em pequena extensão no Estado de 
Alagoas, na unidade de mapeamento LEe1, como segundo com
ponente. São solos eutróficos e intermediários para latossolos. 
Apresentam pouca cerosidade, estrutura pouco desenvolvida, 
alto grau de floculação, baixa relação textura I- em torno de 1 ,5 -, 
coloração vermelha ou vermelho-escura no matiz 2,5YR, satura
ção de bases média a alta, variando entre 50 e 80%, e textura 
argilosa 

O material de origem destes solos relaciona-se com a decom
posição de micaxistos, com veios de quartzitos, com provável in
fluência de recobrimento de material argila-arenoso, diferencian
do-se das Terras Roxas Estruturadas, que são desenvolvidas a 
partir de rochas básicas. Ocorrem em relevo suave ondulado e 
ondulado e encontram-se sob vegetação de Estepe/Floresta 
Estacionai 

Segundo a classificação de Kõppen, ocorre o tipo climático 
As', com precipitações pluviométricas médias anuais variando de 
800 a 1.100 mm. 

Quanto ao uso, são bastante aproveitados com pequenas cul
turas de subsistência, como a mandioca, o milho e o feijão. 

Estes solos possuem boas condições físicas para o desenvol
vimento da maioria das culturas, de modo que poderiam ser me
lhor aproveitados para um aumento da produtividade, através de 
adubações complementares, práticas de conservação de solos e 
irrigações, nos meses secos ou de baixas precipitações pluvio
métricas. 

3.4.2.7- Podzólico Acinzentado 

Compreende solos com horizonte B textura!, não hidromórficos, 
de coloração acinzentada, argila de atividade baixa, geralmente 
de textura arenosa no horizonte A e média no B. Apresentam 
seqüência de horizonte A. Btx e C, são distróficos e álicos, profun
dos a muito profundos, fortemente ácidos, moderado a imperfei
tamente drenados, de baixa fertilidade natural e bastante intem
perizados, com relação molecular - Ki - baixa. É comum a pre
sença de um horizonte endurecido - fragtpan -constituindo no 
solo um fator impeditivo da drenagem. 

Estes solos foram mapeados no litoral dos Estados da Bahia e 
Alagoas, ocorrem como segundo componente nas unidades de 

mapeamentos P2, LAd9 e PVd61 e como terceiro componente na 
unidade PVd64. 

São derivados a partir de sedimentos arena-argilosos e argila
arenosos do Grupo Barreiras e situam-se em áreas de relevo 
plano, o que favorece a mecanização. 

Quanto ao clima, ocorre o tipo climático As' de Kõppen, com 
precipitações pluviométricas médias anuais entre 1 .000 e 1.500 
mm, e encontram-se sob vegetação de Savana Arbórea Aberta e 
Floresta Estacionai Semidecidual. 

Estas áreas são pouco utilizadas, constando apenas algumas 
culturas de subsistência e cana-de-açúcar. 

As principais limitações ao uso agrícola ocorrem da baixa 
fertilidade natural. acidez elevada e presença de alumínio trocá
vel, requerendo, assim, necessidades de adubação, correção do 
solo e, ainda, devemos considerar o problema da drenagem, 
devido à presença de fragipan 

PERFIL N~ 15 

Data - 22/09/66 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume I (Perfil 158) 

Classificação- Podzólico Acinzentado álico Tb com frag1pan A moderado textura 
média/argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano 

Unidade de mapeamento - PVd40 

Localização- Estrada que liga ltanhi a Jandaíra, distando 13 km de ltanhi Municí· 
pio de Jandaíra 

Situação e declividade -Trincheira do lado esquerdo da estrada em topo de "ta· 
buleiro" com pequeno declive 

Formação geológica e litologia -Terciário Formação Barreiras 

Material originário -Sedimentos argila-arenosos 

Relevo local - Plano com ligeiros abaciamentos 

Relevo regional - Plano a suave ondulado 

Altitude - 130 m 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Erosão - Não aparente 

Vegetação local- Floresta subperenifólia dominada por árvores de 10-15 m de 
altura, diâmetro em torno de 20 em, com leguminosas (sucupira, ingá-de·porco) e 
árvores de folhas lisas e espessas; constituindo o estrato médio, de 6 a 8 m, apare· 
cem espécies isoladas de lixeira e cajueiro Nota-se, nas proximidades do perfil, 
provavelmente nas áreas alteradas, um substrato onde domina a ciperácea Rhyn
chospora cepha/otes e gramíneas do gêneroAndropogon além de uma espécie her
bácea com porte em torno de 80 em 

Vegetação primária- Floresta subperenifólia. Nas áreas alteradas verifica-se pre
sença de imbaúba, licuri, piaçaba, lixeira e cajueiro 

Uso atual - Pequenos talhões cultivados com milho, mandioca e arroz 

02 3·0 em; (não coletado) 

A 1 0·20 em; cinzento-escuro (1 OYR 4/1, úmido); franco-arenoso; fraca 
pequena granular; muitos poros pequenos; muito friável, ligeira
mente plástico e pegajoso; transição plana e clara 

81 t 20·35 em; cinzento·brunado-claro (2,5Y 5,5/2, úmido); franco·argi· 
lo-arenoso; fraca pequena a média blocos subangulares; poros co
muns pequenos; friável, plástico e pegajoso; transição plana e cla
ra 

B2tx 35-90 em+; cinzento-brunado·claro (2,5Y 6/2, úmido), mosqueado 
comum, grande e distinto, vermelho-amarelado (5YR 4/8, úmido); 
argila arenosa; fraca pequena a média blocos subangulares; poucos 
poros pequenos; firme, muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: muitas no A1, no 811 e comuns no B2tx 
Obs: o perfil encontrava-se úmido e foi examinado ao pôr-do-sol 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Sfmb. 

A1 
811 
B2tx 

Prof. 
em 

0-20 
-35 
-9o+ 

Frações da 
amostra total 96 

Cal h. 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case. 
20-2 
mm 

1 
1 
X 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 

100 

Lab · SNLCS (2527-2529) 

Comp. granulométriea 

Areia 
grossa 
2·0.20 

mm 

43 
41 
31 

(tfsa 96) 

Areia 
fina 

0,20· 
0.05 
mm 

24 
23 
19 

Silte 
0,05· 
0,002 

mm 

13 
10 

7 

Argila 
<0,002 

mm 

20 
26 
43 
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Argila 
% Silte 

(pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu- %Argila 

água lação 
% % 

15 
22 
40 

25 
15 

7 

0.65 
0,38 
0,16 

5.3 
4.7 
4,8 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

40 
0,4 
06 

0,2 
1,2 
1 4 

H+ I 
5,5 
2,9 
3,0 

ValorT 
(soma) 

9.7 
4,5 
5,0 

Ataque por H2S04 (d = 1 ,4 7) 

4.6 
3.9 
3.9 

2,8 1,0 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

41 
9 

12 

0,3 
0,5 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

2,11 
0,91 
0,47 

N 

0,12 
0,08 
0,09 

% 

O, 17 
0,08 
0,04 

0.05 
0,03 
004 

c 
N 

12 
11 
12 

Sat 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv de (%de -- CaC03 Na+ tro-
AI20 3 R203 Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 Fe20 3 % cável no 

(Ki) (Kr) 
valor T) 

100Na+/T 
7 7 

11,1 
1 7,4 

7 1 
9,7 

15,4 

Pasta saturada 

C E do 
extrato 

Água mmhos/ 
em % 

0,5 
o 7 
1,6 

0,56 
o 57 
0,79 

0,01 
0,01 
o 01 

1,84 
1,95 
1,92 

1,76 22 29 
1,85 21,76 
1,80 15 11 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

100.At+++ 
C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜJ- so.- ----

S +AI+++ 
CÜJ-

a 25"C ---mE/100g--

PERFIL N~ 16 

Data - 1 0/12/66 

5 
75 
70 

p 
assim i-

lável 
ppm 

5 

Equiv 
de 

umid 

% 

14 
14 
1 7 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume I (Perfil 1 59) 

Classificação- Podzólico Acinzentado álico Tb com fragtpan A moderado textura 
média/argilosa fase cerrado relevo plano 

Unidade de mapeamento- PVd58 

Localização- Estrada Esplanada-Acajutiba, distando 6,9 km de Esplanada Muni
cípio de Esplanada 

Situação e declividade -Trincheira no lado direito, em topo de "tabuleiro 

Formação geológica e litologia -Terciário Formação Barreiras 

Material originário -Sedimentos argila-arenosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e ocorrendo áreas com ondulações muito suaves 

Altitude - 160 m 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local - Car'rasco com muitas espécies de cerrado 

Vegetação primária - Cerrado Foram constatadas também formações florestais 
secundárias tipo carrasco, com caráter subcaducifólio 

Uso atual -Algumas culturas de fumo e mandioca 

A1 

A3 

B1t 

0-5 em; bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, úmido); franco-are
noso; fraca muito pequena granular; muitos poros pequenos; macio, 
muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e abrup
ta 

5-23 em; cinzento-oliváceo-claro (5Y 6, 5/2, úmido); franco-argila
arenoso; fraca pequena blocos subangulares e granular; muitos 
poros pequenos e poucos médios; duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual 

23-45 em; cinzento-brunado-claro (2,5YR 6/2, úmido), mosqueado 
comum, pequeno e difuso, branco (2,5Y 8/2. úmido); argila arenosa; 
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B21tx 

fraca pequena blocos subangulares; poros muito pequenos comuns 
e poucos médios; muito duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa 

45-68 em; cinzento-brunado-claro (2,5Y 6/2. úmido), mosqueado 
comum, médio e difuso, bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/6, úmido); 
argila arenosa; fraca pequena blocos subangulares; muitos poros 
pequenos e poucos médios; extremamente duro, firme, plástico e 
pegajoso; transição plana e difusa 

B22t 68-11 O em; cinzento (5Y 6/1, úmido), mosqueado comum, médio e 
distinto, amarelo (2,5Y 7/6, úmido); argila arenosa; fraca pequena 
blocos subangulares; muitos poros pequenos c ~muns médios; duro, 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e c lai-a 

B23t 11 0-140 em+; amarelo-oliváceo (2,5Y 5,5/6, úmido), mosqueado 
pouco, médio e proeminente, bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, 
úmido); argila arenosa; fraca pequena a média blocos subangulares; 
muitos poros pequenos e poucos médios; ligeiramente duro, muito 
friável, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas no A1, comuns no A3 e poucas no B1t, B21tx, B22t e B23t 

Obs : presença de nódulos extremamente duros e com início de concentração de 
ferro no B23t 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (2659-2664) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia 
Areia 

Silte 
Símb Prol Cal h Case fina grossa 

fina 
0.05-

Argila 
em >20 20-2 0,20- <0,002 

mm mm <2 2-0.20 0.05 0,002 mm 
mm mm mm mm 

A1 0-5 o o 100 61 16 5 18 
A3 -23 o 1 99 47 18 6 29 
B1 t -45 o X 100 38 16 5 41 
B21tx -68 o X 100 41 15 4 40 
B22t -110 o X 1llll 43 15 3 39 
B23t -140' o X 1LlU 42 16 3 39 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1 N ca++ J Mg++ I K+ I em flocu-
%Argila água lação Na+ 

% % 

11 39 0,28 55 4,6 3 1 08 o 18 0,07 
21 28 o 21 55 4,5 1 4 0,5 019 007 
26 37 012 4,9 4,1 08 010 0,03 
28 30 010 49 4,0 06 o 07 0,04 
29 26 0,08 5,0 4,1 05 o 06 0,06 
o 100 0,08 5,1 4,3 0,6 0,07 0,08 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ l (sat de (orgâ- N c 

Valor S l AI+++ J ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

42 0,2 4,1 8,5 49 1 ,41 0,13 11 
2,2 0,2 2,7 5,1 43 1,07 0,07 15 
0,9 0,8 2,1 3,8 24 0,41 o 03 14 
0,7 0,8 2,0 3,5 20 0,37 0,03 12 
0,6 0,9 2,0 3,5 17 0,36 0,03 12 
0,8 0,5 1,3 2,6 31 0,26 0,02 13 

Ataque por H2S04 (d = 1 ,4 7) Sat. 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv de (%de -- CaC03 Na+ tro-
Si02 A120 3 Fe20 3 Ti02 P205 AI203 R203 Fe20 3 % cável no 

valorT) 
(Ki) (Kr) 100Na+/T 

7,6 7,3 o 7 0,41 0,02 177 1 66 16 37 1 
12,2 11 4 0,9 0,65 0,01 1 82 1 73 19,89 1 
17,8 17,0 1 o 0,73 0,01 1,78 1,71 26,69 1 
15,8 15,4 1,2 0,73 0,01 1,74 1,66 20,15 1 
15,8 15,2 1,0 0,73 0,01 1,77 1,69 23,86 2 
16,3 16,1 1,1 0,75 0,01 1,72 1,64 22,98 3 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
p 

C E do 100.At+++ assimi- Equiv 

extrato 
Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ HCDJ- so.- ----
S +AI+++ lãvel de 

mmhos/ CDJ-
em % 

a 25°C ---mE/100g--

5 
8 

47 
53 
60 
38 

ppm 

4 
1 
1 
1 
1 
1 

umid 

% 

10 
12 
16 
15 
14 
14 



3.4.2.8- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

Esta classe caracteriza-se por apresentar solos com horizonte B 
textura! (Est.3. V A), não hidromórficos, argila de atividade baixa
capacidade de troca de cátions, após correção para carbono, 
menor que 24 mE para 100 g de argila -,devido ao material ser 
basicamente constituído por argilas cauliníticas, sesquióxidos e 
outros materiais resistentes ao intemperismo e, com menor fre
qliência, ocorrem os de argila de atividade alta. Possuem seqüên
cia de horizontes A, Bt e C e normalmente têm filmes de argila 
-cerosidade- envolvendo os elementos estruturais no horizonte 
Bt; apresentam significativa diferença textura! entre o horizonte A 
e o Bt; e são de fertilidade natural média a alta, com saturação de 
bases variando em torno de 80%. 

Em relação ao tipo de horizonte A, o mais comum é o modera
do, mas também ocorrem, em menor freqüência, os tipos fraco, 
proeminente e chernozêmico. 

No presente levantamento foram observados, além dos já 
comentados, solos com os seguintes caracteres distintivos: abrúp
tico, plíntico, raso, cascalhento, concrecionário e a fase pedre
gosa também constituiu fator distintivo 

Geograficamente, estes solos estão distribuídos em quase 
toda a Folha, ocupando 1 0,8% do total da área mapeada, e são 
desenvolvidos a partir cios mais diferentes materiais de origem. 
Foram observados em relevo plano, suave ondulado, ondulado e 
forte ondulado 

Em virtude da ocorrência destes solos por toda a área, o clima 
e a vegetação são bastante diversificados. Na parte leste das Fo
lhas predomina o tipo climático As", correspondendo à vegetação 
de Floresta Estacionai Semidecidual, com precipitações plu
viométricas médias anuais mais frequentes entre 800 e 1 200 
mm; na parte oeste das Folhas predominam os tipos climáticos 
BSwh", BSw"h' e BSw"h", que correspondem à vegetação de 
Estepe Arbórea Aberta, com precipitações pluviométricas médias 
anuais de 400 a 750 mm e, em áreas serranas, principalmente 
nos municípios de Jacobina, Baixa Grande e Piritiba, ocorrem os 
tipos climáticos Aw" e Aw', correspondendo a uma vegetação do 
tipo Floresta Estacionai Semidecidual 

Estes solos, geralmente, possuem boas condições físicas para 
o desenvolvimento das plantas e são de fertilidade natural média 
a alta, porém um dos fatores limitantes que mais condicionao uso 
agrícola é a deficiência de água na maioria da área de ocorrência 
Destacam-se várias culturas, desde cana-de-acúcar e fruticultura, 
na zona úmida e subúmida, até culturas de ~ilho, feijão, man
dioca, algodão herbáceo e pastagens, distribuídas por toda a 
área. Podem-se mencionar algumas regiões, além do litoral, em 
que o clima favorece o uso agrícola, e estas áreas encontram-se 
principalmente nas regiões serranas, como nos municípios de 
Mata Grande, Baixa Grande e Piritiba, bastante utilizadas, apesar 
do relevo ondulado, com pastagem, milho e feijão. Nas zonas do 
semi-árido destaca-se a pastagem natural para criação extensiva 
de bovinos e, principalmente, de caprinos 

Estes solos possuem grande potencial agrícola quando devi
damente utilizados, isto é, há necessidade de se aplicarem práti
cas de conservacão de solos em áreas de relevo acidentado, 
adição de adubos para balanceamento dos nutrientes e práticas 
de irrigação, onde ocorre falta de água 

PERFIL N~ 17 

Data - 1 9/02/7 4 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Ta A Fraco textura arenosa/ 
média relevo plano 

Unidade de mapeamento- LVd18 

Localização- A 1 km de Amaniú em direção leste Município de Sento Sé. Estado 
da Bahia Lat 10°18'S e long. 41°48'WGr. Folha SC 24-Y-A 

Situação e declividade- Área plana com menos de 2% de declividade 

Litologia e formação geológica - Areias finas e médias Terciário-Quaternário 

Material originário- Desenvolvido a partir de coberturas recentes 

Relevo regional - Plano 

Erosão -Laminar moderada 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Pedregosidacle e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa. 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Aberta 

Uso atual - Pecuária extensiva 

A1 

A3 

B21t 

B22t 

B3tx 

0-22 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido); areia franca; maci
ça; macio; muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana 
e difusa 

22-50 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido); areia franca; 
maciça; muitos poros pequenos_ e médios; .li~eiramente duro, muito 
friável, não plástico e não pegajoso; trans1çao plana e clara 

50-90 em; vermelho (2,5YR 4/6, úmido); franco-arenoso; maciça; 
muitos poros pequenos e comuns m~dios; ligei.ra_mente duro, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso; trans1çao plana e gradual 

90-1 35 em; coloração variegada composta de vermelho (2,5YR 4/6, 
úmido) e bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4, úmido); franco-arenoso; 
maciça, poros pequenos e médios comuns; duro, friável, plástico e 
pegajoso; transição ondulada e gradual 

135-180 em+; oliva-claro-acinzentado (5YR 6/3, úmido); franco
arenoso; maciça que se quebra em blocos; muito duro, friável, plásti~ 
co e pegajoso 

Raízes: finas e médias comuns e grossas poucas no A 1 e A3; finas raras no 
821t 

Análises físicas e químicas 

Honzonte 

Símb 

A1 
A3 
B21t 
B22t 
B3tx 

Argila 
natural 

% 

Prol 
em 

0-22 
-50 
-90 
-135 
-180 

Sílte 

Argila 

4,67 
1.43 
1.f4 
2,08 
1,78 

Fracões da 
amosÍra total % 

Cal h 
>20 
mm 

Grau de 
flocu~ 

lacão 
% 

Case 
20-2 
mm 

13 

c 
% 

0,28 
0,18 
0,22 
0,19 
0,19 

Terra 
f ma 
<2 
rnm 

100 
99 
99 

100 
87 

N 
% 

0,06 
0,05 
0,06 
0,04 
0,02 

Ataque por H2 S04 
ld~1.47)% 

Ki Kr 
AI20 3 

Ti02 I P205 
Fe20 3 

0,01 2.46 1,96 3,92 
0.01 2.27 1,82 4,12 
0,01 3.48 2,80 4 12 
0,01 8.71 3,08 0,55 
0.01 18,02 8,92 o 98 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Na+ I s I H+ I A1+3 I T 

0,04 1.8 0.4 o 2,2 
0,04 2,0 0.4 o 2.4 
0,06 4.7 0.7 o 5.4 
0,11 8,3 1,1 0,3 9,7 
0,19 13,0 0,7 0,0 13.7 

Lab: SNLCS 14811-4815/IPAL) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

MO 
% 

44 
50 
40 
31 
39 

0.48 
0,31 
0,38 
0,33 
0,33 

Comp granulométnca 

ç_ 
N 

5 
4 
4 
5 

10 

ltfsa %) 

Are1a 
f ma 

0,20-
0,05 
mm 

39 
33 
30 
29 
22 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

14 
10 
16 
27 
25 

Argila 
<0,002 

mm 

3 
7 

14 
13 
14 

Ataque por H2S04 
ld~147)% 

2,9 
2,8 
4,3 
41 
5,3 

2,0 
2,1 
2, I 
0,8 
0,5 

0,8 
0,8 
0,8 
2,3 
0,8 

iPH 1:1) 
Complexo sortlvo 

mE/1 OOg 

Água I KCI 1 N ca+21 Mg+2 I K+ 

60 5,0 1 4 03 o 06 
6,2 51 1 5 0.4 0,06 
6,2 5,2 3,0 1,6 o 08 
6,1 39 52 2,9 0,06 
6,2 4 5 83 4.4 o 07 

Sat v 100.AJ+3 
% c/sód1o 

100 Na+;r Al+3+ S 

82 2 o 
83 2 o 
87 1 o 
86 1 3 
95 1 o 

Pasta satl'.lrada Sais soluveis !extrato 1 :5) 

ca+2 \ Mg+2 \ K+ \ Na+ 
Equiv de C E do 

extrato Água 
CaC03 

mmhos/ % 
% em mE/100g---

a 25•C 

P205 
mg/100g 

0.4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

Equiv 
de 

umid 
% 

3,5 
3,9 
8.4 

11,3 
14,6 
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PERFIL N~ 18 

Data - 1 3/02/7 4 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Ta com cascalho A mode
rado textura média/argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ce13 

Localização- Município de Euclides da Cunha. a 18 km na estrada para 8endengó 
Estado da Bahia Lat 1 0• 20'S e long. 39•04'WGr Folha SC 24-Y-B 

Situação e declividade- Área plana com menos de 2% de declividade 

Litologia e formação geológica - Calcários cinza com níveis conglomeráticos 
basais Grupo Canudos 

Material originário -Desenvolvidos a partir da decomposição de calcários 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Nula 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Densa 

Uso atual - Pecuária extensiva 

A1 

A3 

B21t 

B22tx 

0-20 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmidq); franco-argi
la-arenoso; maciça; poros pequenos comuns e poucos grandes; friá
vel, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

20-60 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido); franco
argila-arenoso cascalhento; maciça; poros pequenos comuns; ligei
ramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

60-90 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6. úmido); argila; fraca mé
dia blocos subangulares; poucos poros pequenos; ligeiramente du
ro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

90-11 O em+; bruno (7,5YR 4/4, úmido); franco-argiloso com casca
lho; moderada média blocos subangulares; duro, muito firme, plásti
co e pegajoso 

Raízes: muitas finas e grossas no A 1, finas comuns e poucas grossas no A3, poucas 
finas e grossas no B21t e raras no B22tx 

Análises físicas e químicas 

Fracões da Horizonte 
amostra total% 

Símb 

A1 
A3 
B211 
B22tx 

Argrla 
natural 

% 

Prol 
em 

0-20 
-60 
-90 
-110 

Srlte --
Argrla 

0,86 
0,59 
0,37 
0.40 

Cal h 
>20 
mm 

Grau de 
flocu-
lacão 

% 

Ataque por H2 S04 
(d~1,47)% 

Kr 

Case 
20-2 
mm 

2 
18 

3 
13 

c 
% 

1,52 
0,38 
0,30 
0,22 

Kr 

Terra 
fina 
<2 
rnm 

98 
82 
97 
87 

N 
% 

0,31 
0.14 
0,06 
0,09 

Al20 3 

Lab: SNLCS (4 798-4801 /IPAL) 

Comp granulomêtrica 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

36 
31 
30 
30 

MO 
% 

2,62 
0,66 
0.52 
0.38 

ç_ 
N 

5 
3 
5 
2 

(pH 1:1) 

(tfsa %) 

Are1a 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

25 
26 
14 
14 

Silte 
0,05-
0002 

mm 

18 
16 
15 
16 

Argila 
<0.002 

mm 

21 
27 
41 
40 

Ataque por H2S04 
(d ~ 1.47)% 

Si02 1 Al2 0 3 1 Fe2 0 3 

5,8 
5,6 
6,5 
7,3 

5,3 
4,6 
5,2 
4,3 

2,9 
3,2 
3.5 
4.2 

Complexo sortivo 
mE/1 OOg 

Ti02 I P205 
Fe2o3 Água I KCI 1 N ca-+2 I Mg+2 I K+ 

0,02 1,86 1,38 2 87 6,3 5.4 8,6 2,6 0.45 
0,02 2,07 1.43 2.26 6.7 4.9 6,6 2,1 0,06 
0,01 2 12 1.49 2,33 6.9 5,0 10,2 3,0 0,07 
0,01 2,89 1 78 1,61 6,9 5,1 13.4 4.4 0,06 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

I I I I 
v Sat. 1 OO.AI+3 
% e/sódio 

Na+ s H+ A1+3 T 100Na+JT Al+3 + S 

0,08 11,7 1,1 o 12,8 91 <1 o 
0,09 8.8 1.4 o 10,2 86 <1 o 
0,17 13.4 1,6 o 15,0 89 1 o 
0,25 18,1 1,2 o 19,3 94 1 o 
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Pasta sat~.:~rada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
ca+21 Mg+21 K+ I Na+ 

Equiv de 
extrato 'CaC03 

mmhos/ Água % 
% em mE/100g---

a 25•C 

P20s 
mg/100g 

0,3 
0,2 
0,2 
0,2 

Equiv 
de 

umid 
% 

14,0 
12.0 
17,0 
19,1 

PERFIL N~ 19 

Data - 30/09/62. 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Per
nambuco- Volume 11 (Perfil 36) 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Ta A moderado textura 
média muito cascalhenta fase caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- PE1 

Localização - Estrada Arcoverde-Buíque, a 9,5 km de Arcoverde Município de 
Arcoverde 

Situação e declividade- Corte de piçarreira à margem direita da estrada, em terço 
médio de uma elevação com 25% de declividade 

Formação geológica e litologia - Plutônicas ácidas Granito porfiróide-biotita 

Material originário - Saprólito da rocha citada 

Relevo local- Forte ondulado, com topos angulosos, aproximadamente ao mesmo 
nível. vales em V, pendentes côncavas 

Relevo regional- Forte ondulado e montanhoso, apresentando-se: em alguns tre
chos, com declividades mais fortes 

Altitude - 680 m 

Drenagem - Fortemente drenado. 

Pedregosidade -Calhaus e matacões comuns na superfície 

Erosão - Laminar ligeira e moderada Em algumas partes ocorre erosão laminar 
severa 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila densa constituída por canafístula, juru
beba, catingueira, marmeleiro, facheiro e outras 

Vegetação regional -Caatinga hipoxerófila 

Uso atual - Milho, feijão e mamona 

A1 

Blt 

B2t 

B3t 

C1 

C2 

0-13 em; bruno-escuro (7 ,5YR 4/2, úmido), bruno (7 ,5YR 5/4, seco); 
franco-arenoso cascalhento; moderada média granular; muitos po
ros pequenos e médios; duro, friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegéijoso; transição ondulada e clara 

13-30 em; bruno-avermelhado (5YR 4/3, úmido), bruno-avermelha
do (5YR 5/4, seco); franco-arenoso cascalhento; moderada pequena 
blocos subangulares; muitos poros pequenos a grandes; ligeira
mente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

30-74 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido), vermelho-amare
lado (5YR 4/6, seco); franco-argila-arenoso muito cascalhento; mo
derada pequena blocos subangulares; muitos poros pequenos a 
grandes; ligeiramente duro, muito friável, muito plástico e muito 
pegajoso; transição plana e gradual 

74-105 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8, úmido); vermelho-ama
relado (SYR 5/8, seco); franco-arenoso muito cascalhento; fraca 
pequena blocos subangulares; muitos poros pequenos a médios; 
macio, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e gra
dual 

105-1 30 em; vermelho-amarelado (5YR 5,5/8, úmido), amarelo
avermelhado (5YR 6,5/8, seco); areia franca muito cascalhenta; 
poros pequenos e médios; macio, muito friável, ligeiramente plásti
co e ligeiramente pegajoso; transição ondulada e gradual 

130-170 em+; granito porfiróide-biotita bastante intemperizado 

Raízes: muitas no A 1, comuns no Bt e poucas até o C2 

Obs : muita atividade biológica até o começo do B3t; 
presença ao longo do perfil de calhaus em pouca quantidade 



Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (5434-5439) 

Horizonte Frações da Comp granulométriea 
amostra total 96 (tfsa %) 

Terra Areia Areia 
Silte 

Slmb. Prol. Cal h Case fina fin.a 
0,05-

Argila 
em >20 20-2 grossa 

0.20- <0.002 
<2 2-0,20 0,002 mm mm 0,05 mm 
mm mm mm mm 

A1 0-13 6 27 67 37 37 16 10 
B1t -30 1 24 75 37 29 15 19 
B2t -74 1 41 58 27 33 15 25 
B3t -105 o 55 45 34 36 14 16 
C1 -130 o 51 49 38 41 13 8 
C2 -170+ o 60 40 41 42 12 5 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de %Silte 

Água! KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em floeu-

%Argila água lação 
96 96 

2 80 1,60 7.4 6,5 11,2 0,8 0,35 0,20 
4 79 0.79 6,6 5,5 7,6 0.4 0,20 0,25 

10 60 0,60 6.2 4,9 7,3 0,9 0,13 0,20 
11 31 0,88 6,2 4.7 8,4 0,6 0,12 0,30 

3 63 1,63 6,5 4,8 8.4 0,8 0,16 0.40 
4 20 2.40 6,6 4,7 7,0 1,1 0,17 0.40 

Complexo sortivo m E/1 OOg Valor V c 

H+ I 
(sal de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

12,6 o o 12,6 100 1,27 0,15 9 
8,5 o 1,1 9,6 88 0,76 0,09 8 
8,5 o 1,6 10,1 84 0,50 0,06 8 
9.4 o 1,1 10,5 89 0,32 0,04 8 
9,8 o 1,1 10,2 90 0,24 0,03 
8,7 o 1,1 9,8 89 0,23 0,03 

Ataque por H2S04(d = 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%de -- CaC03 Na+ tro· 
Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 AI20 3 R203 Fe2o3 % cável no 

(Ki) (Kr) 
valor T) 

100Na+/T 

8.7 4.7 4,3 0,13 3 15 1 99 1.72 2 
10.7 7,1 5,2 0,07 2 56 1.75 214 3 
14,3 9.7 6,6 0,07 2 51 1.75 2 31 2 
18.4 101 8 5 0,07 3,10 2,02 1,88 3 
17,3 9,3 9,9 0,03 3,16 1,90 1.45 4 
17,5 9.4 10,8 o 03 3 17 1 82 1,35 4 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100.Ar+++ assim i- Equiv 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ H COa- so.- ---- lável de S +AI+++ 
mmhos/ 

em % 
a 25°C --mE/100g--

PERFIL N~ 20 

caa-

o 
o 
o 
o 
o 
o 

ppm umid 

% 

14 
16 
17 
18 
17 
15 

Fonte - Empresa de Pesquisa Agropecuária da Bahia (Perfil BB 1) 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Ta abrúptico A fraco textura 
arenosa/média fase caatinga hiperxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento- PE81 

Localização, município e estado - Projeto Bebedouro, CPATSA, município de 
Petrolina, Pernambuco 

Situação, declive e cobertura vegetal- Perfil de trincheira em relevo plano, a apro
XImadamente 4 km do rio São Francisco, sob vegetação de caatinga arbustiva 

Altitude - 370 m 

Litologia e formação geológica- Sedimento aluviocoluvial do Terciário-Quaterná
rio 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Vegetação primária -Caatinga hiperxerófila 

Clima - BSwh' de Kiippen: bastante seco com temperatura do mês mais frio 
superiora 18°C Semi-árido A estação chuvosa é no verão 4aTh de Gayssen: tropi
cal quente de seca de inverno na modalidade caráter acentuado lndice xero
térmico entre 200 e 150 Variedade da região xeroquimênica Número de meses 
secos, entre 7 e 8 

A1 

A3 

B1t 

0-8 em; bruno (7,5YR 5/4, úmido), amarelo-avermelhado (7,5YR 6/ 
6, seco), areia franca; fraca média granular; muitos poros muito 
pequenos; muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana 
e clara 

8-18 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido), bruno forte (7,5YR 5/B, 
seco), areia franca com domínio de areia fina; fraca média a grande 
blocos subangulares com aspecto maciço poroso m s1tu; muitos 
poros muito pequenos; ligeiramente duro, muito friável, não plástico 
e não pegajoso; transição plana e clara. 

18-50 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido), vermelho-amare
lado (5YR 5/8, seco); franco-argila-arenoso; maciça que se desfaz 
com fraca grande blocos subangulares, com subestrutura fraca mé
dia blocos subangulares; poros comuns muito pequenos; duro, friá
vel, não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

B2t 50-117 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido), franco-argila
arenoso; microgranular com aspecto maciço poroso; muitos poros 
pequenos; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; bolsões representando aproximadamente 20% do horizonte de 
cor variegada, cinza a vermelho-escuro; moderada média blocos 
subangulares; poros comuns muito pequenos; ligeiramente duro, 
firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana 
e gradual 

831 t 117-160 em; coloração variegada composta de vermelho-amarela
do (5YR 5/B, úmido), com manchas cinzento-claras (1 ,5Y 7/3, úmi
do) e vermelhas (2,5YR 4/6, úmido); franco-argila-arenoso; fraca 
média blocos subangulares; muitos poros muito pequenos; friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e 
gradual 

B32g 160-200 em; horizonte pseudoglei; cinzento-claro (7,5YR 6/0, úmi
do), com manchas vermelhas (2,5YR 4/6, úmido); franco-argila
arenoso; fraca média blocos subangulares; muitos poros muito pe
quenos; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: comuns finas no A 1, comuns finas e grossas algumas delas horizontais no 
A3, poucas finas, a maioria horizontais e algumas oblíquas no 81 t, comuns 
finas e médias no B2t e B31t, raras finas no B32g Muitas raízes mortas, 
sobretudo as grosseiras 

Obs: horizonte B1 t adensado; 
algumas concreções do tipo "chumbo de caça" nos horizontes 81 t, 82t e 
B31t; 
concreções e manchas vermelhas endurecidas no horizonte 832g 

Análises físicas e químicas Lab: EPABA 

Horizonte Comp granulométrica% 

N~ N~ 

Argila I lab amostra Símb I Prol S1ltel Silte 1 Areia I Are1a 
em fmo grosso fma grossa 

881 11 A1 0-8 7,6 2,0 5,7 68,3 15.7 
12 A3 -18 9,5 2,1 5,5 65 1 17 o 
13 81 t -40 20,9 22 58 55,8 14 1 
14 B2t -90 31,3 2,6 62 44.4 12 2 
15 B31t -150 30,3 3,5 70 44,8 12,1 
16 832g -200 26.4 3.4 7,2 45 9 13,2 

Umidade% 
Argila Grau 

1 05°C I pF3,0 I pf4,2 
na! de fio- At+++ 100.AI+++ 100 Na+ 

% culação mE/1 OOg AI++++ S T 
% 

0,5 5,9 3,0 o o <1 
0.7 5,3 3,1 0,25 15 <1 
1,4 11.4 6,2 0,25 11 <1 
3,4 15.7 8.4 0,35 4 6 
3.4 15,0 8,6 0,20 2 9 
4,3 13,9 7,9 0,20 2 13 
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(pH 1 :2,5) 

Água KCI 1N 

5,7 4,7 
5,3 4,3 
5,2 4,3 
3,9 3,9 
4,0 4,0 
4,2 4,0 

Valor V 
(sat de c 
bases) % 

% 

52 0,48 
46 0,33 
59 0,23 
80 
81 
84 

PERFIL N~ 21 

Data - 07/04/63 

c a++ 

1,01 
0,67 
1,11 
3,84 
3,32 
3,05 

N 
C/N % 

0,04 12 
0,03 11 
0,02 11 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

MO P205 Fe/T Fe/L 
% total % % 

% 

0,83 0,21 
0.57 0,21 
0,40 0,12 1,40 0,80 

2,20 1,50 
1,70 1.40 

ValorT 
(soma) 

3,46 
3,03 
3,25 
9,87 
9,67 
9,46 

Fe x 100 

Fe/T 

57 
68 
82 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala
goas (Perfil 30) 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb A chernozêmico textura 
média/argilosa fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento - PE9 

Localização- Estrada União dos Palmares-São José da Laje, distando 17 km de 
União dos Palmares Município de São José da Laje 

Situação e declividade- Perfil situado em corte de estrada,lado esquerdo, no terço 
médio da encosta com 50% de declividade 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano (CD) Gnaisse com veios de 
pegmatito 

Material originário - Saprólito de gnaisse biotítico com estrutura xistosa 

Relevo local- Forte ondulado, constituído por elevações de topo arredondado, ver
tentes ligeiramente convexas de dezenas a centenas de metros, com vales em "V" 
e de fundo chato 

Relevo regional -Ondulado 

Altitude - 200 m 

Drenagem - Bem a moderadamente drenado 

Pedregosidade -Ausente na superfície 

Erosão -Laminar ligeira a moderada 

Vegetação local -Cultura de cana-de-açúcar 

Vegetação regional- Culturas de cana-de-açúcar (80-90%) nas encostas e floresta 
secundária, provavelmente subcaducifólia, com imbaúba e um tipo de palmeira 
com 3-4m de altura Ocorrência de paineira (bombacácea) e meliáceas Remanes
centes de floresta subcaducifólia 

Uso atual -Cana-de-açúcar. 

Ap1 0-35 em; cinzento muito escuro (1 OYR 3/1, úmido), cinzento muito 
escuro (1 OYR 3/1,5, úmido amassado), cinzento-escuro (1 OYR 4/1, 
seco) e cinzento muito escuro (1 OYR 3/1,5, seco triturado); franco
argila-arenoso; moderada pequena a média granular; poros comuns 
pequenos; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
ondulada e clara (35-40 em) 

811 35-65 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido); muito argiloso; 
moderada pequena a média blocos subangulares; poucos poros 
pequenos; cerosidade comum e forte; muito duro, friável, plástico e 
muito pegajoso; transição plana e clara. 

821 

831 

65-120 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido); argila; fraca 
pequena blocos subangulares; poros comuns pequenos; ceros,dade 
comum e forte; muito duro, friável. plástico e pegajoso; transição 
ondulada e difusa (40-70 em) 

120-145 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido); franco-argilo
so; fraca pequena blocos subangulares com partes maciças; muitos 
poros pequenos; cerosidade comum e forte; muito duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição ondulada e gradual (1 0-40 em) 

474/PEDOLOGIA 

C1 

C2 

145-1 70 em; amarelo-avermelhado (5YR 6/8, úmido); franco-argila
arenoso; maciça; muitos poros pequenos; duro, friável. ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição ondulada e clara (1 0-
40cm) 

170-250 em+; camada constituída por mistura de material grosseiro 
em decomposição (gnaisse) 

Raízes: muitas (fasciculares) no Ap1, comuns no Bt e poucas até o R 

Obs.: cerosidade do perfil apresenta coloração bruno-avermelhado-escura (5YR 3/ 
3,5); 
pontuações brancas de materiais primários (feldspato) no 821, B3t e C1; 
ao lado do perfil ocorrem linhas de cascalhos e calhaus de quartzo desa
restado entre os horizontes Bt e C1; 
perfil coletado no início da estação chuvosa (abril); 
ocorrência de calhaus de quartzo em todo o perfil, destacando-se os de 
diâmetro em torno de 20 em nos horizontes B 11 e 821. 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (6508-6513) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia 
Areia 

Silte 
Case. fina Argila 

Sfmb 
Prof. Cal h. fina grossa 0,05-
em >20 20-2 

<2 2-0,20 
0,20-

0,002 <0.002 
mm mm 0,05 

mm 
mm 

mm mm mm 

Ap1 0-35 o 3 97 22 33 18 27 
811 -55 X 2 98 8 17 9 66 
821 -120 1 2 97 2 24 16 58 
83! -145 o 4 96 11 29 22 38 
C1 -170 1 6 93 32 21 18 29 
C2 -250+ 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo m E/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água lação 
% % 

11 59 0,67 5.4 4,4 4,3 1,0 0,34 0,20 
19 71 0,14 5,0 4,0 2,0 0,9 0,09 0,20 

1 98 0,28 5,3 4,5 1,9 0,9 0,08 0,20 
1 97 0,58 5.4 4,6 1,6 0,9 0,07 0,20 
1 97 0,62 5,6 4,8 1,6 0,6 0,07 0,20 

1,2 0,5 0,10 0,20 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ l (sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ J ValorT bases) nico) 96 N 
(soma) (soma) 96 % 

5,8 0,2 5.5 11,5 50 1,76 0,76 2 
3,2 0,6 4,3 8,1 40 0,63 0,08 8 
3,1 0,2 2,6 5,g 53 0.44 0,06 7 
2,8 o 2.2 5,0 56 0,30 0,05 6 
2,5 o 1.4 3,9 64 0,19 0,04 5 
2,0 

Ataque por H2S04 (d = 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%)% e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de (%de -- CaC03 Na+ tro-
Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

valorT) 
(Ki) (Kr) 10QNa+/T 

15,8 9,4 3,6 0,02 2,86 2,30 4,10 2 
26,3 23,0 6,8 0,01 1,94 1,64 5,31 2 
29,1 24,2 7,3 0,01 2,04 1,71 5,20 3 
25,9 22.1 6,3 0,01 1,99 1,69 5,50 4 
20.4 17,3 4,8 0,01 2,00 1,70 5,65 5 
12.2 10,5 2,8 1,98 1,69 5,88 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100.At+++ assimi- Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HCO:l- so.- S +AI+++ lável de 

mmhos/ CO:!-
em % 

a 25°C --mE/100g--

3 
16 

6 

ppm umid. 

% 

23 
31 
31 
28 
23 



PERFIL N~ 22 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb A moderado textura 
média/argilosa relevo ondulado. 

Unidade de mapeamento- PE78 

Localização- A 35 km de Afrânio, em direção a Petrolina, entrando 8 km para a 
esquerda Município de Afrânio. Estado de Pernambuco Lat. 08•43'S e long 
40"52'WGr Folha SC 24-V-A 

Situação e declividade -Trincheira em topo de elevação com 25% de declivi
dade. 

Litologia e formação geológica - Biotita-xistos granatíferos com intercalações 
subordinadas de biotita-muscovita-gnaisse Grupo Salgueiro-Cachoeirinha 

Material originário - Produto de decomposição de biotita-xisto. 

Relevo regional -Suave ondulado e ondulado 

Erosão -Laminar ligeira a moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Densa 

Uso atual - Pastagem natural. 

A1/A3 

81! 

B2t 

B3t 

C1 

0-1 5 em; vermelho (2,5YR 4/6, úmido); franco-argila-arenoso casca
lhento; moderada pequena a média blocos subangulares; duro, fir
me, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

15-32 em; vermelho-escuro (2.5YR 3/6. úmido); argila arenosa com 
cascalho; moderada pequena a média blocos subangulares; muito 
duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

32-50 em; vermelho-escuro (1 OR 3/6, úmido); argila arenosa com 
cascalho; moderada a forte pequena a média blocos angulares e 
subangulares; muito duro, firme, plástico e muito pegajoso; transi
ção plana e clara 

50-73 em; vermelho (1 OR 5/8, úmido); franco-cascalhento; forte 
média blocos angulares e subangulares; muito duro, firme, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição ondulada e gra
dual 

73-103 em+; vermelho (10R 4/6, úmido); franco-argiloso casca
lhento; moderada média blocos angulares; duro, friável,ligeiramente 
pegajoso 

Raízes: finas, comuns no A 1 /A3, 81 t e B2t e poucas no B3t e C1 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A1/A3 
81! 
B2t 
B3t 
C1 

Argila 
natural 

% 

5 
22 

X 
X 
X 

Pro! 
em 

0-15 
-32 
-50 
-73 
-103 

Silte --
Argila 

0.41 
0,15 
0,06 
1,86 
0,87 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

Grau de 
flocu-
lação 

% 

81 
52 

100 
100 
100 

Case 
20-2 
mm 

c 
% 

1,25 
0,57 
0.41 
0.22 
0,12 

Terra 
fina 
<2 
mm 

N 
% 

0,12 
0,03 
0,07 
0,04 
0,03 

Ataque por H2S04 
% Al20 3 

Ti02 I Ki Kr 
Fe20 3 P205 

Lab: SNLCS (11 513-11 517/IPEAN) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

19 
11 
12 
16 
15 

MO 
% 

2,16 
0,98 
0,71 
0,38 
0,21 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
Silte fina Argila 
0,05-0.20- <0.002 0,002 

_f_ 
N 

10 
19 

6 
6 
4 

0,05 
mm 

43 
36 
35 
21 
27 

mm 

11 
7 
3 

41 
27 

mm 

27 
46 
50 
22 
31 

Ataque por H2S04 
% 

Si02~ AI203l Fe20 3 

(pH 1:1) Complexo sortivo 
mE/100g 

Água j KCI1N ca+2 T Mg+2 T K+ 

2.4 3,5 0.41 
5,3 4.0 1,5 0.1 0.17 
5.0 4,0 1.4 1.2 0,12 
5.4 4,2 1,0 3,6 0,08 
4.8 4,3 1,0 4,0 0,07 

Complexo sortivo m E/1 OOg 

wj I 
v Sat 100.AI+J 

I s I % e/sódio 
Na+ Al+3 T 100 Na+;r AI+J+ S 

0,01 6,3 3,6 0,2 10,1 62 <1 3 
0,01 1.8 2,8 1.5 6,1 30 <1 45 
0,01 2,7 2.4 1,1 6.2 44 <1 29 
0,02 4,7 1.7 0.4 6,8 69 <1 8 
003 51 1 7 03 7 1 72 <1 6 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
ca+21 Mg+21 K+ I Na+ extrato 

mmhos/ Água 

em % mE/100g---
a 25•C 

Equiv. de 
CaC03 

% 

P205 
mg/100g 

0.46 
0.46 

<0.46 
<0.46 
<0.46 

Equiv 
de 

umid 
% 

PERFIL N~ 23 

Data - 24/1 0/69 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala
goas (P.erfil 36) 

Classificacão - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb A fraco textura média 
fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento - LVe1 

Localização- Lado esquerdo da estrada que liga Santana de lpanema a Olivença. 
distando 14,3 km da bifurcacão da estrada AL-15 e 24,2 km da ponte sobre o rio 
lpanema na saída de Santan·a do lpanema Município de Olivença 

Situação e declividade- Perfil situado em corie de estrada em topo de suave eleva
ção, com cerca de 3% de declividade 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano (CD) Gnaisse 

Material originário- Saprólito de gnaisse 

Relevo local -Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado representado por um conjunto de baixas colinas 
de topos ligeiramente esbatidos e vales abertos 

Altitude - 520 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Laminar ligeira a moderada 

Vegetação local - Formação secundária (capoeira arbustiva densa) com muita 
jurema, vel<:~me, ouricuri, malváceas, leguminosas e rubiáceas 

Vegetação regional - Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva densa, formações 
secundárias e culturas 

Uso atual- Pastagem (principalmente com capim-elefante) e culturas de milho, fei· 
jão, mandioca, bananeira e fruteiras diversas, em cerca de 75% da área 

A1 

81! 

B21t 

B22t 

0-18 em; bruno-avermelhado (5YR 4/3,5, úmido), bruno (7,5YR 5/4, 
seco); areia franca; fraca pequena granular; muitos poros muito 
pequenos a grandes; macio, muito friável, não plástico e não pega
joso; transição plana e clara 

18-55 em; vermelho-amarelado (5YR 4/7: úmido), vermelho-amare· 
lado (5YR 5/6. seco); mosqueado abundante, grande e distinto, 
bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido) e abundante, pequeno e dis
tinto, vermelho (2,5YR 3,5/6, úmido); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena a média blocos subangulares; muitos poros pequenos, 
comuns médios e pouco grandes: cerosidade pouca e fraca; duro, 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e gradual 

55-115 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8, úmido), vermelho-ama
relado (5YR 5,5/8, seco); mosqueado pouco a comum, pequeno a 
médio e difuso, vermelho (2,5YR 4/6, úmido) e pouco, pequeno e 
distinto, amarelo-avermelhado (7,5YR 7/5, úmido); franco-argila· 
arenoso; fraca pequena blocos subangulares com aspecto maciço 
poroso in SJtu; muitos poros muito pequenos e pequenos e comuns 
médios; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e clara. 

115-150 em+; vermelho-amarelado (4YR 4/8. úmido) e vermetho· 
amarelado (5YR 5/8, seco); mosqueado abundante, médio a grande 
e difuso, vermelho (2,5YR 4/6. úmido) e comum, pequeno a médio e 
distinto, amarelo-avermelhado (7.5YR 7/5. úmido); franco-argila
arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares; muitos poros 
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pequenos, comuns médios e poucos grandes; muito duro, friável, 
ligeiramente plástico e pegajoso. 

RaízeS: muitas no A 1, comuns no B1 t, diminuindo gradativamente com a profundi
dade, aparecendo poucas no B22t. 

Obs : mosqueado 5YR 4/4 do B 1t é de forma reticular obedecendo aos canais 
das raízes; 
mosqueado do B21 t torna-se mais nítido (comum) na parte inferior deste 
horizonte; 
perfil coletado na época seca 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (5784-5787) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométriea 

Símb. 

A1 
B1t 
B21t 
B22t 

amostra total % 

Pro f Cal h. 
em >20 

mm 

0-18 o 
-55 o 
-115 o 
-150+ o 

Case. 
20-2 
mm 

2 
4 
4 
4 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
96 
96 
96 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

60 
53 
48 
48 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

19 
13 
16 
15 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

11 
14 
15 
14 

Argila 
<0.002 

mm 

10 
20 
21 
23 

Argila (pH 1:2.5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água I ação 
% % 

6 
15 
o 
o 

40 
25 

100 
100 

1,10 
0,70 
0,71 
0,61 

6,0 
6,0 
5,6 
5,8 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

1,8 
2,0 
1,6 
2,3 

o 
o 
o 
o 

H+ I 
0,9 
1,1 
0.7 
08 

ValorT 
(soma) 

2,7 
3,1 
2,3 
3 1 

Ataque por H2S04(d- 1.47) 

Si02 

4,6 
10,6 
10,4 
13,0 

e Na2C03 (5%) % 

Al20 3 

3,2 
8,1 
8,0 

10,1 

Fe20 3 

2.4 
2,2 
2,0 
2,3 

Ti02 

0,19 
0,28 
0,28 
0,31 

P205 

0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

4,8 
4,7 
4,6 
4,9 

0,9 
1.0 
0,8 
0.5 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

67 
65 
70 
74 

Si02 Si02 

AI203 

(Ki) 

2,44 
2,23 
2,21 
2,19 

R203 

(Kr) 

1,65 
1,90 
1,91 
2,19 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E do 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,47 
0,26 
0,22 
021 

0,6 
0,9 
0.7 
1 6 

N 
% 

0,20 
0,07 
0,08 
008 

0,05 
0,05 
0,04 
o 04 

AI20 3 Equiv. de 

Fe20 3 
CaC03 

% 

0,08 
0,03 
0,04 
007 

,Ç 
N 

9 
5 
6 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
eável no 
valor T) 

100Na+fT 
2,09 
5.75 
6,27 
6 88 

100.Art++ 
p 

assim i-

3 
<1 

2 
2 

Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜJ- so.- ---- lável de S +AI+++ mmhos/ 
em % 

a 25°C --mE/100g--

PERFIL N~ 24 

Data - 1 0/06/7 4 

CÜJ-

o 
o 
o 
o 

ppm 

<1 
<1 
<1 
<1 

umid 

% 

6 
10 
10 
11 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb A moderado textura 
argilosa com cascalho relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PE2 

Localização- Estrada Baixa Grande-Mundo Novo, a 15 km de Baixa Grande Muni
cípio de Baixa Grande Estado da Bahia Lat 11 °58'S e long 40°18'WGr Folha 
se 24-Y-D 

Situação e declividade- Coletado em encosta de elevação com aproximadamente 
30% de declividade 

Litologia e formação geológica - Migmatitos homogêneos Complexo Caraíba
Paramirim 

Material originário- Saprólitos de migmatitos. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado 

Erosão -Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

476/PEDOLOGIA 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Pastagem 

Ap 

Bit 

0-1 O em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); argila; 
maciça; muitos poros pequenos; muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

10-35 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); argila com casca
lho; moderada média blocos subangulares; poucos poros pequenos; 
friável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

B21 t 35-70 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); argila com casca
lho; moderada média blocos subangulares; poucos poros pequenos; 
friável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa. 

B22t 

B23t 

70-11 O em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); argila casca
lhenta; moderada média blocos subangulares; poros pequenos co
muns; firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 
difusa 

11 0-140 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); argila; moderada 
média blocos subangulares; poucos poros pequenos e médios; friá
vel, muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: finas muitas no Ap e B1 t. poucas no B21t e B22t e raras no B23t 

Obs: o perfil apresentava-se truncado. 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (4867-4871 /IPAL) 

Horizonte 

Símb 

Ap 
B1t 
B21t 
B22t 
B23t 

Prol 
em 

0-10 
-35 
-70 
-110 
-140 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

Case 
20-2 
mm 

7 
11 
10 
18 

5 

Terra 
fina 
<2 
mm 

93 
89 
90 
82 
95 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

21 
12 
30 
28 
28 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

9 
6 

10 
10 
10 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

18 
27 
12 
11 
16 

Argila 
<0.002 

mm 

52 
55 
48 
51 
46 

Ataque por H2S04 

Grau de 
(d = 1,47)% 

Argila Silte c N MO Ç, flocu-
natural -- % % % N 

% 
Argila I ação Si02 A120 3 Fe203 

% 

0,35 0,82 0,10 1,41 8 5,4 13,6 6,4 
0,49 0,53 0,19 0,91 3 14,6 14,6 6,7 
0,25 0.41 0,08 0.71 5 16,1 15,0 6,6 
0,22 0.41 0,08 0,71 5 18,9 16,4 7,9 
0,35 0,40 0,06 0,69 7 18,8 16,6 7,0 

Ataque por H2 S04 (pH 1:1) Complexo sortivo 
(d=1.47)% Al20 3 mE/100g 

Ki Kr 
Ti02 I P205 

Fe20 3 ÁguaT KCI1 N ca+2 I Mg+2 I K+ 

0,04 0,67 0,52 3,34 6,8 
0,01 1,70 1,32 3,42 6,6 
0,01 1,82 1,42 3,57 6,6 
0,01 1,96 1,50 3,26 6,3 
0.04 1,92 1,52 3,72 6,1 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Na+ I s I wl AI+J I T 

0,15 7,8 2,3 o 10,1 
0,16 8,0 2,0 0,1 10,1 
0,16 8,2 1,8 0,2 10,2 
0,23 8,5 1,8 0,5 10,8 
0,35 10,6 2,2 0,5 13,3 

Pasta satorada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
ca+21 Mg+21 K+ I Na+ extrato 

Água mmhos/ 
% em mE/100g---

a 25°C 

4,9 3,5 3,9 0,27 
4,4 3,3 4,3 0,20 
4,3 2,2 5,7 0.10 
4,0 1,7 6,5 0,08 
3,8 1,0 9,2 0,10 

v Sat 100.AI+3 
% e/sódio 

100 Na+/T Al+3+ S 

77 1 o 
79 2 1 
80 2 2 
79 2 6 
80 3 4 

Equiv de 
Equiv 

P205 de 
CaC03 mg/100g umid 

% 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 

% 

16,8 
17,3 
17.4 
19,2 
20,6 



PERFIL N~ 25 

Data - 22/05/77 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb abrúptico A fraco textura 
média/argilosa relevo suave ondulado. 

Unidade de mapeamento - PE75 

Localização- Estrada Queimada Nova-Paulistana, a 22 km de Paulistana Municí· 
pio de Paulistana Estado do Piauí Lat 8"22'S e long. 41 "17'WGr Folha SC 24-V· 
A 

Situação e declividade- Amostras coletadas em corte de estrada, no terço inferior 
da encosta com 5% de declividade 

Litologia e formação geológica - Biotita-xistos com intercalações de quartzitos 
Grupo Salgueiro-Cachoeirinha 

Material originário - Saprólito de biotita·xisto 

Relevo regional -Suave ondulado e ondulado. 

Erosão -Laminar severa 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Pedrego~a e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Densa 

Uso atual -Criação de caprinos 

A 

B21t 

B22t 

B23t 

0·20 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido), amarelo (1 OYR 7/6, 
seco e seco triturado); franco-arenoso; maciça; ligeiramente duro, 
friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e abrupta 

20-35 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido), mosqueado comum 
pequeno distinto vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido), amarelo· 
brunado (1 OYR 6/6, seco), mosqueado comum pequeno distinto 
amarelo-avermelhado (7,5YR 6/8, seco), amarelo·brunado (1 OYR 6/ 
6, seco triturado); franco-argila-arenoso; forte pequena e média blo
cos subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso; transição pia· 
na e clara 

35-65 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido), mosqueado co· 
mum pequeno distinto bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido), amare
lo-avermelhado (7,5YR 6/8, seco), mosqueado comum pequeno 
distinto vermelho-amarelado (5YR 5/8, seco), bruno-escuro (7,5YR 
5/8, seco triturado); argila; forte média blocos subangulares; duro, 
firme, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

65-90 em+; vermelho-amarelado (5YR 5/8), mosqueado comum pe
queno distinto bruno-escuro (7,5YR 5/8); argila; forte média blocos 
subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (781094-781097) 

Horizonte 

Sfmb. 

A 
821 I 
8221 
8231 

Argila 
dispersa 

em 
água 

% 

8 
22 
34 
32 

Prol 
em 

0-20 
-35 
-65 
-90 

Grau de 
flocu· 
lação 

% 

1,83 
1,00 
0.49 
0,51 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case. 
20·2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 
99 
99 

(pH 1:2,5) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2·0,20 

mm 

16 
11 

7 
8 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

50 
39 
26 
30 

Silte 
0,05· 
0,002 

mm 

22 
25 
22 
21 

Argila 
<0,002 

mm 

12 
25 
45 
41 

Complexo sortivo m E/1 OOg 
% Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
%Argila 

33 
12 
24 
22 

5.4 
4,9 
5,0 
5,8 

4,2 
3,8 
4,3 
4,6 

1,0 
1,8 
3,0 
2,8 

0.4 
1,2 
2,9 
2,7 

0,25 
0,17 
0,14 
0,14 

0,04 
0,04 
0,37 
0,32 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

1,7 
3,2 
6.4 
6,0 

0,2 
0,3 
0,1 
o 

H+ I 
1,2 
1,5 
1,5 
1.4 

ValorT 
(soma) 

3,1 
5,0 
8,0 
7.4 

(sal de 
bases) 

% 

55 
64 
80 
81 

(orgâ-
nico) 

% 

0.44 
0,39 
0,26 
0,22 

N 
% 

0,07 
0,09 
0,09 
0,07 

c 
N' 

6 
4 
3 
3 

Ataque por H2S04(d = 1 ,47) Sat 

Si02 

5.4 
10,3 
18,0 
16,8 

e Na2C03 (5%) % 

AI2 03 

3.4 
7.4 

14.4 
13.7 

Fe2 0 3 

2,9 
3,6 
5,1 
6,7 

Ti02 

0,87 
1.23 
0,65 
0,73 

P206 

Si02 

Al20 3 

(Ki) 

2.70 
2,37 
2,12 
2,08 

Si02 

R203 

(Kr) 

1,75 
1.81 
1.73 
1.59 

A120 3 

Fe20 3 

1,84 
3,22 
4.43 
3,21 

Equiv. de 
CaC03 

% 

e/sódio 
(%de 

Na+ tro· 
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

1 
1 
5 
4 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E. do 
extrato 

mmhos/ 
em 

a 25°C 

11 
8 
2 
o 

Água 

% 

C a++ Mgt-+ I(+ Na+ HCÜJ-

CÜJ-

--mE/100g--

100.Atf++ 
so4- S +AI+++ 

p 
assimi-

lável 
ppm 

2 
1 
1 
2 

Equiv 
de 

umid 

9Q 

10 
15 
19 
18 

PERFIL N~ 26 

Data - 28/1 0/69 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser· 
gipe (Perfil 34) 

Classificacão- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb abrúptico A fraco textura 
média/argilosa com cascalho fase caatinga hipoxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento - PE8 

Localizacão- Fazenda Alecrim, na estrada Nossa Senhora da Glória-Carira, a 27 
km de N'ossa Senhora da Glória Município de Carira 

Situação e declividade -Trincheira em topo de elevação com 3% de declivida· 
de 

Formação geológica e litologia - Pré·Cambriano (A) Xisto 

Material originário- Produto da decomposição do xisto com recobrimento pouco 
espesso de material arena-argiloso 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado, com encostas longas limitando va
les abertos 

Altitude - 280 m 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade - Pouca 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local -Caatinga hipoxerófila arbustiva pouco densa, com catingueira, 
pinhão, chororó e alecrim 

Vegetação regional -Caatinga hipoxerófila 

Uso atual - Milho, feijão, algodão e pastagem de capim-sempre-verde 

A 

IIB21t 

IIB22t 

0-15 em; bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, úmido), bruno-amarelado 
(1 OYR 5/4, seco); franco-arenoso; maciça; muitos poros pequenos e 
muito pequenos, poucos grandes; duro, friável. plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

15·35 em; bruno (7,5YR 4/4, úmido); argila; fraca pequena a média 
blocos subangulares; muitos poros pequenos e muito pequenos, 
poucos grandes; duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana 
e gradual 

35·90 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); mosqueado abundante, 
médio e difuso, bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); argila com cascalho; 
moderada pequena a média blocos subangulares; poros comuns 
muito pequenos, poucos médios e grandes; cerosidade abundante e 
moderada; duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e gra· 
dual 

IIB3t 90-130 em+; bruno (7,5YR 4/4, úmido); mosqueado abundante, 
médio e difuso, bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); argila com cascalho; 
moderada pequena a média blocos subangulares; poros comuns 
muito pequenos, poucos médios e grandes; cerosidade comum e 
moderada; duro, friável. plástico e pegajoso 

Raízes: comuns no A, poucas no IIB21t, raras no IIB22t e no IIB3t 

Obs: galerias de térmitas até o IIB22t. 
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Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (5896-5899) 

Horizonte 
Frações da Comp. granulométriea 

Sfmb 

A 
11821 t 
118221 
IIB3t 

Pro f 
em 

0-15 
-35 
-90 
-130+ 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
1 

Case 
20-2 
mm 

6 
6 
7 
9 

Terra 
fina 
<2 
mm 

94 
94 
93 
90 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

14 
9 
7 
6 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0.05 
mm 

44 
28 
21 
23 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

23 
21 
22 
26 

Argila 
<0,002 

mm 

19 
42 
50 
45 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ 1 Na+ 
em floeu-

%Argila água lação 
% % 

10 
37 
27 
34 

47 
12 
46 
24 

1.21 
0,50 
0.44 
0,58 

6.4 
6,2 
6,2 
6,5 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

5,2 
6,3 
8,0 
8,8 

o 
o 
o 
o 

H+ I 
2.2 
2.2 
1,8 
1,5 

ValorT 
(soma) 

7.4 
8,5 
9,8 

10,3 

Ataque por H2S04 (d = 1.4 7) 

Si02 

8,3 
18 o 
22,7 
22,1 

e Na2C03 (5%) % 

Al20 3 

6,4 
13,7 
17.0 
16,0 

Fe20 3 

3,8 
7,3 
9,1 
8,9 

Ti02 

1,00 
0,96 
o 88 
0,86 

P205 

0,03 
0,03 
0,02 
o 03 

5,6 
5.0 
5.0 
5.1 

3,0 
2,1 
2.4 
2,3 

Valor V 
(sal de 
bases) 

Si02 

% 

70 
74 
82 
85 

Si02 -- --
AI20 3 R20 3 

(Ki) (Kr) 

2,21 1,60 
2 23 1,67 
2,27 1 69 
2.35 1 ,73 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

c 

1.5 
3,5 
4,9 
5,6 

(orgâ-
nico) 

% 

1,27 
0,69 
0,30 
0,32 

N 

0,6] 
0,61 
0.42 
0,37 

% 

0,12 
0,09 
0,07 
0,07 

AI20 3 Equiv de 

Fe20 3 

2,63 
2,95 
2.93 
2.82 

CaC03 
% 

p 

0,06 
0,11 
0,29 
0,52 

,!;. 
N 

11 
8 
4 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

1 
1 
3 
5 

C E do 100.At+++ assim i- Equiv 
extrato Água C a++ Mg++ K+ Na+ 

mmhos/ 
em % 

a 25'C ---mE/100g--

PERFIL N~ 27 

Data - 1 6/05/77 

HCO;,- so4-
cO;,-

----
S +AI+++ 

o 
o 
o 
o 

lável 
ppm 

de 
umid 

% 

16 
19 
22 
22 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb plíntico A fraco textura 
média relevo plano 

Unidade de mapeamento - PE54 

Localização- Rodovia Sento Sé-Juazeiro, a 50,6 km de Sento Sé Município de 
Sento Sé, Estado da Bahia Lat 9'50 Se long 41 '31'WGr Folha SC 24-V-C 

Situação e declividade - Perfil coletado em corte de estrada em local de relevo 
plano 

Litologia e formação geológica -Areias finas e médias do Terciário- Quaterná
rio 

Material originário - Desenvolvido a partir de coberturas recentes 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão -Laminar ligeira a moderada 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Densa 

Uso atual - Pastagem 

478/PEDOLOGIA 

A 

B1t 

B21t 

822! 

0-20 em; bruno (1 OYR 5/3, úmido), bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/ 
4, seco e seco triturado); franco-arenoso; maciça coerente; ligeira
mente duro, friável, não plástico e não pegajoso; transição plana 
e abrupta 

20-35 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido), mosqueado pouco 
pequeno e difuso amarelo-brunado (1 OYR 6/8, úmido), bruno-ama
relado-claro (1 OYR 6/4, seco), mosqueado pouco pequeno difuso 
amarelo-brunado (1 OYR 6/8, seco) e amarelo (1 OYR 7/6, seco tri
turado); franco-arenoso; forte pequena blocos subangulares; ligeira
mente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

35-50 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido), mosqueado comum 
pequeno e distinto vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido), amarelo
brunado (1 OYR 6/6. seco), mosqueado comum médio e difuso ama
relo-brunado (1 OYR 6/8, seco) e amarelo (1 OYR 7/8, seco triturado); 
franco; forte média blocos subangulares e angulares com aspecto 
maciço m situ; cerosidade moderada pouca; ligeiramente duro, friá
vel, plástico e pegajoso 

50-80 em+; amarelo-brunado (1 OYR 6/8, úmido), mosqueado abun
dante médio distinto vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido), amare
lo-bruna do (1 OYR 6/8, seco), mosqueado comum médio e difuso 
amarelo-brunado (1 OYR 5/8. seco), amarelo-brunado (1 OYR 6/8. 
seco triturado); franco-argiloso; forte pequena colunar e média blo
cos angulares; cerosidade moderada comum; ligeiramente duro, 
firme, plástico e pegajoso 

Raízes: poucas no A e raras no 81 t 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 1078-781081) 

Horizonte Frações da Comp granulométriea 

Sfmb 

A 
81t 
821 t 
B22t 

Pro f 
em 

0-20 
-35 
-50 
-80 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

1 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

1 
o 
o 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
100 
100 

99 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

34 
29 
23 
15 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

30 
28 
23 
18 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

27 
27 
30 
33 

Argila 
<0.002 

mm 

9 
16 
24 
34 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo m E/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água' KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
om floeu-

%Argila água lação 
96 % 

7 
10 
~1 
25 

3,00 
1,69 
1,25 
0,97 

22 
38 
13 
26 

5,2 
4.4 
4,5 
4,9 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

1,5 
1,0 
1,6 
3,0 

o 
0,1 
0,3 
0,2 

H+ J 
1,5 
1,1 
1.1 
1,3 

ValorT 
(soma) 

3,0 
2,2 
3,0 
4,5 

Ataque por H2S04(d = 1.4 7) 

Si02 

+ 
5,4 

10,0 
14,5 

e Na2C03 (5%) % 

AI20 3 

+ 
3,8 
7,6 

11.4 

Fe20 3 

+ 
1,6 
2,3 
3,5 

Ti02 

+ 
0,17 
0,23 
0,30 

P205 

4.4 
3,8 
3,6 
3,9 

1,2 
0,8 
1,3 
2.5 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

AI203 

(Ki) 

+ 
2,41 
2,24 
2,16 

96 

50 
45 
53 
67 

Si02 

R20 3 

(Kr) 

+ 
1,90 
1,88 
1,81 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

0,1 
0,1 
0,2 
0,3 

(orgã-
nieo) 

% 

0.53 
0.23 
0,20 
0,12 

A120 3 --
Fe20 3 

+ 
3,73 
5,17 
5,11 

0,15 
0,10 
0,10 
0,14 

N 
% 

0,07 
0,05 
0,05 
0,05 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,03 
0,04 
0,03 
0,03 

c 
i\i 

8 
5 
4 
2 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
eável no 
valorT) 

100Na+/T 
1 
2 
1 
1 

--
100.At+++ assimi- Equiv 

extrato 
Água C a++ Mg++ K+ Na+ H CO;,- so.- S +AI+++ lável de 

mmhos/ 
em % 

a 25'C 

cO:.-

--m~/100g--

o 
9 

16 
6 

+ Valores não determinados em virtude dos baixos teores de argila 

ppm 

3 
2 
1 
1 

umid 

% 

7 
9 

12 
13 



PERFIL N~ 28 

Data - 14/11/67 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Per
nambuco - Volume 11 (Perfil 34) 

Cl~ssificação- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb abrúptipo A fraco textura 
med1a fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento - LVe3 

Localização- Estrada Jutaí-Rodovia Petrolina-Parnamirim, a 0,7 km da rodovia 
Município de Santa Maria da Boa Vista 

Situação e declividade- Trincheira no lado esquerdo da estrada em declividade de 
O a 3% ' 

Formação geológica e litologia - Cobertura pedimentar sobre rochas do Pré
Cambriano 

Material originário -Sedimentos arena-argilosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado, constituído por colinas baixas e vales 
secos e abertos 

Altitude - 340 m 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade - Localmente muita A área de um modo geral apresenta pouca 
pedregosidade 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local- Caatinga hiperxerófila arbóreo-arbustiva densa, de porte 3-4m, 
formada por muitos faveleiros; jurema, xiquexique, caroá, quipá, pinhão e ou
tras 

Vegetação regional -Caatinga hiperxerófila arbóreo-arbustiva densa 

Uso atual - Pecuária extensiva 

A1 

B2t 

B3t 

li C 

0-20 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido), bruno (7,5YR 5/4, seco); 
franco-arenoso; maciça; muitos poros muito pequenos e pequenos e 
poucos grandes; macio, friável, não plástico e não pegajoso; transi
ção plana e clara 

20·55 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido), vermelho-amare
lado (5YR 5/6, seco); franco-arenoso; fraca, pequena blocos suban
gulares; poros comuns pequenos; ligeiramente duro, friável, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

55-70 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8, úmido), vermelho-amare· 
lado (5YR 5/8. seco); mosqueado comum médio e distinto bruno
avermelhado-escuro (2.5YR 2/4. úmido); franco-arenoso; fraca pe· 
que na blocos angulares e subangulares; poros comuns pequenos e 
poucos grandes; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição ondulada e clara 

70-95 em+; bruno (1 OYR 4/3, úmido), bruno-amarelado (1 OYR 5/4, 
seco); mosqueado comum, médio e proeminente preto (1 OYR 2/1, 
úmido); franco; poros comuns pequenos; friável, plástico e pega
joso 

Raízes: poucas no A 1, B2t e B3t e raras no li C 

Obs : a parte inferior do perfil encontrava-se úmida 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Sfmb 

A1 
B2t 
B3t 
li C 

Argila 

Pro f 
em 

0-20 
·55 
-70 
-95+ 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

2 
1 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
99 

100 
100 

(pH 1:2,5) 

Lab: SNLCS (3634-3637) 

Comp gra nulométrica 

Areia 
grossa 
2·0,20 

mm 

24 
24 
19 
16 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

44 
38 
33 
26 

Si f te 
0,05· 
0,002 

mm 

26 
24 
31 
32 

Argila 
<0,002 

min 

6 
14 
17 
26 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de %Silte 

Água' KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ l Na+ 
em flocu- ---

água fação %Argila 

96 % 

5 
1 
9 

17 

17 
93 
47 
35 

4.33 
1.71 
1,82 
1,23 

6,2 
4,8 
5,2 
5,9 

4,5 
4,1 
4,3 
4,6 

2,0 
1,1 
1,9 
3,9 

0,6 
0,7 
1,5 
4.4 

0,18 
0,24 
0,30 
0,15 

0,04 
0,06 
0,07 
0,22 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

2,8 
2,1 
3,8 
87 

o 
0,6 
0,3 
02 

H+ I 
1,0 
0,9 
0,7 
09 

VaforT 
(soma) 

3,8 
3,6 
4,8 
98 

Ataque por H2S04 (d = 1.4 7) 

Si02 

3,5 
6.2 
8,3 

13 8 

e Na2C03 (5%)% 

AI203 

2,1 
4,1 
5,5 
8 3 

Fe20 3 

2,3 
3,2 
3,6 
47 

Ti02 

1,05 
0,97 
0,95 
o 86 

P205 

0,02 
0,02 
0,02 
001 

Valor V 
(sat. de 
bases) 

Si02 

96 
74 
58 
79 
89 

Si02 --
A120 3 

(Ki) 

2,79 
2,60 
2,56 
2 84 

R203 

(Kr) 

1,66 
1,73 
1,82 
2 08 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E do 

c 
(orgã-
nico) 

% 

0.45 
0,15 
0,11 
009 

Al20 3 ---
Fe20 3 

1.45 
2,00 
2.40 
2 75 

N 
96 

0,05 
0,03 
0,03 
o 03 

Equiv. de 
CaC03 

% 

p 

~ 
N 

9 
5 
4 
3 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

1 
2 
1 
2 

100.At+++ assim i- Equiv 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ HC<k so4- S+Ai+++ lável de 
mmhos/ 

em % 
a 25°C --mE/100g--

AMOSTRA EXTRA N~ 2 

Data - 18/08/72 

CO:J-

o 
22 

7 
2 

ppm 

4 
2 

13 
1 

umid. 

% 

9 
11 
14 
17 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Bahia -Volume I (Perfil 155) 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb raso abrúptico A fraco 
textura média/argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- PSe16 

Localização- 7,2 km da estrada central que liga ltamira-Aporá, a 7,30 km delta· 
mira, entrada à esquerda, na localidade de Estiva, município de Apará 

Situação e declividade -Terço médio de encosta com declividade de 8% 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso Gnaisse 

Material originário - Saprólito do gnaisse com provável influência de cobertura 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 1 00 m 

Drenagem - Moderada a imperfeitamente drenado. 

Pedregosidade - Pouca 

Erosão -Laminar moderada 

Vegetação local -Alecrim, jurema e sucupira 

Vegetação primária -Caatinga hipoxerófila 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga 

A1 0-20 em; mosqueado pouco, pequeno e proeminente, bruno forte 
(7,5YR 5/8, úmido); franco-arenoso com cascalho 

Bt 

c 

20-50 em; coloração variegada com predomínio de bruno-acinzen
tado (2,5Y 5/2, úmido), amarelo (10YR 7/6, úmido) e vermelho 
(2,5YR 4/8, úmido); argila 

50-60 em+; (coletado e não descrito); franco-argiloso cascalhen· 
to 

Obs :descrição parcial 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Sfmb 

A1 
Bt 
c 

Prol. 
em 

0-20 
-50 
-6o+ 

Frações da 
amostra "total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
1 

Case 
20-2 
mm 

8 
3 

22 

Terra 
fina 
<2 
mm 

92 
97 
77 

Lab : SNLCS (8593-8595) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

21 
7 

16 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

45 
10 
18 

Si f te 
0,05-
0,002 

mm 

24 
23 
26 

Argila 
<0,002 

mm 

10 
60 
40 
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Argile 
diaperaa Grau de ~ 

(pH 1:2,5) Complexo aonovo mE/1 OOg 

Água' KCI1N Ca*l Mg++ I ~ I Ne+ 
em llocu· 1(.Argl .. 

'vu• laçlo 

" " 6 
o 

36 

40 
100 

10 

2.40 
0.38 
0.65 

5 ,1 
5.8 
6.4 

Complexo sonivo mEJ100g 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

1,3 
6,8 
7, 1 

0.3 
0,3 
o 

H+ I 
1.3 
2.2 
1.4 

ValorT 
(aoma) 

2,9 
9,3 
8,5 

Ataque por H2S04(d- 1,47) 

e Na2C03 (5'16) '16 

Si02 AI203 Fe20 3 Ti02 P205 

4.2 
4.4 
4,9 

0,6 
1,9 
2,0 

Valor V 
(sal de 
bases) 

Si0 2 

" 45 
73 
84 

Si02 --
AI203 R203 

(Kl ) (Kr) 

c 

0.5 
4,2 
4,5 

(orgl· 
nico) 

" 0.39 
0.27 
0.23 

0 ,1 I 0 .06 
0,07 0.60 
0.07 0.54 

N 

" 
0.04 
0,04 
0,03 

ç_ 
N 

10 
7 
8 

Sal 
C/aódio 

AI203 E~uiv. de ('16 de 
aC03 Na+ tro· 

Fe20 3 " dvel no 
valor T) 

100Na+/T 
4,7 3.6 1.0 o. 1 e o.o2 2.22 1 .88 5.6o 2 

6 
6 

29.0 22.4 
20,8 I 5,3 

Pasta saturada 

C. E. do 
exlrato 

mmhos/ 
Água 

em " • 25•c 

0.4 62 

4,8 0,52 0.02 2.20 1.93 7.32 
4,3 0.52 0.02 2.3 I 1.95 5,58 

Sais aolúveis (extrato I :5) 

C a++ Mg++ K-t Na+ 

- -mE/100Q--

X 
X 

X 0 .11 
X 0,65 

HCO:,-

cO:,-
so..-

100.At+++ ---
S + At++'-

19 
4 
o 

3.4.2.9 - Podzólico Vennelho-Amarelo 

p 
esa•m•· 

16vel 
ppm 

<1 
< 1 
<1 

Equiv. 
de 

umid. 

" 
12 
29 
26 

Esta classe integra solos minerais com horizonte B textura!. não 
hidromórficos e argila de atividade baixa. Apresentam perfis bem 
diferenciados. com seqüência de horizontes A, Bt e C; são geral· 
mente profundos a muito profundos, raramente ocorrem solos 
rasos. são moderada a fortemente ácidos. de baixa fertilidade 
natural e a transição do horizonte A para o Bt ocorre desde gra
dual até abrupta. 

Estes solos apresentam A moderado, fraco. proeminente (Est. 
3.VI B) e geralmente textura média no horizonte A e argilosa 
no Bt. 

Na área mapeada, estes solos podem apresentar caráterabrúp
tico, plíntico (Est. 3.Vl A). raso com fragipan. concrecionário e 
com fase seixosa. 

Esta classe compreende solos álicos e distróficos. Os ál icos 
possuem saturação com alumínio trocável em tomo de 6296, cor· 
respondendo a 0,396 do total da área mapeada, e os distróficos. 
com saturação de bases variando em torno de 3096. representam 
8.596 do total da área. 

Os Podzólicos Vermelho-Amarelos álicos e distróficos estão 
distribuídos dominantemente na faixa litorânea da área. São 
desenvolvidos predominantemente de sedimentos argilo-areno· 
sos e arena-argilosos do Grupo Barreiras, que recobrem rochas 
do Pré-Cambriano. Apresentam-se desde relevo plano até mon
tanhoso e sob vegetação de Florestas Ombrófilas e Estacionai 
Semidecidual. 

Segundo a classificação de Kõppen, o clima é representado 
dominantemente pelo tipo climático As' -clima quente e úmido 
com estação seca no verão e chuvas no outono-inverno-. com 
precipitações pluviométricas médias anuais variando de BOO a 
2.000 mm, ocorrendo ainda numa pequena área os tipos Ams', 
Ame BSsh'. 

Quanto ao uso agrícola, verifica-se um aproveitamento muito 
intenso na maioria da área. com grande número de culturas e 
pastagens. destacando-se principalmente a cultura da cana-de-
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açúcar (Est. 3.VII A). nos Estados de Alagoas e Pernambuco. e, em 
menor expressão, culturas de mandioca, milho, feijão e frutas. 

As principais limitações ao uso agrícola destes solos referem
se à baixa fertilidade natural, a problemas de saturação elevada 
com alumínio e ao relevo acidentado (Fig. 3.3) em algumas áreas, 
dificultando a mecanização. 

Para o aproveitamento racional, estes solos necessitam de 
práticas de adubação, correção através de calagens e práticas de 
conservação de solos. 

Fi g. 3.3 - Podzóhco Vermelho-Amarelo dostrófoco (PVd 11 ) em drea de rel evo 
ondulado e fone ondulado, contraslando com o relevo plano do latossolo Verme· 
lho-Amarelo álico JLVa12). localizado no Planalto da Bacia Tucano-Jatobd. Folha 

PERFIL N! 29 

Data - 08/ 11 / 63. 

SC.24-Z·A. 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecomenro de Solos do Estado de Per· 
nambuco -Volume 11 (Perfil 22). 

Classificação - Pod~óllco Vermelho·Amarelo ál lco Ta abrúptico A proeminente 
texlura média/ argilosa fase floresta subperenifôlia relevo ondulado. 

Unidade de mapeamento - PVd35. 

Localização -lado esquerdo da estrada Cabo-lpOJUCa, dislando 11 km de Cabo, 
pela estrada nova no Engenho do Meio. Munoclpro do Cabo. 

Situação e declividade - Cone em terço superior de elevação com 8 a 1 0'16 de 
declividade. 

Formação geológica e lltolog1a - T ercidrio {1) Cretâcoco (1). Conglomerado Cabo. 

M alerial originário- Saprôllto proveniente da docompos1ção do conglomerado. 

Relevo local- Ondulado. 

Relevo regional- Ondulado. constiluldo por conjunto de oulerros de topos arre· 
dondados, venentes ligeiramenle convexas de dezenas a cenlenas de metros e 
vales de fundo chalo em V. 

Alti iUde - 80 m. 

Drenagem - Moderada a i mperfeitamente drenado. 



Pedregosidade - Ausente. 

Erosão -Laminar ligeira a moderada. 

Vegetação local - Capoeira de floresta subperenifólia. 

Vegetação regional- Remanescente de floresta subperenifólia e cultura de cana
de-açúcar 

Uso atual -Cultura de cana-de-açúcar 

A1 

A3 

B1t 

B2t 

B3t 

c 

0-12 em; bruno-escuro (1 OYR 3/3, úmido); franco-arenoso; modera
da média flranular; muitos poros pequenos; ligeiramente duro, firme, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e 
clara 

12-22 em; bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido); mosqueado pouco, 
pequeno e distinto, bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); franco-argila
arenoso; fraca pequena blocos subangulares e angulares; poros 
pequenos comuns; duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana 
e clara 

22-40 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4. úmido); mosq·ueado co
mum, pequeno e distinto, vermelho (2,5YR 4/6, úmido); muito argi
loso; fraca pequen.a prismática composta de fraca média e grande 
blocos subangulares; poros pequenos comuns; muito duro, muito 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

40-60 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4, úmido); mosqueado abun
dante, médio e distinto, vermelho (2,5YR 4/6, úmido); argila; mode
rada média blocos subangulares e angulares; poros pequenos coM 
muns; cerosidade pouca e fraca; muito duro, firme, plástico e muito 
pegajoso; transição plana e difusa 

60-90 em; vermelho (2,6YR 4/6,úmido); mosqueado abundante, 
médio e distinto, bruno-amarelado (1 OYR 5/4, úmido); argila; mode
rada pequena a média blocos subangulares; poros pequenos co
muns; cerosidade pouca e fraca; duro, firme, plástico e pegajoso; 
transição ondulada e gradual (20-40 em) 

90-120 em+; vermelho (2,5YR 4/6, úmido); franco-argila-arenoso; 
fraca pequena a média blocos subangulares com aspecto maciço 
poroso m sttu; poros pequenos comuns; ligeiramente duro, firme, 
plástico e pegajoso 

Raízes: muitas no A 1, comuns no A3 e poucas até o C 

Obs : atividade biológica intensa no A 1, produzida por minhocas; 
o horizonte C apresenta mosqueado de coloração clara proveniente de 
materiais primários em decomposição, havendo, por vezes, pequenos blo
cos do material originário em decomposição; 
ocorrência de calhaus desarestados de quartzo no A3 e B2t 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (7086-7091) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total 96 (tfsa 96) 

Terra Areia Areia 
Silte Prol Cal h Case fina Argila Sfmb fina grossa 0,05-em >20 20-2 

<2 2-0,20 0,20-
0,002 <0.002 

mm mm 0,05 mm mm mm 
mm mm 

A1 0-12 o 3 97 33 27 25 15 
A3 -22 o 6 94 32 24 24 20 
B1t -40 o 3 97 13 8 18 61 
B2t -60 o 5 95 14 10 20 56 
B3t -90 o 3 97 15 9 27 49 
c -120+ o 3 97 21 13 33 33 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 96 Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água I ação 
96 96 

5 67 1,60 4.7 3,7 0.7 1.4 0,13 0,12 
11 45 1,20 4,6 3,5 0,5 0,6 0,10 0,10 
31 49 0,29 4,5 3,5 0.4 0,8 0,12 0,20 
27 51 0,36 4.7 3.7 0.4 0,8 0,13 O, 12 

1 98 0,55 4,8 3,6 0,3 0,9 0,09 0,20 
o 100 1,00 4,6 3,6 0,3 0,9 0,08 0,12 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

Valor S I AI+++ I H+ I (sal de (orgâ- N ç_ 
ValorT bases) nico) 96 N 

(soma) (soma) 96 % 

2.4 1,2 5,8 9.4 26 1.42 0,11 13 
1,3 2,2 5.4 8,9 15 0,92 0,09 10 
1,5 7,1 11,3 19,9 8 0,89 0,09 10 
1.4 6,6 9,9 17,9 8 0,68 0,07 10 
1,5 6,9 11,8 20,2 7 0,39 0,05 8 
1.4 7,1 9,5 18,0 8 0,29 0,03 

Ataque por H2S04(d - 1,4 7) Sal 
e Na2C03 (596) 96 e/sódio 

Si02 Si02 AI203 Equiv. de (96 de -- -- --- CaC03 Na+ tro-
Si02 A120 3 Fe20 3 Ti02 P20s A120 3 R203 Fe20 3 96 cável no 

(Ki) (Kr) 
valorT) 

10QNa+fT 

7,3 4,8 0,6 0,03 2,58 2.40 12,56 
9,0 6,9 0,9 0,02 2,23 2,05 11.74 

27,2 23,1 4,6 0,05 2,00 1,78 7,91 
28,9 23.7 3,9 0,03 2,08 1,88 9.41 
31,1 24,8 5,2 0,03 2,13 1,88 7,50 
26,7 21,8 3,8 0,04 2,09 1,88 9,05 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ H CO,-

mmhos/ co,-
em 96 

a 25°C --mE/100g--

so4-
100.Att++ 

S +AI+++ 

33 
63 
83 
82 
82 
84 

p 
assim i-

lável 
ppm 

Equiv 
de 

umid. 

96 

19 
20 
39 
38 
39 
33 

PERFIL N~ 30 

Data- 21/11/78 

Classificacão - Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A proeminente textura 
média/argilosa relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PVa1 

Localização - Estrada Bonito-Utinga, a 17 km de Utinga, município de Utinga, 
Estado da Bahia Lat 11 o 59 S e long 41 °13'WGr Folha SC 24-Y-C 

Situa cão e declividade -Amostras coletadas em corte de estrada, com 1 0% de 
decli~idade 

Litologia e formação geológica - Quartzitos e metarenitos Formação Morro do 
Chapéu 

Material originário- Desenvolvidos a partir da decomposição de arenitos 

Relevo regional -Ondulado e forte ondulado 

Erosão -Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual - Pastagem 

A 0-50 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido), bruno-aver
melhado-escuro (5YR 3/3, seco e seco triturado); franco-argila
arenoso; moderada pequena e média granular e moderada muito 
pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara 

B21 t 50-80 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido), bruno

B22t 

B3t 

amarelado-escuro (2,5YR 3/6, seco e seco triturado); argila arenosa; 
moderada pequena e média granular e moderada muito pequena e 
pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável. plástico e 
pegajoso; transição difusa 

80-140 em; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido), bruno
amarelado-escuro (2,5YR 3/6, seco e seco triturado); argila arenosa; 
fraca a moderada pequena e média granular e fraca a moderada muito 
pequena blocos subangulares; macio, muito friável, plástico e pega
joso; transição difusa 

140-170 cm+;bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido), bru
no-avermelhado-escuro (2,5YR 3/6, seco e seco triturado); argila; 
fraca pequena e média granular e fraca muito pequena blocos suban
gulares; macio, muito friável, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas, finas no A, comuns no B21t e no B22t e raras no B3t 
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Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07757-07760) 

Horizonte Granulometria% 

Símb 

A 
B21t 
B22t 
B3t 

Areia 
muito 

Prof Cal h 

em 20-2 
em 

0-50 4,9 
-80 3.0 
-140 3,2 
-170+ 3.4 

Granu!ometria 

Silte 

Case 
2-0,2 

em 

% 

Argila 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

0,2 
0,5 
0,3 
0,1 

Argila 
nat 
% 

fina 0,0511,0,02- <o.ooz 
0,1-0.05 

mm 

20,5 
17,2 
22,1 
17,5 

Ki 

0,33 
0,32 
0,30 
0,31 

O.OQ2 0,002 mm 
mm mm 

44,5 24,9 24,3 
34.4 15,5 39,6 
31.4 12.4 41.7 
34,7 14.7 38,5 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

3,7 
10.4 

5.4 
0,7 

Areia grossa 

1-0.512-0,2 
mm mm 

1.4 
0,5 
0,3 
0.4 

Grau 
de fio-
culacão 

% 

84.7 
73,7 
87,0 
98,1 

v 

4.3 
2,3 
1,6 
1,9 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Argila 

1,83 
0,87 
0.75 
0,90 

Areia Areia fina 
média 
0,5- 0.25-l 0.2-~ I .0.2-
0,25 o. 1 0.02 0,05 
mm mm mm mm 

2,0 7,1 46,5 26,9 
0,8 7,0 42,6 23.7 
O, 7 3.5 44,3 25,3 
0,9 7.9 44,9 24.9 

Ataque por H2 S04% 

Si02 A1 2 0 3 Fe2 0 3 

C/N 

14 
11 
10 

8 

52 

KCI e 
HCI 

Al+3 Acidez T % 100.AI+3 1 OO.AI+3 100 Na+ 

KCI 

1,2 
1,1 
0,8 
1,1 

trocável 

pH8 I pH7 

19,53 
11,12 

6,33 
4,68 

12,04 
6,72 
4,10 
3,18 

PERFIL N~ 31 

Data- 21/11/78 

pH8J 

20,12 
11,64 

6.76 
5,12 

pH7 

12,63 
7,24 
4,53 
3,62 

pH81 pH7 

2,93 
4.47 
6,36 
8,59 

4,67 
7,18 
9.49 

12,15 

---
AI+3+S1 

67 
67 
65 
71 

---
AI ~"3 +52 T 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A moderado textura argilosa 
relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento - LVa9 

Localização - Estrada Morro do Chapéu-Utinga, a 40 km de Morro do Chapéu, 
município de Morro do Chapéu Estado da Bahia Lat 11 •49'S e long 41 •J3'WGr 
Fàlha se 24-Y-c 

Situação e declividade -Amostras coleta das em corte de estrada, com 1 O% de 
declividade 

Litologia e formação geológica- Siltitos, folhelhos e arenitos intercalados Forma
ção Caboclo 

Material originário - Produto de decomposição de siltitos 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade -Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual 

Uso atual -Cultivo de café 

A 0-20 em; bruno-escuro (1 OYR 3/3, úmido e seco), bruno-amarelado
escuro (1 OYR 4/3, seco triturado); argila arenosa; moderada muito 
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pequena blocos subangulares; duro, firme, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição clara 

B2t 20-40 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido), bruno-amarelado 
(1 OYR 5/8, seco e seco triturado); argila arenosa; moderada muito 
pequena e pequena blocos subangulares e angulares; ligeiramente 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

B31t 

B32t 

40-70 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido), bruno-amarelado 
(1 OYR 5/B, seco e seco triturado); argila arenosa; fraca a moderada 
muito pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, ligei
ramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa 

70-150 em+; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido), bruno-amarelado 
(1 OYR 5/8, seco e seco triturado);franco-argilo-arenoso; fraca muito 
pequena blocos subangulares; macio, muito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07726-07729) 

Horizonte Granulometria% 

Símb 

A 
B2t 
B31 t 
B32t 

Areia 
muito 
fina 

Prof Cal h 

em 20-2 
em 

0-20 2,2 
-40 2,3 
-70 3,0 
-150+ 2,6 

Granulometria 

Silte 

Areia 
Case muito 
2-0,2 grossa 

em 

% 

Argila 
<Q,002 

2-1 
mm 

0,8 
0.4 
0,8 
0.7 

Argila 
nat 
% 

0,1-0,05 
0,05-,, 0,02-
0,002 0,002 mm 

mm mm mm 

4,8 12,7 6,7 43,2 2,8 
6,5 12,7 5,3 48,2 7,8 
4,8 12.4 4,8 51,9 10.4 
6,6 11,8 5,8 54,3 0,3 

Ki 

Areia grossa 

1-0,512-0,2 
mm mm 

7.4 
7.4 
5,6 
6,2 

Grau 
de fio-
cu!acão 

% 

93,5 
83,8 
79,9 
99.4 

30,3 
25.4 
23.4 
21 ,O 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Argila 

0,29 
0,26 
0,24 
0,22 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

0.45 
0,38 
0.40 
0,38 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
v 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

17,5 
15,3 
13,3 
21,1 

Areia fina 

0.2'5

1

-l 0.2-~ I .0.2-
O, 1 0,02 0.05 
mm mm mm 

13,6 19,8 13,8 
9,5 21,1 13.7 

11 .2 19,9 12,3 
8,3 18,9 12,9 

Ataque por H2 S04% 

Si02 AI2 03 Fe2 0 3 

C/N 

13 
10 
10 

5 

S2 

KCI e 
HCI 

Al+3 Acidez T % 1 OO.A1+3 100.AI+3 100 Na+ 

KCI 

1,1 
1,2 
1,0 
1,0 

trocáve! 

pH8 I pH7 

9,14 
6,63 
6,18 
4,28 

4,65 
2.71 
2,68 
2,36 

PERFIL N~ 32 

Data - 31 /08/7 2 

pH81 

9,80 
7,24 
6.74 
4,85 

pH7 

5,31 
3,32 
3,24 
2,93 

pH8 I pH7 

6.73 12.43 
8.43 18,37 
8,31 17,28 

11.75 19,45 

---
AI+3+S1 

62 
66 
64 
63 

---
AI+3+S2 T 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Bahia -Volume I (Perfil 90). 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb A fraco textura arenosa/ 
média fase caatinga hípoxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento - LVd9 

Localizacão - Lado esquerdo da estrada Filadélfia-ltiúba, distando 14,0 km da 
rodovia Senhor do Bonfim-Capim-Grosso Município de ltiúba 



Situação e declividade- Corte de estrada em terço médio de encosta muito longa, 
em ligeiro abaciamento do topo de platô. com 1% de declividade. 

Formação geológica e litologia -Terciário (?) Sedimentos 

Material originário -Sedimentos arena-argilosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local -Capoeira. 

Vegetação primária -Caatinga hipoxerófila, com muito ouricuri 

Uso atual - Mandioca, milho. feijão e pastagem em cerca de 25% cja área 

A1 

A3 

Blt 

B21t 

B22t 

0-20 em; bruno (1 OYR 4/3. úmido). bruno (1 OYR 5/3. seco); areia 
franca; fraca pequena blocos subangulares; muitos poros muito 
pequenos e pequenos, comuns médios e poucos grandes; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

20-60 em; bruno (1 OYR 4/3. úmido). bruno-amarelado-escuro (1 O 
YR 4/4. seco); areia franca; fraca pequena blocos subangulares; mui
tos poros muito pequenos e pequenos, e poucos médios; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

60-85 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6. úmido). bruno-amarelado
claro (1 OYR 6/4. seco); franco-arenoso; fraca pequena e média blo
cos subangulares; muitos poros muito pequenos, comuns pequenos 
e poucos médios; macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e gradual 

85-125 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4. úmido), bruno-amarelado
claro (1 OYR 6/4. seco); franco-arenoso; fraca pequena e média blo
cos subangulares; muitos poros muito pequenos, comuns pequenos 
e poucos médios; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

125-140 em+; bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4. úmido). bruno
claro-acinzentado (1 OYR 6/3, seco); mosqueado pouco, pequeno e 
difuso. amarelo-brunado (1 OYR 6/6. úmido),comum. médio e difuso. 
bruno (1 OYR 4/3, úmido); franco-argila-arenoso; fraca pequena e 
média blocos subangulares; muitos poros muito pequenos, comuns 
pequenos e poucos médios; ligeiramente duro (com partes duras), 
muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: muitas finas e poucas médias no A 1, comuns finas e poucas médias no Bl t 
e no B21t e poucas no B22t 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte amostra total 96 

Sfmb. 

A1 
A3 
81t 
821 t 
822t 

Argila 

Pro f Cal h 
em >20 

mm 

0-20 o 
-60 o 
-85 o 

-125 o 
-140+ o 

Case 
20-2 
mm 

3 
2 
2 
4 
5 

Terra 
fina 
<2 
mm 

97 
98 
98 
96 
95 

(pH 1:2.5) 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

70 
63 
52 
47 
47 

Lab: SNLCS (8665-8669) 

Comp. granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 

0.20-
0,05 
mm 

15 
21 
23 
23 
21 

Silte 
0,05-
0.002 
mm 

5 
5 
8 

11 
11 

Argila 
<0.002 

mm 

10 
11 
17 
19 
21 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água! KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água !ação 
% % 

4 60 0,50 4,5 3,6 0,5 0,5 0,10 0,02 
6 45 0.45 4,0 3,5 0.4 0,07 0,01 

12 29 0.47 4,2 3,6 0.4 0,05 0,02 
10 47 0,58 4.2 3,6 0,3 0,05 0,01 

6 71 0,52 4,5 3,6 0,5 0,05 0,04 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N' 
(soma) (soma) % % 

1.1 0,5 3.1 4.7 23 0.50 0,05 10 
0,5 0,8 2.4 3.7 14 0.43 0,04 11 
0,5 0,9 2.3 3.7 14 0.34 0,03 11 
0.4 1.1 1,9 3.4 12 0.21 0,03 7 
0,6 1,2 2.0 3.8 16 021 0,03 7 

Ataque por H2S04(d- 1.47) Sat. 

e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de (%de 
-- CaC03 Na+ tro-

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P20s Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 
valorT) 

(Ki) (Kr) 100Na+/T 

4.1 3.3 0,5 0,25 0,02 2,11 1,90 10.36 X 
4.2 3.4 0,5 0,28 0,02 2,11 1,90 10.68 X 
7,1 5,7 0,9 0,37 0.01 2,13 1,90 9.94 1 
8,3 6.7 1,0 0.42 0,01 2,11 1,90 10,52 X 
9,8 7,9 1,1 0.44 0,01 2,11 1,93 11,27 1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato Água C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜ:J-

mmhos/ CO:!-
em % 

a 25°C --mE/100g--

so4-
100.Atf-++ 

S +Ai+++ 

31 
62 
64 
73 
67 

p 
assimip 

lável 
ppm 

1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

6 
6 
7 
8 
9 

PERFIL N~ 33 

Data - 18/09/73 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala
goas (Perfil 1 7) 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb com fragipan A proeminente 
textura média/argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano 

Unidade de mapeamento - PVd63 

Localização- Estrada São Miguel dos Campos-Porto Real do Colégio, a 8,6 km de 
São Miguel dos Campos Município de São Miguel dos Campos 

Situação e declividade -Trincheira em área plana de tabuleiro, com O a 2% de 
declividade 

Formação geológica e litologia -Grupo Barreiras Terciário. Sedimentos 

Material originário -Sedimentos arena-argilosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano. 

Altitude - 100 m 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local - Milho. fava e cana-de-açucar, recentemente plantada. 

Vegetação regional - Floresta subperenifólia 

Uso atual - Predominância de cana-de-açúcar; pouco milho e fava 

A1 

A3 

Blt 

B21tx 

822tx 

0-25 em; bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2. úmido), bru
no-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, seco); franco-arenoso; modera
da pequena a média granular; muitos poros muito pequenos e pe
quenos, comuns médios e poucos grandes; macio, friável, não plás
tico e não pegajoso; transição plana e clara 

25-50 em; bruno-escuro (1 OYR 4/3. úmido). bruno (1 OYR 5/3. seco); 
francopargilo-arenoso; fraca pequena blocos subangulares e fraca 
pequena a média granular; muitos poros muito pequenos e peque
nos, comuns médios e poucos grandes; ligeiramente duro, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegaioso; transição plana e 
clara 

50-82 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4. úmido); mosqueado abun
dante, médio e grande, distinto bruno-amarelado-claro (2,5Y 6/4, 
úmido); franco-argila-arenoso; fraca pequena blocos subangulares; 
muitos poros muito pequenos e pequenos e comuns médios; duro, 
friável com partes firmes, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição ondulada e abrupta (27-35 em) 

82-83 em; lâmina de óxido de ferro vermelho-escuro ( 1 OR 3/6. 
úmido); extremamente duro, extremamente firme; transição ondula
da e abrupta 

83-130 crn; amarelo-brunado (1 OYR 6/6. úmido); mosqueado abun
dante, médio e grande, distinto bruno-amarelado (1 OYR 5/4. úmido); 
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823tx 

83t 

comum. médio e proeminente, vermelho (2,5YR 4/8, úmido); e 
comum, médio e grande, distinto amarelo-avermelhado (7,5YR 7/8, 
úmido); argila; fraca pequena blocos subangulares; poros comuns 
muito pequenos e pequenos nas partes muito finnes e muitos poros 
muito pequenos e pequenos nas partes friáveis; cerosidade pouca e 
fraca; extremamente duro, muito firme com partes triáveis, plástico e 
ligeirmente pegajoso; transição ondulada e abrupta (40-60 em) 

130-185 em; amarelo-brunado (1 OYR 6/6. úmido); mosqueados; 
abundante, médio e grande, distinto bruno-amarelado (1 OYR 5/4, 
úmido) e pouco, grande e proeminente vermelho (2,5YR 5/6, úmi
do); argila, fraca pequena blocos angulares e subangulares com ten
dência a prismátíca; poros comuns muito pequenos e pequenos; 
cerosidade pouca e fraca; extremamente duro, firme com partes friá
veis, plástico e ligeiramente pegajoso; transição irregular e gra
dual 

185-205 em+; amarelo-brunado (1 OYR 6/8, úmido); mosqueado pou
co. médio e distinto bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); argila, fraca 
pequena blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e pe
quenos; friável com nódulos firmes, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição irregular e gradual 

Raízes: comuns no A1. poucas no A3 e no B1t e raras penetrando no B21tx, no 
822tx e no 823tx, pelas partes friáveis 

Obs: a lâmina de óxido de ferro apresenta variação de espessura de 0,5 a 1,5 em 
Ocorre lâmina descontínua na parte inferior do 822tx; 
presença de pontos de coloração vermelha já passando a concreções bran
das de ferro no B22tx; 
presença de carvão no A3 e pontos de coloração clara; 
penetração de material formando listras irregulares nos horizontes B23tx e 
B22tx, tanto no sentido horizontal como no vertical; 
o mosqueado do horizonte B 1t está concentrado na parte inferior do hori
zonte e ocorrem também pontos de coloração escura, provenientes de maté
ria orgânica do horizonte superior; 
nos horizontes 822tx e 823tx, verifica-se penetração de material, de cor 
bruno-amarelada, friável, parecendo ser decorrente de atividade biológica; 
nestes horizontes ocorrem também partes avermelhadas que tendem a for
mar concreções de ferro brandas; 
presença de crotovinas e atividade biológica produzida por térmitas, formi
gas e raízes, nos horizontes B22tx e B23tx; 
o mosqueado do 83t corresponde aos nódulos firmes de 1-2 em de diâ
metro 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (9500-9506) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia 
Silte 

Símb 
Pro f Cal h Case fina grossa fina 

0.05-
Argila 

em >20 20-2 0,20- <0,002 
mm 

<2 2-0.20 
0,05 0.002 mm mm mm mm 

mm 
mm 

A1 0-25 o o 100 58 20 4 18 
A3 -50 o 1 99 52 18 5 25 
81t -82 o X 100 41 15 5 39 
B21tx -83 o o 100 29 12 13 46 
822tx -130 o o 100 25 11 9 55 
823tx -185 o o 100 20 8 10 62 
83t -205+ o o 100 23 9 10 58 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 96 Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em fio cu-

%Argila 
água fação 

% % 

8 56 0,22 5.6 4,7 1,5 0,3 0,03 0,02 
15 40 0,20 5.3 4,3 0,9 0,04 0,02 
30 23 0,13 5.0 4,3 0.7 0,06 0.02 
13 72 0,28 5,3 4,6 0,7 0,06 0,02 

2 96 0,16 5.1 4.4 0,5 0,07 0,02 
o 100 0,16 4.6 4,3 0.4 0,05 0,02 
o 100 0.17 4.6 4,2 0,3 0,09 0,07 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sat de (orgã- N ç_ 
Valor S I Af+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % 96 

1,9 0,2 3.7 5,8 33 1,20 0,11 11 
1,0 0.7 3.3 5,0 20 0,86 0,06 14 
0,8 0,9 3.4 5,1 16 0,56 0,04 14 
0,8 0.5 5,7 7,0 11 0,96 0,04 24 
0,6 1,0 3,6 5,2 12 0,50 0.03 17 
0,5 1.1 2.2 3,8 13 0,35 0,02 18 
0.4 1,0 2.3 3,7 11 0,30 0,03 10 

484/PEDOLOG IA 

Ataque por H2S04 (d - 1 .4 7) Sat 

e Na2C03 (5%) % e/sódio 
Si02 Si02 AI203 Equiv. de (%de 
-- -- CaC03 Na+ tro-

Si02 Al20 3 Fe2o3 Ti02 P205 A120 3 R203 Fe20 3 % cável no 
valorT) 

(Ki) (Kr) 1QONa+fT 

6,9 6,5 0,8 0,38 0,01 1,81 1.67 12,74 
10,9 10,3 1.2 0,59 0,01 1,80 1,53 13.47 
15,6 15,2 1,8 0,83 0,01 1,74 1,62 13.19 
20,9 21,9 7.6 1.01 0,02 1,62 1,33 4,52 
22,0 22,9 3,2 1,12 0,02 1,63 1.50 11.23 
25,8 25,3 3,6 1.12 0,01 1,73 1.59 11,02 
25,8 25,1 3,2 1,11 0,02 1,75 1,62 12,31 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
c a++ Mg++ K+ Na+ HC();)-extrato 

Água mmhos/ c<>J-
em % 

a 25°C --mE/100g--

so4~ 

100.Af+++ ----
S +Ai+++ 

10 
41 
52 
38 
62 
68 
71 

p 
assimi-

lável 
ppm 

1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

11 
13 
18 
22 
22 
22 
22 

PERFIL N~ 34 

Data - 30/09/72. 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco -Estado da Bahia -Volume I (Perfil 79) 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb A moderado textura 
média fase floresta subcaducifólia relevo plano 

Unidade de mapeamento - PVd58 

Localização- Lado direito da rodovia (BR-101) que liga Esplanada-Cristinápolis, 
distando 30 km de Esplanada (600 m depois do Km 213) Município de Rio 
Real 

Situacão e declividade - Trincheira em superfície aplanada de platô com O a 
2% dé declividade 

Formação geológica e litologia -Terciário Formação Barreiras 

Material originário - Sedimentos argila-arenosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude-100m. 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local -Capoeira 

Vegetação primâria - Floresta subcaducifólia 

Uso atual -Culturas de laranja, fumo, milho, mandioca e feijão. 

A1 

81t 

B21t 

0-20 em; bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, úmido). cinzento 
(1 OYR 5/1, seco); franco-arenoso; fraca pequena e média blocos 
subangulares e angulares, e granular; muitos poros muito pequenos 
e pequenos, poucos médios e grandes; ligeiramente duro, friável, 
não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

20-60 em; bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, úmido); mosqueado co
mum, médio e distinto, bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); franco· 
argilo-arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares, muitos 
poros muito pequenos, comuns pequenos e poucos médios, ligeira
mente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e gradual 

60-11 O em; bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4, úmido); mosqueado 
muito, médio e difuso, bruno (1 OVR 5/3, úmido); franco-argilo
arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares; muitos poros 
muito muito pequenos, comuns pequenos e poucos médios; macio, 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 



B22t 110-200 em+; bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/5, úmido); franco
argila-arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares; muitos 
poros muito pequenos e pequenos, comuns médios e poucos gran
des; macio, muito friável, plástico e pegajoso 

Raízes: abundantes no A1, muitas no Blt e comuns nos horizontes B21t e 
B22t 

Obs : o perfil encontrava-se ligeiramente úmido 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8844-884 7) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A1 
B1t 
B21t 
B22t 

amostra total % 

Pro f Cal h 
em >20 

mm 

0-20 o 
-60 o 
-110 o 
-zoa+ o 

Case 
20-2 
mm 

1 
1 
X 
X 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 

100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

63 
62 
55 
47 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

16 
12 
12 
14 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

4 
4 
5 
6 

Argila 
<0,002 

mm 

17 
22 
28 
33 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ 11<+ I Na+ 
em flocu-

%Argila 
água lação 

% % 
11 
16 
24 
o 

35 
27 
14 

100 

0,24 
0,18 
0,18 
0,18 

5.4 
4,9 
5,0 
4,9 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

1,8 
0,8 
0,7 
0,5 

0,1 
0.4 
0,3 
0,3 

H+ I 
2,7 
2,0 
1,7 
1,3 

ValorT 
(soma) 

4,6 
3,2 
2.7 
2,1 

Ataque por H2S04(d = 1.4 7) 

Si02 

8,0 
10,6 
14,1 
16,0 

e Na2C03 (5%) % 

AI20 3 

6,8 
9,1 

12,5 
14,0 

Fe20 3 

0.4 
0,8 
0,8 
1,0 

Ti02 

0,39 
0,50 
0,63 
0.71 

P20s 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

4,3 
3,9 
4,0 
4,1 

1,0 0,6 0,11 
0,02 
0,01 
0,01 

0.7 
0.7 
0,5 

Valor V c 
(sat de (orgâ-
bases) nico) 

% 
39 
25 
26 
24 

Si02 

AI203 

(Ki) 

2,01 
1,97 
1,92 
1,94 

Si02 

R203 

(I< r) 

% 
0,82 
0.44 
0,22 
0,16 

AI20 3 

Fe20 3 

1,90 26,69 
1,85 17,87 
1,82 24,51 
1,85 21.79 

N 
% 

0,05 
0,04 
0,02 
0,02 

Equiv de 
CaC03 

% 

0,04 
0,03 
0,03 
0,03 

c 
N 

16 
11 
11 

8 

Sal 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ Água mmhos/ 

em % 
a 25°C --mE/100g--

PERFIL N~ 35 

Data - 24/1 2/62 

HCÜJ-

CÜJ-

so4-
100.At+++ ----
S +AI+++ 

5 
33 
30 
38 

p 
assimi-

lável 
ppm 

<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

9 
9 

11 
12 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala
goas (Perfil 21 ). 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb com frag1pan A fraco 
textura arenosa/argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano 

Unidade de mapeamento - PVd63 

Localização- Estrada que liga a rodovia BR-1 01 a Coruripe, distando 200m do 
entrocamento das duas estradas; município de São Miguel dos Campos 

Situação e declividade- Trincheira situada em topo de elevação (tabuleiro) com 2% 
de declividade 

Formação geológica e litologia -Terciário Grupo Barreiras. Sedimentos. 

Material originário -Sedimentos arena-argilosos 

Relevo local- Plano. 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 140 m 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão -Não aparente 

Vegetação local - Floresta subperenifólia 

Vegetação regional - Floresta subperenifólia e formações florestais secundárias 

Uso atual -Cana-de-açúcar 

A1 

A2 

A3 

Blt 

0-15 em; bruno-acinzentado (1 OYR 5,5/2, úmido); areia; fraca pe
quena granular; macio, solto, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e clara 

15-30 em; bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 7 /3,5, úmido); 
areia; grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e clara 

30-55 em; bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3, úmido); franco-are
noso; fraca pequena a média blocos subangulares; firme, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição ondulada e gra
dual (20-30 em) 

55-85 em; amarelo (1 OYR 7/5, úmido); mosqueado comum, peque
no e distinto, bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); franco-argila-arenoso; 
fraca a moderada pequena a média blocos subangulares; firme, 
plástico e pegajoso; transição ondulada e clara (25-35 em) 

B2tx 85-145 em+; amarelo-brunado (1 OYR 6/6, úmido); mosqueado abun
dante, grande e proeminente, vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido) 
e amarelo (10YR 7/5, úmido); argila arenosa; fraca média a grande 
blocos angulares e blocos subangulares e áreas maciças; coatmgs e 
cerosidade nos pontos vermelhos; muito firme, plástico e pegajo-
so 

Raízes: muitas no A 1 e A2, diminuindo gradativamente com a profundidade até 
raras no B2tx 

Obs : poroso ao longo de todo perfil, sendo que nos 2 primeiros horizontes são de 
maior diâmetro; no B2tx notam-se poucos poros; 
no A2 e A3 aparecem canais de térmitas; 
o A 1 e A2 apresentam pontuações de areia lavada esbranquiçada; 
perfil úmido 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte 
amostra total % 

Símb 

A1 
A2 
A3 
B1t 
B2tx 

Argila 

Pro f Cal h 
em >20 

mm 

0-15 o 
-30 o 
-55 o 
-85 o 
-145+ o 

Case 
20-2 
mm 

X 
1 
1 
1 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
99 
99 
99 

100 

(pH 1 :2,5) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

62 
53 
38 
34 
19 

Lab: SNLCS (5780-5784) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

29 
37 
43 
34 
33 

Silte 
0,05-
0.002 
mm 

2 
1 
1 
1 

10 

Argila 
<0,002 

mm 

7 
9 

18 
31 
38 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu- ---

água lação %Argila 

% % 

3 57 0,29 5,1 4,0 0.4 0,1 0,06 0,10 
3 67 0,11 5,0 4,0 0,2 0,1 0,05 0,10 
8 56 0,06 4,9 4.4 0,2 0,1 0,06 0,20 

13 58 0,03 4,9 5,0 0.4 0,2 0,06 0,20 
10 74 0,26 5,5 5,1 1,3 0,2 0,06 0,20 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0,7 0,2 1,8 2.7 26 0.49 0,04 12 
0,5 0.4 1,7 2,6 19 0,33 0,03 11 
0,6 0,5 1,9 3,0 20 0,28 0,03 g 
0,9 0.4 1,9 3,2 28 0,27 0,03 9 
1,8 0,1 1.9 3,8 47 0,25 0,03 8 

PEDOLOGIA/485 



Ataque por H2S04 (d = 1,47) Sat. 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de (%de 
CaC03 Na+ tro· 

Si02 AI203 Fe20 3 Ti02 P205 Al20 3 R203 Fe20 3 9(, eável no 
valorT) 

(Ki) (Kr) 100Na+/T 

4,3 3,0 0.3 0,02 2,44 2.29 15,47 
5,1 4.1 0,5 0,02 2,11 1,96 12,97 
8,0 6,9 0,9 0,02 1,97 1,82 12,07 

14,6 12.4 1,5 0,01 2,00 1,86 12,94 
28,2 23.4 3,2 0,01 1,05 1,88 11,47 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato C a++ Mg++ K+ Ne+ Hcaa-

Água mmhos/ caa-
em 9(, 

a 25°C --mE/100g--

so.-
100.At+++ ----
S +Ai+++ 

22 
44 
45 
31 

5 

p 
assimi-

lável 
ppm 

Equiv 
de 

umid. 

9(, 

6 
6 

11 
15 
21 

PERFIL N~ 36 

Data - 17/01/72 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala· 
goas (Perfil 14) 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb abrúptico plíntico A 
moderado textura média/argilosa fase floresta subcaducifólia relevo ondulado 

Unidade de mapeamento- PVd21 

Localização- Lado direito da Estrada lbateguara-Usina Serra Grande, distando 2 
km de lbateguara (em direção a São José da Laje) Município de lbateguara 

Situacão e declividade - Corte de estrada em terco inferior de encosta com 
15% de dect'lvidade · 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano (CD} Gnaisse 

Material originário - Saprólito de gnaisse 

Relevo local - Ondulado 

Relevo regional -Suave ondulado e ondulado 

Altitude - 500 m 

Drenagem - Moderada a imperfeitamente drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local- Formação herbáceo-arbustiva secundária (campos antrópicos) e 
remanescentes de floresta subcaducifó\ia 

Vegetação regional - Floresta subcaducifólia e formações secundárias 

Uso atual - Fruticultura (banana, manga, coco), cana-de-açúcar e pastagem 

A1 

A3 

B21tpl 

B22tpl 

0-40 em; bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido), bruno (1 OYR 5/3, seco); 
franco-arenoso; fraca pequena a média blocos subangulares e média 
a grande granular; muitos poros muito pequenos e pequenos, co
muns médios e poucos grandes; ligeiramente duro, friáve!, não 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

40-55 em; bruno (1 OYR 5/3, úmido), bruno-amarelado-claro (1 OYR 
6/4, seco); mosqueado comum, pequeno e difuso, bruno-amarelado 
(1 OYR 5/6, úmido); franco-arenoso; fraca pequena e média blocos 
subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos, comuns 
médios e poucos grandes; duro, friáve\, ligeiramente plástico e ligei
ramente pegajoso; transição plana e abrupta 

55-90 em; coloração variegada composta de: bruno-claro-acinzen
tado (1 OYR 6/3, úmido), vermelho (2,5YR 4/8, úmido) e bruno forte 
(7,5YR 5/8, úmido); argila; moderada pequena a grande blocos 
angulares e subangulares; muitos poros muito pequenos, comuns 
pequenos e poucos médios e grandes; muito duro, firme, plástico e 
pegajoso; transição plana e gradual 

90·140 em! coloração variegada composta de: cinzento-claro (1 O 
YR 7/2. úmido), bruno forte (7,5YR 5/8, úmido)e vermelho (2,5YR 4/ 
8, úmido); argila arenosa; moderada pequena a grande blocos angu· 
lares e subangulares; muitos poros muito pequenos 1 comuns peque
nos e poucos médios, muito duro a extremamente duro, firme, 
plástico e pegajoso 

486/PEDOLOG IA 

Raízes: muitas no A 1, comuns no A3 e no B21tpl e poucas no B22tpl 

Obs : intensa atividade biológica no horizonte A 

Análises físicas e químicas Lab · SNLCS (7869 7872) 

Horizonte Frações da Comp. granulométrica 
amostra total % 

Sfmb 

A1 
A3 
821 tpl 
B22tpl 

Pro f 
em 

0-40 
·55 
-90 
·140+ 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case. 
20·2 
mm 

1 
1 
X 
2 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 

100 
98 

Areia 
grossa 
2·0,20 

mm 

33 
30 
20 
25 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20· 
0,05 
mm 

40 
40 
23 
27 

Silte 
0,05· 
0.002 

mm 

17 
18 
14 
13 

Argila 
<0,002 

mm 

10 
12 
43 
35 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ I em flocu· %Argila 
água I ação Na+ 

9(, 9(, 

8 
9 
o 
o 

20 
25 

100 
100 

1,70 
1,50 
0,33 
0,37 

5,1 
5,2 
5,2 
5,3 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ l 
(soma) 

0,9 
0,9 
2.8 
2.5 

0,5 
0.7 
1,3 
1.1 

H+ I 
2,4 
2,0 
2,4 
1,6 

ValorT 
(soma) 

3,8 
3,6 
6,5 
5,2 

Ataque por H2S04 (d = 1,4 7) 

Si02 

4,7 
5,8 

18,0 
15,5 

e Na2C03 (5%)% 

A120 3 

3,1 
3,8 

14,3 
12,2 

Fe20 3 

1 4 
1,5 
3,9 
36 

Ti02 

044 
o 53 
o 74 
o 71 

P205 

0,02 
0,22 
0,02 
0,02 

0,8 
0,6 

3,9 
3,9 
3,8 
3,8 

1,3 1,4 
0,4 1,9 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

9(, 

24 
25 
43 
48 

Si02 

AI203 R203 

(Ki) 

2,58 
2 59 
2,14 
2 16 

(Kr) 

2 00 
2,07 
1,82 
1 82 

c 
(orgâ· 
nico) 

9(, 

0.45 
0,32 
0,30 
0,16 

Al20 3 ---
Fe20 3 

3.45 
3,97 
5,75 
5 32 

0,08 
0,07 
0,05 
0,05 

N 
9(, 

0,05 
0,04 
0,04 
0,02 

Equiv. de 
CaC03 

9(, 

0,05 
0,26 
0,07 
0,14 

c 
iii 

9 
8 
8 
8 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro· 
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Ne+ 
mmhos/ 

em 9(, 

a 25°C --mE/100g--

PERFIL N~ 37 

Data - 07/1 2/65 

Hcaa-

caa-

so.-
100.Atf++ 

S +AI+++ 

36 
44 
32 
31 

p 
assim i-

lável 
ppm 

Equiv 
de 

umid 

9(, 

11 
11 
21 
18 

Fonte- Levantamento Exploratório~ Reconhecimento de Solos do Estado de Per
nambuco -Volume li (Perfil 23) 

Classificacão- Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico álico A proeminente tex
tura argilOsa fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento - LVd 14 

Localização - Estrada Engenho Caraçu-Engenho Bom Jardim, distando 1 km do 
primeiro Município de Barreiros 

Situação e declividade- Corte de estrada ao lado direito em terço inferior de eleva
ção com 25% de declividade 

Formação geológica e litologia- Plutônicas Ácidas Granito róseo 

Material originário- A parte subsuperficial parece ter sido desenvolvida a partir do 
saprólito do granito No horizonte Ap houve influência de material retrabalhado de 
natureza argila-arenosa 

Relevo local - Forte ondulado 

Relevo regional- Forte ondulado constituído por morros de topos arredondados, 
vertentes ligeiramente convexas e vales de fundo chato 



Altitude - 50 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão -Laminar ligeira a moderada 

Vegetação local -Cana-de-açúcar. 

Vegetação regional- Formações florestais secundárias subperenifólias nos topos 
das elevações e cana-de-açúcar nas vertentes 

Uso atual -Cana-de-açúcar 

Ap 

IIB1t 

IIB2t 

IIB3t 

li C 

0-35 em; bruno-escuro (1 OYR 3/3, úmido); argila arenosa; moderada 
grande granular; poros comuns pequenos e poucos grandes; macio, 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

35-80 em; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6, úmido); argila; fraca 
pequena blocos subangulares; poros comuns pequenos; muito duro, 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

80-140 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); muito argiloso; 
moderada pequena a média blocos subangulares; poros comuns 
pequenos; duro, friável. plástico e pegajoso; transição plana e gra
dual 

140-260 em; vermelho (3YR 4/6, úmido); mosqueado comum, mé
dio e distinto, amarelo-brunado (1 OYR 6/6, úmido); muito argiloso; 
moderada a forte pequena a média blocos subangulares; poros 
comuns pequenos; cerosidade pouca e fraca; duro, friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e difusa 

260-280 em+; vermelho (2,5YR 4/6, úmido); argila siltosa; moderada 
pequena a média blocos subangulares; poros comuns pequenos; 
ligeiramente duro, ligeiramente plástico e pegajoso. 

Raízes: bastante no Ap, decrescendo até o IIB3t 

Análises físicas e químicas Lab : SN LCS (2008-201 2) 

Horizonte Frações da Comp granulométriea 

Sfmb 

Ap 
IIBlt 
IIB2t 
IIB3t 
li C 

Prol. 
em 

0-35 
-80 
-140 
-260 
-280+ 

amostra total % 

Cal h. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Case. 
20-2 
mm 

1 
2 
1 
1 
2 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
98 
99 
99 
98 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

34 
26 
19 
13 

6 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

17 
12 
10 

6 
7 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

13 
o 
8 

12 
44 

Argila 
<0,002 

mm 

36 
54 
63 
69 
43 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em floeu- ---

água lação %Argila 

% % 

18 50 0,36 4,3 4,0 0.7 0,5 0,10 0,07 
o 100 0,15 4,5 4,2 0,5 0,04 0,05 
o 100 0,13 4.7 4,3 0,6 0,02 0,03 
o 100 O, 17 4,9 4.4 0,6 0,05 0,06 
o 100 1,02 4,9 4,2 0.4 0,06 0,08 

Complexo sortivo m E/1 OOg Valor V c 

H+ I 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % 96 

1.4 1 2 6,3 8,9 16 1.61 0,13 12 
0,6 0,9 3,2 4.7 13 0,63 0,05 13 
0,7 0,6 2,6 3,9 18 0,34 0,03 11 
0.7 0,5 2,9 4,1 17 0,41 0,04 10 
0,5 1,2 2,5 4,2 12 0,18 0,02 9 

Ataque por H2S04(d ~ 1.4 7) Sal 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de (%de 
CaC03 Na+ tro-

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 Al20 3 R203 Fe2o3 % cável no 

(Ki) (Kr) 
valorT) 

100Na+/T 
13,3 12,1 3,9 1,56 0,12 1,87 1,55 4,87 1 
19,9 18,8 6,1 1,73 0,12 1,80 1,50 4,84 1 
23,6 21,8 7,7 1.77 0,13 1,84 1,50 4.46 1 
28,3 26,3 7,7 1,83 0,15 1,83 1,54 5,38 1 
28,6 26,2 13,1 3,65 0,32 1,85 1.41 3,13 2 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ 
mmhos/ 

em % 
a 25°C --mE/100g--

PERFIL N~ 38 

Data - 31/1 0/69 

H CO:!-

CO:!-

so4-
100.Ar+t+ 

S +AI+++ 

46 
60 
46 
42 
71 

p 
assimi· 

lável 
ppm 

Equiv 
de 

umid 

% 

20 
27 
32 
34 
39 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala
goas (Perfil 25) 

Classificacão- Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico álico A moderado textura 
média fase floresta subcaducifólia relevo plano 

Unidade de mapeamento - LAd3 

Localizaç:ão- Cerca de 50 m à direita da estrada Arapiraca-Jirau do Ponciano (via 
Olho d'Agua), distando 4.4 km da estação ferroviária de Arapiraca Município 
de Arapiraca 

Situação e declividade -Trincheira sob vegetação natural (floresta) em topo de 
platô com 196 de declividade 

Formação geológica e litologia- Recobrimento de material arena-argiloso (Terciá
rio?) sobre o Pré-Cambriano 

Material originário - Materiais arena-argilosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 450 m 

Drenagem -Acentuadamente drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão - Não aparente 

Vegetação local - Floresta subcaducifólia 

Vegetação regional-Alguns remanescentes de floresta subcaducifólia, formações 
secundárias e culturas 

Uso atual- Dominantemente (cerca de 85%) a área é ocupada pela cultura do fumo, 
seguindo-se as culturas de mandioca, milho, abacaxi, bananeira e fruticultura 
regional 

O 2-0 em; manto de folhas em decomposição 

A 1 0-40 em; bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, úmido); bruno-acin
zentado (1 OYR 5/2, seco); franco-arenoso; fraca pequena granular; 
muitos poros pequenos, comuns médios e grandes; macio, muito 
friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

A3 40-85 em; bruno-acinzentado-escuro (8.5YR 4/2, úmido), cinzento
brunado-claro (1 OYR 6/2, seco); franco-argila-arenoso; maciça pou
co coesa; muitos poros pequenos e poucos médios e grandes; 
macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e gradual 

B1 t 85-120 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4, úmido), bruno-amarelado
claro (1 OYR 6/4, seco): franco-argila-arenoso; fraca pequena blocos 
subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeira
mente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

B21t 120-165 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido), bruno muito claro
acinzentado (1 OYR 7/4, seco); franco-argila-arenoso; fraca pequena 
blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos; 
ligeiramente duro, muito friável, plástico e muito pegajoso; transição 
plana e difusa 

B22t 165-180 em; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido), amarelo (10YR 7/6, 
seco); franco-argila-arenoso; fraca pequena blocos subangulares; 
muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, friável, 
muito plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

B23t 180-250 em+; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido), amarelo (1 OYR 7/6, 
seco); franco-argila-arenoso; ligeiramente duro, friável, muito plás
tico e muito pegajoso 

Raízes: abundantes no A1, muitas no A3, comuns no B1t e no B21t e poucas 
no B22t 

Obs: o B23t foi coletado com auxnio de trado, no fundo da trincheira 
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Análises fl's1cas e qu(micas Lab.; SNlCS (5799·68041 

Horizonte Frsç6ea da Comp. granulom,trica 
amoatrs total \l6 (tt.a \l6) 

r.,.,. Ateoa Ateia 
Silte 

Slmb. 
Prof. Cal h . Caae. 

fina fll\ll 
0,05· Argila 

em >20 20·2 groau 
0.20· <0.002 

mm mm <2 2.0.20 0.05 0,002 
mm mm mm mm mm 

AI 0-40 o 1 99 61 17 6 16 
A3 ·85 o 3 97 52 19 7 22 
Bit -120 o 4 96 50 19 8 23 
8211 ·1 65 o 5 95 44 20 9 27 
822t -180 o 4 96 39 18 9 34 
8231 ·250+ o 3 97 42 19 6 33 

Argila (pH 1:2.5) Complexo aortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de \16 SiltG 

Água! KC11 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu· 

\l6Argilól 'gua laçio 

" 
,., 

5 69 0.38 4,9 3.8 0,5 0.06 0.03 
10 55 0.32 4,9 4,0 0.3 0.02 0.02 
13 43 0,35 4,9 4,0 0.3 0.02 0.03 
X 100 0.33 4.6 3.9 0.3 0,02 0.05 
o 100 0.26 4,5 3.8 0.4 0.03 0.05 
o 100 0. 18 4,6 4.0 0.7 0.03 0,07 

Complexo sonivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (saL de (orgã· N c 
Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) ,., N 
(soma) (soma) % ,., 

0,6 0,8 4.0 5.4 11 0.85 0.07 12 
0.3 1, 1 3,7 5,1 6 0,60 0,05 12 
0,4 1,0 2.2 3,6 11 0,33 0.04 8 
0.4 0.9 1,6 2.9 14 0,29 0,04 7 
0.5 0,9 1.7 3,1 16 0.28 0.04 7 
0.8 0.4 0.9 2. 1 38 0.25 0.04 6 

Ataque por H2S04(d - 1,4 71 Sat. 
e Na2C03 (5%) % e/ sódio 

Si02 Si02 AI203 Equlv. de (%de -- CaC03 Na+ tro· 
Si02 Al2~ Fe2o3 Ti02 P20& Al203 R203 Fe20 3 % cável no 

(Ki) (Kr) 
valor T) 

100Na+/T 
8.0 6.2 1.8 0.43 002 2. 19 I 85 5 39 

10.5 8.4 24 0.56 0,02 2.12 I 6 1 5.49 
11.5 8.8 2,3 0.57 0,02 2.22 1,90 5.99 
12. 1 9.8 2.6 0.58 0.02 2.10 1 79 5,90 
16.0 12.9 31 0.77 0.02 2.11 1,83 6,52 
13.5 1 ~. 1 3 1 0.65 0,02 2. 15 1 85 6, 11 

Pasta saturada Sais sohlveis (extrato 1 :5) 

p 
C. E. do 100.Afl++ assim i- Equov. 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ Hco.,- so.- - - - 16vel de S +AI+++ mmhos/ co.,-em % 
a 25°C --mE/ 1009--

3.4.2. 1 O- Podzol 

57 
79 
71 
69 
64 
33 

ppm 

1 

< 1 
< 1 
< 1 
<1 
<1 

umld. 

% 

8 
lO 
10 
11 
14 
14 

Compreende solos com horizonte B podzol, que corresponde ao 
horizonte espódico da classificação americana , não hidromórii· 
cos, profundos. com horizontes bem diferenciados. de baixa 
fertilidade natural; apresentam reação ácida. saturação com alu· 
mínio trocável elevada e normalmente de textura arenosa 
(Est. 3.VIII A). 

O horiwnte B podzol caracteriza-se por ser de máxima iluvia· 
ção. geralmente com acúmulo de carbono orgânico e/ou ses· 
quióxidos livres. principalmente de ferro e alumínio. constituindo 
os horizontes Bh. Bir ou Bhir. podendo torná-lo cimentado, origi· 
nando um horizonte pan. Estas acumulações de ferro e/ou car· 
bono orgânico fazem com que o horizonte tenha problemas de 
drenagem. 

Geralmente apresentam um horizonte A2. de máxima eluvia· 
ção, que corresponde ao horizonte álbico da classificação ameri· 
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cana. São de textura arenosa. com cores normalmente acinzen· 
tadas e de boa permeabilidade. 

Estão distribu ídos nas partes mais úmidas da área, compreen· 
dendo regiões dos "tabuleiros" costeiros e das baixadas lito· 
râneas (Fig. 3.4) . correspondendo a 0,396 do total da área mapea· 
da. Os solos dos "tabuleiros" costei ros são desenvolvidos de 
sedimentos areno·quartzosos da Formação Barreiras e os da 
baixada litorânea são derivados de sedimentos areno·quartzosos 
marinhos do ·Holoceno. 

Segundo a classificação de Kõppen. estes solos são desen· 
volvidos em áreas onde vigoram os tipos climáticos As' e Ams·. 
com precipitações pluviométricas médias anuais que variam de 
1.000 a 2.300 mm. e estão sob vegetação de influência marinha 
(Restinga) e Floresta Estacionai Semidecidual. 

O uso destes solos é muito limitado devido ã saturação com 
alumínio. deficiência de nutrientes e acidez elevada; problemas 
com drenagem, quando o horizonte cimentado encontra-se pró· 
ximo à superiície; e problemas decorrentes de pouca retenção de 
umidade em virtude de sua textura arenosa. Em conseqüência de 
todas estas limitações, a utilização destes solos está restrita à 
cultura do coco·da·baía e pastagem natural. 

Flg. 3.4 - Área de Podzol relevo plano e suave ondulado (Pl) com vegetação 
Plone.ra de influência marinha (Restinga I. na Planicoe Lõ1or.lnea. Folha SC.24-Z·8. 

PERFIL N~ 39 

Data - 05/1 2/ 62. 

Fonte - levantamento Exploratóno- ReconheCimento de Solos do E soado de Ala· 
goas (Perfil 54). 

Cfasslrícação- Podzol A moderado tex1U ra arenosa fase llores1a perenofôha deres
t.inga relevo plano. 

Unodade de mapeamento - P 1 

l ocalozação - Estrada Penodo-Poaçabuçu. a 28.7 km de Penedo M un•cip•o do 
Plaçabuçu 

Situação e decilv•dade- Tnnche1ra s11uada em área com dec11v•dade de 1 a 2% 

Formação geológica e ll lologoa - Quaternáno Sedimen tos. 



Material originário- Sedimentos arenosos 

Relevo local- Plano com declividade até 2% 

Relevo regional- Plano com pequenos desníveis 

Altitude - 5 m 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade- Ausente 

Erosão - Não aparente 

Vegetação local- Floresta perenifólia de restinga formando moitas densas de 6 a 8 
m de porte Nestas associações mais altas encontram-se: cajueiro, leguminosas, 
cactáceas (Cefalocereus) Sob as moitas encontram-se bromeliáceas e orquidá
ceas (Ep1dendron sp ) 

Vegetação regional - Campo e floresta perenifólia de restinga 

Uso atual - Cultura de coco-da-baía 

01 

A11 

A12 

A2 

Bh 

Bir 

5-0 em; horizonte constituído por mistura de folhas, galhos e raízes 
em decomposição, com algum material do horizonte A 11 

0-30 em; bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, úmido); areia; grãos sim
ples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e 
gradual(18-30 em) 

30-90 em; cinzento-escuro (1 OYR 4/1, um ido); areia; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e gra
dual (50-70 em) 

90-1 50 em; cinzento-claro (1 OYR 7/2, úmido); areia; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição Irregular e clara 
(50-80 em) 

150-180 em; bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido); areia; grãos s1mples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso 

180-185 em+; amarelo-brunado (1 OYR 6/6, úmido); areia; grãos 
simples, solto, solto, não plástico e não pegajoso 

Raízes: muitas no A 11 e A 12, comuns no A2 e poucas no Bh e Bir Predommam raí
zes finas, sendo que algumas têm até 3 em de diâmetro 

Obs: muito poroso; 
perfil coletado na estação seca; 
não foi coletada amostra do O 1 
manchas de Bir no Bh 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 
Frações da 

amostra total % 

Terra 
Sfmb Prol Cal h Case fina em >20 20-2 

mm mm <2 
mm 

01 5-0 o o 100 
A11 -30 o o 100 
A12 -90 o o 100 
A2 -150 o o 100 
Bh -180 o o 100 
Bir -185+ 1 2 97 

Argila (pH 1:2,5) 

Lab: SNLCS (6000-6005) 

Comp granulométrica 
(tlsa %) 

Areia Areia 
Silte fina 
0,05-

Argila grossa 
0,20- <0,002 2-0,20 
0,05 0,002 

mm mm 
mm mm 

o 91 4 5 
4 93 1 2 
3 95 X 2 
1 98 X 1 

39 58 X 3 
1 93 1 5 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 96 Silte 

em floeu- ---
Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I água lação %Argila 

Na+ 
% 96 

1 80 0,80 4,1 3,2 1,4 0,4 0,15 0,30 
X 80 0,50 4,1 3,4 0,3 0,1 0,06 0,10 
1 50 o 4,5 3,8 0,3 0,1 0,03 0,15 
X 80 o 5,0 4,4 0,2 0,1 0,04 0,20 
o 100 o 4,8 4,3 0,2 0,1 0,06 0,15 
1 80 0,20 5,0 4,4 0,2 0,1 0,06 0,10 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I 
(sal de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

2,2 1,0 12,2 15,4 14 2,74 0,19 14 
0,6 0,5 2,3 3,4 18 0,39 0,03 13 
0,6 0,6 2,2 3,4 18 0,26 0,02 13 
0.5 0,2 0,9 1,6 31 0,11 0,01 11 
0,5 0,5 2,3 3,3 15 0,25 0,03 8 
0,5 0,3 2,3 3,1 16 0,18 0,02 9 

Ataque por H2S04 (d = 1 .4 7) Sat, 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 AI20a Equiv. de (%de --- CaC0
3 

Na+ tro-
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 AI20 3 R20a Fe20 3 % eável no 

(Ki) (Kr) 
valorT) 

100Na+/T 

1,4 0,5 0,1 0,03 4,76 4,24 8,17 
0,7 0,5 0,1 0,03 2,37 2,11 8,17 
0,8 0,9 0,4 0,02 1,51 1,18 3,52 
0,6 0,6 0,2 0,02 1,70 1,39 4,54 
0,6 0,5 0,2 0,02 2,04 1,61 3,77 
0,3 0.6 1,7 0.01 0.85 0,30 0,56 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ H co,-

Água mmhos/ co,-
em % 

a 25°C --mE/1009--

so.-
100.Af+++ ----
S +AI+++ 

31 
45 
50 
29 
50 
38 

p 
assimi-

lável 
ppm 

Equiv 
de 

umid 

% 

9 
4 
6 
6 
6 
5 

PERFIL N~ 40 

Data - 02/1 0/73 

Fonte- Levantamento Exploratóno- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala
goas I Perfil 56) 

Classificação- Podzol com fragtpan A moderado textura argilosa fase floresta sub
perenlfólia relevo plano 

Unidade de mapeamento - PVd63 

Localização- Lado esquerdo da rodovia BR-1 01, trecho São Miguel dos Campos
Junquelro, distando 7,9 km da primeira entrada de São Miguel dos Campos Muni
cípio de São Miguel dos Campos 

Situação e declividade - Trincheira em topo de tabuleiro com lige1ra depressão 

Formação geológica e litologia- Terciár1o Grupo Barre1ras Sedimentos 

Mate11al ong1náno- Sedimentos arenosos e arena-argilosos 

Relevo local - Plano (depressão rasa sobre tabuleiro) 

Relevo regional- Plano (depressão rasa sobre tabuleiro) 

Altitude - 95 m 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão - Não aparente 

Vegetação local - Formação secundária de floresta subperenifólia recém-corta
da 

Vegetação regional- Floresta subperenifólia e cana-de-açucar 

Uso atual- Cana-de~açucar 

A1 

A2 

A3 

B1h 

0-15 em; cinzento-escuro (1 OYR 4/1, umido), cinzento (1 OYR 5/1, 
seco); areia franca; fraca pequena e média granular; muitos poros 
mu1to pequenos e poucos médios e grandes; muito friável, não 
plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

1 5-40 em; bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, úmido), cinzento-claro 
(1 OYR 6/1, seco); franco-arenoso; fraca pequena e média granular; 
muitos poros muito pequenos e pequenos e poucos médios e gran
des; muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
gradual 

40-64 em; cinzento (1 OYR 5/1, um ido), bruno-acinzentado (1 OYR 5/ 
2, seco); franco-argila-arenoso; fraca pequena blocos subangulares; 
muitos poros muito pequenos e pequenos e poucos médios e gran
des; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
ondulada e abrupta (13-28 em) 

64-100 em; bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3, um ido) com partes 
bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, úmido); argila arenosa; fraca pequena 
blocos angulares e parte maciça pouco coesa; muitos poros muito 
pequenos e pequenos e poucos médios e grandes; muito firme e par
tes friável; transição ondulada e abrupta (28-52 em) 
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B21 x 100-135 em; cinzento-claro (2,5Y 7/2, úmido}; mosqueado abun
dante, grande e proeminente, amarelo-avermelhado (7,5YR 6/8, 
úmido} e penetração de material cinzento (1 OYR 5/1, úmido}; franco
argiloso; moderada média a grande laminar e maciça extremamente 
coesa; poros comuns muito pequenos e partes com muitos poros 
muito pequenos e pequenos e poucos médios; extremamente firme; 
transição plana e gradual 

822x 135-190 em; cinzento-claro (2.5Y 7/2, úmido}; argila arenosa; fraca 
pequena blocos angulares; poros comuns muito pequenos e poucos 
pequenos; extremamente fírme e muito firme; transição plana e 
difusa 

823 190-290 em; cinzento-claro (1 OYR 7/1, úmido}; argila; fraca peque
na blocos subangulares e nódulos maciços; poros comuns muito 
pequenos e pequenos e nódulos com poros comuns muito pequenos 
e poucos pequenos; friável com nódulos extremamente firmes, ligei
ramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e difu
sa 

83 290-390 em; cinzento-claro (1 OYR 7/1, úmido}; argila; fraca peque
na blocos angulares e subangulares; muitos poros pequenos e co
muns pequenos; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pe
gajoso 

Raízes: muitas no horizonte A 1. comuns no A2, poucas no A3 e raras penetrando 
no 81 h 

Obs: presença de nódulos endurecidos no A3, principalmente no topo do hori
zonte; 
perfil descrito umido; 
o mosqueado do 821 x concentra-se mais no topo deste horizonte; 
a penetração de material nos horizontes 821 x e B22x, tanto no sentido verti
cal como no horizontal, talvez seja devido à penetracão de raízes; 
a estrutura laminar que ocorre no 821 x localiza-se nO topo deste horizon
te-
p;esença de horizonte 01 com 1-2 em de espessura; 
num corte de estrada ao lado foi constatada atividade biológica produzida 
por cupins e presença de uma raiz com 1 em de diâmetro a 300 em de 
profundidade; 
presença de pontos de podzolização de coloração clara nos horizontes 
A1 e A2 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (9513-9520} 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total 96 (tfsa 96) 

Terra Areia Areia Silte 
Sfmb Pro f Cal h Case fina grossa fina 

0,05-
Argila 

em >20 20-2 <2 2-0,20 0,20-
0,002 

<0.002 
mm mm 0,05 mm mm mm mm mm 

A1 0-15 o o 100 67 17 4 12 
A2 -40 o o 100 65 15 4 16 
A3 -64 o o 100 51 14 5 30 
81h -100 o o 100 34 14 16 36 
821x -135 o o 100 25 13 27 35 
822x -190 o o 100 34 15 8 43 
823 -290 o o 100 20 10 17 53 
83 -390+ o o 100 17 9 17 57 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 96 Silte 

Água! KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em floeu-

%Argila água lação 
96 96 

9 25 0,33 5,9 5,1 2.4 0,4 0,03 0,01 
13 19 0,25 5,3 4,3 0,7 0,02 0,01 
19 37 O, 17 5,1 4.4 0,5 0,03 0,03 
13 64 0.44 5,6 4,7 0,9 0,04 0,02 

4 89 0,77 5,5 4,7 0,3 0,03 0,01 
10 77 0,19 5,2 4,6 0,3 0,04 0,01 
11 79 0,32 5,3 4.4 0,5 0,05 0,02 

3 95 0,30 5,3 4,3 0,4 0,6 0,01 0,02 

Complexo sortivo mE/100g Valor V c 

H+ I (sat de (orgâ- N f 
Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico} 96 N 
(soma} (soma} 96 96 

2.8 o 3,3 6,1 46 1,17 0,09 13 
0,7 0.7 4,1 5,5 13 0,89 0,06 15 
0,6 1,3 4.4 6,3 10 0,84 0,06 14 
1,0 0,8 9,0 10,8 9 2,25 0,08 28 
0,3 0,5 4,0 4,8 6 0.74 0,03 25 
0.4 0,7 3,6 4.7 9 0,61 0,02 31 
0,6 1,0 2,8 4.4 14 0.40 0,02 20 
1,0 0.7 2,2 3,9 26 0,15 0,02 8 
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Ataque por H2S04(d- 1.47} Sat. 
e Na2C03 (596) 96 e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de (96 de -- CaC03 Na+ tro-
Si02 A120 3 Fe20 3 Ti02 P20s Al20 3 R203 Fe20 3 96 cável no 

valorT) 
(Ki) (Kr} 100Na+fT 

5,2 4,8 0.4 0,44 0,01 1,84 1,75 18,84 
7,5 7,0 0,6 0,68 0,01 1,82 1,73 18,54 

12,5 12,3 1,2 0,95 0,01 1,73 1,63 16,08 
20,2 24,3 0,9 1.40 0,02 1,41 1,36 42,54 
25.4 26,3 1.4 1,26 0,02 1,64 1,59 29,30 
25,8 25,8 1,1 0,42 0,02 1,70 1,66 36,65 
28,7 27,8 1,3 0,59 0,02 1,76 1,70 33,64 
31.4 29,1 1.4 1,22 0,02 1,83 1,78 32.42 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5} 

p 
C E do 100.Atf++ assim i- Equiv 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ H c<>:,- so.- S +AI+++ lável de 
mmhos/ c<>:,-

em 96 
a 25°C --mE/100g--

3 4 2.11 - Brunizém Avermelhado 

o 
50 
68 
44 
63 
64 
63 
41 

ppm 

1 
1 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

umid 

96 

8 
10 
16 
30 
18 
20 
20 
24 

São solos com horizonte B textura!, não hidromórficos, com 
horizonte A chernozêmico que corresponde ao eptpedon mólico 
definido na "Soil Taxonomy" (1975) e argila de atividade alta 

Apresentam sequência de horizontes A, Bt e C, com grande 
contraste de cores do horizonte A para o Bt, saturação de bases 
alta, variando em torno de 80%, teores altos de cálcio e magnésio 
e película de material coloidal- cerosidade- revestindo os ele
mentos estruturais do horizonte Bt. São pouco profundos, mode
radamente ácidos a praticamente neutros, com baixo teor de 
alumínio trocável, moderadamente drenados e apresentam está
gio de intemperismo pouco avançado, resultando em elevado 
teor de minerais primários que constituem fontes de nutrientes 
para as plantas 

Ocupam relativamente pequenas extensões, representando 
0,04% do total da área mapeada A área mais importante está 
situada no município de Riachuelo, no Estado de Sergipe, onde 
são desenvolvidos de calcários e arenitos com intercalações de 
folhelhos da Formacão Riachuelo 

Estes Brunizéns 'apresentam-se com caráter vértico e geral
mente com horizonte C carbonático. O relevo dominante é ondu
lado e o clima é do tipo As' na classificação de Kõppen, com 
precipitações pluviométricas médias anuais de 800 a 1 200 mm. 

Quanto à utilização agrícola, são intensamente utilizados pela 
cultura da cana-de-acúcar 

São solos de alt~ fertilidade natural. com boa reserva de 
nutrientes para as plantas, porém apresentam moderadas limi
tacões: são bastante suscetíveis à erosão, necessitando de práti
ca·s de conservação de solos e adubações complementares, 
principalmente com fósforo 

·, 1 PERFIL N~ 41 

Data - 24/08/66 

Fonte- levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser
gipe (Perfil 37} 

Classificacão - 8runizém Avermelhado textura média cascalhenta/argilosa fase 
floresta c~ducifólia relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- PE17 

Localização- Usina Proveito Município de Capela 

Situacão e declividade- Corte de estrada em terço superior de elevação, com 24% 
de d~clividade 

Formação geológica e litologia- Pré-Cambriano Indiviso Gnaisse 



Material originário- Saprólito do gnaisse influenciado por material pseudo-autóc
tone na parte superficial 

Relevo local- Forte ondulado 

Relevo regional- Forte ondulado e ondulado constituído por outeiros e morros de 
topos achatados, vertentes convexas de dezenas de metros e vales em "V' 

Altitude - 100 m 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Pedregosidade- Ocorrência de calhaus e cascalhos de quartzo arredondados 

Erosão- Laminar ligeira 

Vegetação local- Pastagem de capim-sempre-verde 

Vegetação regional - Floresta caducifólia 

Uso atual- A maior parte da área é usada com pastagem de capim-sempre-verde e 
parte com cana-de-açucar 

Ap 

IIBt 

0-30 em; bruno muito escuro (1 OYR 2/2, um ido); franco cascalhen
to 

30-60 em; bruno (7,5YR 4/4, úmido); franco-argiloso; mosqueado 
vermelho (2,5YR 4/8, úmido) 

Raízes: multas no Ap, poucas no IIBt 

Obs: presença de concreções, cascalhos e calhaus arredondados de quartzo 
no Ap; 
ocorrem na área solos com horizonte A mais escuro (até 50 em) e horizonte 
IIBt mais espesso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (2609-261 O) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 

Sfmb 

Ap 
IIBt 

Pro f 
em 

0-30 
-60 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

5 
o 

Case 
20-2 
mm 

16 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

79 
99 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

7 
6 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

23 
17 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

47 
40 

Argila 
<0,002 

mm 

23 
37 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 96 Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água lação 
% 96 

16 
31 

30 
16 

2,04 
1,08 

5,6 
5,7 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

10,1 
12,3 

0,2 
1,0 

H+ I 
5,7 
2,7 

ValorT 
(soma) 

16,0 
16,0 

Ataque por H2S04 (d = 1 ,47) 

Si02 

12,5 
19,7 

e Na2C03 (5%) 96 

Al20 3 

6,4 
12,6 

Fe20 3 

4,8 
9,7 

Ti02 

0,49 
0,65 

P205 

0,05 
0,05 

4,6 
3,9 

4,4 
2,7 

Valor V 
(sat de 
bases) 

96 

63 
77 

Si02 --
Al20 3 

(Ki) 

3,32 
2,66 

Si02 

R20 3 

(Kr) 

2,25 
1,78 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

5,0 
9,1 

(orgâ-
nico) 

96 

1,99 
0,48 

0,49 
O, 17 

N 
96 

0,20 
0,07 

AI20 3 Equiv de 

Fe20 3 

2,09 
2,04 

CaC0
3 

% 

p 

O, 19 
0,37 

c 
N 

10 
7 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+(f 

I 
2 

100.Att++ assim i- Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ HCDJ- so.- ---- lável de S +Ai+++ mmhos/ 
em % 

CDJ-

a 25°C --mE/100g--

2 
8 

ppm 

3 
1 

umid 

96 

27 
25 

PERFIL N~ 42 

Data - 18/08/72 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume I (Perfil 165) 

Classificação - Brunizém Avermelhado abruptico textura média com cascalho/ 
argilosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- PE2 

Localização- Lado esquerdo da estrada Monte Alegre-Baixa Grande, a 7,5 km de 
Baixa Grande Município de Baixa Grande 

Situação e declividade- Corte em encosta inferior de relevo suave ondulado com 
uns 4% de declividade 

Formação geológica e litologia- Pré-Cambriano Indiviso Anfibolito 

Material originário- Saprólito da rocha supracitada com influência de material pro
veniente de rochas graníticas 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado 

Altitude - 400 m 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Pedregosidade- Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local- Floresta Caducifólia 

Vegetação primária- Floresta caducifólia e possivelmente, também, subcaducl
fólia 

Uso atual - Cerca de 70% da área com pastagem, milho, mandioca e agave 

AI 

Bt 

c 

0-22 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, um ido), bruno-escu
ro (7,5YR 4/2, seco); franco-arenoso com cascalho; fraca pequena 
granular e muito pequena blocos subangulares; poros comuns pe
quenos e poucos médios; ligeiramente duro, friável, ligeiramente 
plástico e pegajoso; transiç~o plana e abrupta 

22-45 em; vermelho-amarelado (5YR 4/8, umido), bruno-averme
lhado-escuro (5YR 3/4, seco); argila arenosa; moderada a forte 
média a grande blocos angulares e subangulares; poucos poros 
pequenos e muito pequenos; extremamente duro, firme, muito plás
tico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

45-65 em; bruno-escuro (I OYR 3/3, um ido); argila arenosa; modera
da pequena a média blocos angulares e subangulares; poucos poros 
pequenos e muito pequenos; muito duro, firme, muito plástico e 
muito pegajoso 

Raízes: muitas no A1 e poucas nos demais horizontes 

Obs : nas áreas onde a vegetação natural foi derrubada, foi constatada a presença 
de mandacaru 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8622-8624) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Sfmb 

AI 
Bt 
c 

Prol. 
em 

0-22 
-45 
-65 

amostra total 96 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

8 
4 
4 

Terra 
fina 
<2 
mm 

92 
96 
96 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

40 
28 
28 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

30 
17 
18 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

18 
16 
17 

Argila 
<0,002 

mm 

12 
39 
37 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo m E/1 OOg 
dispersa Grau de 96 Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ água !ação 
96 96 
10 
32 
30 

17 
18 
19 

1,50 
0,41 
0,46 

8,3 
7,0 
7,5 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

14,1 
30,2 
38,4 

o 
o 
o 

H+ I 
o 
o 
o 

ValorT 
(soma) 

14,1 
30,2 
38,4 

7,4 
5,4 
5,3 

8,0 
13,6 
16,1 

Valor V 
(sat de 
bases) 

96 

100 
100 
100 

c 

4,8 
16,2 
21,9 

(orgâ-
nico) 

96 

1,39 
0,56 
0,31 

N 
96 

1,21 
0,17 
0,12 

0,16 
0,09 
0,06 

0,06 
0,19 
0,29 

~ 
N 

9 
6 
5 
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Ataque por H2S04(d ~ 1.4 7) 

Si02 

7,7 
19,9 
23,2 

e Na2C03 (5%) % 

AI20 3 

3,6 
9.7 

10.8 

Fe20 3 

3.7 
7.5 
8.1 

Ti02 

0.74 
0,94 
1.00 

P205 

0.05 
0.02 
0,02 

Si02 Si02 

Al20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

3,64 2,19 
3.49 2.33 
3,65 2.46 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E. do 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ 
mmhos/ 

em % 
a 25°C --mE/100g--

PERFIL N~ 43 

Data - 1 9/1 2/69 

Hco,- so.-
CO:J-

AI20 3 

Fe20 3 

1,53 
2.03 
2,09 

Equiv. de 
CaC03 

% 

p 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
eável no 
valor T) 

100Na+/T 

X 
1 
1 

100.Af+++ assim i- Equiv 

S +AI+++ 

o 
o 
o 

lável 
ppm 

11 
<1 
<1 

de 
umid 

% 

15 
25 
28 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser
gipe (Perfil 35) 

Classificação- Brunizém Avermelhado abrúptico textura média cascalhenta/argi~ 
losa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento - PVd38 

Localização -Lado direito da estrada Boquim-Pedrinhas, a 7.0 km de Boquim 
Município de Boquim 

Situação e declividade -Corte de estrada em terço médio de elevacão, com 7% 
de declividade · 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso Gnaisse 

Material originário - Saprólito da rocha supracitada com influência de material 
pseudo-autóctone na parte superficial 

Relevo local -Suave ondulado 

Relevo r~gional - Suave ondulado 

Altitude - 140 m 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local - Formação florestal secundária caducifólia, com velame e marM 
mel eira 

Vegetação regional - Floresta caducifólia 

Uso atual - Pastagem 

A 0-18 em; bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmido), bruno-acinzentado (1 OYR 
5/2, seco); francoMarenoso cascalhento; moderada pequena a média 
granular e moderada pequena blocos subangulares; muitos poros 
pequenos e médios; duro, friável, ligeiramente plástico e pegajoso; 
transição plana e abrupta 

IIBt 18-40 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido e seco); 
argila; moderada média prismática composta de moderada média 
blocos subangulares; poros comuns pequenos e muito pequenos; 
extremamente duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e 
clara 

li C 40-55 em+; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido); franco-argiloso 
com cascalho; moderada média blocos subangulares; poros comuns 
pequenos e muito pequenos; extremamente duro, muito firme, plás
tico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: muitas no A, comuns no IIBt e poucas no IIC 

Obs : presença de material primário no horizonte IIBt e calhaus de quartzo no hori
zonte A 
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Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (6271-6273) 

Horizonte Frações da Comp. granulométrieo 

Sfmb 

A 
IIBt 
li C 

Pro f 
em 

0-18 
-40 
-55+ 

amostra total % 

Cal h. 
>20 
mm 

1 
o 
6 

Case 
20-2 
mm 

19 
2 
9 

Terra 
fina 
<2 
mm 

80 
98 
85 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

30 
18 
25 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

27 
13 
17 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

28 
18 
20 

Argila 
<0,002 

mm 

15 
51 
38 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo m E/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1 N ca++ l Mg++ I K+ I Na+ 
em ftocu- ---

água lação %Argila 

% % 

6 
28 
22 

60 
45 
42 

1,87 
0.35 
0.53 

5.3 
5,9 
6,2 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

7.0 
24.4 
22.4 

0,2 
0,2 
o 

H+ I 
2.9 
3.1 
2.4 

ValorT 
(soma) 

10.1 
27,7 
24,8 

Ataque por H2S04 (d = 1.4 7) 

Si02 

8 1 
23.0 
18.7 

e Na2C03 (5%) % 

Al20 3 

3.8 
12,8 

9.9 

Fe20 3 

4.1 
8,7 
8.2 

Ti02 

1,05 
0,61 
0.56 

P205 

0.04 
0,03 
0,04 

4,5 
4,5 
4.8 

3,6 
10.9 

9.5 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

69 
88 
90 

Si02 

Al20 3 

(Ki) 

3,63 
3,05 
3,21 

Si02 --
R203 

(Kr) 

2.15 
2.13 
2.04 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

3.1 
12.7 
12,1 

(orgâ-
nico) 

% 

1,07 
0.78 
0,66 

AI20 3 --
Fe20 3 

1.46 
2.31 
1.75 

0.11 
0.20 
0.26 

N 
% 

0.12 
0,09 
0,08 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,20 
0,58 
0,56 

c 
N 

9 
9 
8 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
eável no 
valorT) 

100Na+fT 

2 
2 
2 

100.Af+++ assimiM Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ I(+ Na+ H co,- so.- S +AI+++ lável de 
mmhos/ co,-em % 
a 25°C --mE/100g--

3 4 2 12- Bruno Não Cálcico 

3 
1 
o 

ppm 

3 
<1 
<1 

umid 

% 

17 
36 
31 

Integram esta classe solos minerais com horizonte B textura!. não 
hidromórficos, com argila de atividade alta e saturação e soma de 
bases alta (Est 3 IX A) 

São solos pouco proftmdos a rasos, com seqLiência de hori
zontes A, Bt e C, moderadamente ácidos a praticamente neutros, 
moderada a imperfeitamente drenados e bastante suscetíveis à 
erosão (Fig 3 5). Apresentam consideráveis quantidades de mi
nerais primários facilmente decomponíveis, que se tornam fonte 
de nutrientes para as plantas, portanto de fertilidade natural alta, 
com saturacão de bases variando em torno de 95% 

Esta cla~se compreende também os Brunas Não Cálcicos 
vérticos (Est 3 VIII B), que são intermédiários para os Vertissolos, 
e diferem dos Brunas Não Cálcicos, essencialmente, por apre
sentarem maior atividade de argila e em face da presença de 
argilas do grupo 2:1 em grande quantidade, provocando con
trações e expansões da massa do solo, conseqLientemente apre
sentando fendilhamento no horizonte Bt, durante a época da 
seca, bem como slickenstdes 

É comum nestes solos a presença de calhaus e às vezes mata
cães na superfície, caracterizando o que se denomina pavi
mento desértico 

Geograficamente, estes solos estão distribuídos geralmente 
na região do semi-árido, principalmente no Sertão do Estado de 
Pernambuco, onde ocorrem em maior extensão. Em outras áreas 



F1g. 3.5- Padrão de 1magom típica do área do Bruno Não Cálcico textura argilosa 
{NC23), caracterizado pela Intensa d>ssecação provocada pela erosão superllcial. 
A lltolog1a está relacionada a xistos e micaxistos referidos ao Pré-Cambriano. Folha 

SC.24.V·B. 

menores, como os municípiOS de Propnâ e Porto Real do Colégio, 
se destacam por ser bastante aproveitados com pastagens de boa 
qualidade. Estes solos representam 9,3% do total da área ma
peada. 

São desenvolvidos normalmente a partir de saprólitos de 
metatexlto, biotita-xisto, hornblenda-gnaisse, migmatitos. grani
tos e sienitos d iversos, referidos do Pré-Cambnano, com influên
cia de material de cobertura pedimentar pouco espesso no de
senvolvimento do horizonte A. Predominantemente estão locali
zados em relevo suave ondulado e ondulado. 

Bastcamente, ocorrem os tipos cl imáticos BSwh' e BSw'h', da 
classificação de Kõppen. com precipitações pluviométricas mé
dias anuais que variam de 380 a 750 mm e, em áreas menores, 
ocorre o As ' com prec ipitações pluviométricas na ordem de 800 a 
1.000 mm. A vegetação dominante é a Estepe Arbórea Aberta e 
em pequenas áreas ocorre Savana/Floresta Estacionai. 

Grande parte da área é utilizada com pecuária extensiva em 
meio à vegetação natural. Foram também constatados cultivos de 
pa lma forrageira, algodão arbóreo e culturas de subsistência, 
como o milho e o feijão. 

O aproveitamento destes solos é muito limitado, principal
mente pela deficiência de água; portanto, as culturas mais resis
tentes a um longo período seco, como as de palma forrageira e 
algodão arbóreo, são as mais indicadas para a ocupação desta 
área. 

PERFIL N~ 44 

Data - 23/05/77. 

Classificação- Bruno Não Cálc1co A fraco textura media cascalhenta/ arg1losa com 
cascalho relevo plano. 

Un1dade de mapeamento - NC21. 

Loca lização- Estrada Queimada Nova-Paulistana, a 31 km de Paulistana. Municí
PIO de Paul istana. Estado do Pia ui. Lat. 08°1 5'S e long.4t•14WGr. Folha SC.24-V
A. 

Situação e declividade - Amostras eoletadas em trincheiras em local de relevo 
plano. 

Lltologia e formação geológica - Gnaisses de composição graniricas. Grupo 
Salgueiro-Cachoeirlnha. 

Material originário - Saprólltos de gnalsses. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosio - Laminar ligeira . 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Pedregosidade e/ ou rochosidade - Moderadamente pedregosa e nlo rochosa . 

Vegetação primária - Estepe Parque. 

Uso atual -Criação de caprinos. 

A Q-1 O em; bruno-amarelado-escuro {1 OYR 4 /4. úmido), bruno-amare· 
lado {1 OYR 5/6, seco e seco triturado); franco-arenoso; maciça; ligai· 
ramente duro. muito !nível, não plástiCO e não pegajoso; transtção 
plana e abrupta. 

81 t 1 0·25 em; bruno-amarelado {1 OYR 5/6, úmido), bruno-amarelado 
{1 OYR 5/8, seco e seco triturado);franco·argilo·arenoso; maciça que 
se desfaz em moderada pequena a média blocos angulares e suban· 
guiares com aspecto maciço m sml; ligeiramente duro, multo friável, 
ligeiramenre plástico e l igeiramente pegajoso; transição plana e 
clara. 

821 t 25·32 em; bruno-amarelado p OYR 5/8, úmido), bruno-amarelado 
(1 OYR 5/ 8. seco e seco triturado): franco·argllo·arenoso; fone gran· 
de colu.nar e moderada pequena e média blocos angulares e suban· 
guiares; duro. firme. plástico e pegajoso; transição plana e gra· 
dual. 

822t 32-55 em+; bruno-amarelado-claro {10YR 6/4, úmido), mosqueado 
comum, pequeno e difuso. bruno-amarelado {1 OYR 5/8. ümído): 
amarelo·brunado p OYR 6/6, secoj e amarelo-brunado ( 1 OYR 6/ 8, 
seco): argila arenosa: fone grande prismática composla de modera· 
da grande blocos angulares e subangulares; duro. finme. plástico 
e pegajoso. 

Obs.: seixos no perlil, principalmente no horizonte 8. 

Análises fís1cas e qurm1cas Lab.: SNLCS (78. t098-78. t 1011 

Horizonte Frações de Comp. granulomtltrice 

Slmb. 

A 
811 
B21t 
82.21 

Prol. 
em 

o- to 
·25 
-32 
· 55T 

amostra lotai 96 

Celh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Terra Caac. fina 
20-2 
mm <2 

mm 

20 80 
6 94 

11 89 
7 93 

{tfaa 96) 

Arei e 
Areia 

grossa 
fina 

0,2o-
2-0.20 0,05 

mm 
mm 

40 2 7 
38 26 
37 21 
29 20 

Silte 
0.05· 
0.002 

mm 

18 
15 
16 
15 

Arglle 
<0.002 

mm 

15 
2 1 
26 
36 

Argila (pH 1:2.5) Complexo son1vo mE/1 OOg 
dispersa Grau de ~ 

em 
'gua 

% 

10 
9 

17 
30 

!locu· 
leçio 

96 

33 
57 
35 
17 

%Argila 

1.20 
0,71 
0,62 
0.42 

Água! KC11N 

6,9 5,8 
6.2 4,9 
5.2 4,3 
5.7 3.9 

C•- I Mg++ I ~ I Na+ 

4.8 1.9 
4.0 2.5 
4.3 4,1 
5.2 6.4 

0,42 
0.26 
0,07 
0,04 

0,04 
0.04 
0.29 
0.28 

Complexo sonivo mE/1 OOg Valor V c 

Valor S I AI .... I 
(soma) 

7,2 
6.8 
8.8 

11 .9 

o 
o 
o 
0 .2 

H+ I 
0 ,6 
1,5 
1.8 
1.7 

ValorT 
(ao ma) 

7.8 
8,3 

10.6 
13,8 

Ataque por H2S04 (d - 1 ,4 7) 

• Na2co3 15%) 96 

Si02 AI20 3 Fe20, Ti02 Pl05 

7,6 5.3 3,8 0.66 
9,8 7,5 3.9 0,64 

12.3 8,7 4,8 0,70 
17.0 11 ,1 4,9 0,65 

(sat. de {orgà· 
bases) nico) 

'E 96 

92 0,62 
82 0,42 
83 0,22 
86 0.22 

Si0 1 Si0 2 A120 3 -- -- --
Al20 3 Rl03 Fe2o3 

(Ki) (Kr) 

2.44 1,67 2.18 
2,22 1,68 3 ,09 
2.40 1.78 2.84 
2.,60 2,03 3.56 

N 
96 

O, 11 
0,09 
0.07 
0,07 

EquiV. da 
CaC03 

91; 

ç_ 
N 

6 
5 
3 
3 

SaL 
c/ sód1o 

(96 de 
Na+ tro-
cável no 
valorT) 

tOONa+/T 
1 

<1 
3 
2 
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Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ 
mmhos/ 

em 96 
a 25°C --mE/1 OOg--

0.71 38 1.1 1.5 0.03 0,95 

HcO;,- so.-
cO;,-

100.AtH+ 

S +AI+++ 

o 
o 
o 
2 

p 
assim i· 

lável 
ppm 

3 
1 
1 
1 

Equiv 
de 

umid 

96 

10 
11 
15 
23 

PERFIL N~ 45 

Classificação - Bruno Não Cálcico vértico A fraco textura média/argilosa relevo 
ondulado 

Unidade de mapeamento - PE77 

Localização -A: 1 km de Paulistana, em direção a Petrolina Município de Paulis
tana Estado do Piauí Lat 08°1 O'S e long 41 °08'WGr Folha SC 24-V-A 

Situacão e declividade -Trincheira em topo de elevacão com 30% de declivi-
~~- . 

Litologia e formação geológica - Biotita-muscovita xistos Grupo Salgueiro
Cachoeirinha 

Material originário- Produto de decomposição de biotita-muscovita xisto 

Relevo regional - Ondulado 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Aberta 

Uso atual - Pastagem natural 

A1 

B1t 

82t 

B3t 

0-18 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido); franco-arenoso casca
lhento; maciça coerente que se quebra em blocos angulares; muito 
duro, friável. plástico e pegajoso; transição plana e clara 

18-28 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido); franco-argi
loso cascalhento; moderada média blocos angulares; muito duro, 
firme, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

28-58 em; bruno-oliváceo (2,5Y 4/4 úmido); franco-argiloso com 
cascalho; composta de moderada média pnsmática e blocos angula
res; extremamente duro, firme, multo plástico e muito pegajoso; 
transição ondulada e clara 

58-60 em+; bruno-olrváceo a bruno acrnzentado-escuro (2,5Y 4/3, 
úmrdo); franco-argiloso; moderada média blocos angulares; extre
mamente duro, firme, plástrco e murto pegajoso 

Raízes: comuns e finas no Al, poucas frnas e médias no B1t, raras e finas no 
B2t 

Análrses frsrcas e qurmrcas 

Horizonte 
Fracões da 

amosira total % 

Símb 

A1 
81 t 

B2t 
B3t 

Argila 
natural 

96 

2 
21 

7 
19 

Prol 
em 

0-18 
-28 
·58 
-60 

Silte --
Argila 

1.42 
0,66 
0.78 
1,20 

Cal h 
>20 
mm 

Grau de 
flocu-
lação 

96 

89 
45 
81 
37 

Ataque por H2S04 
96 

Ti02 I P205 
Ki 
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Case 
20-2 
mm 

c 
96 

0,51 
0,34 
0.33 
0,25 

Kr 

Terra 
frna 
<2 
mm 

N 
96 

0,06 
0.04 
o 03 
0,02 

Al20 3 

Fe20 3 

Lab SNLCS (11 509-11 512/IPEAN) 

Are r a 
grossa 
2-0,20 

mm 

MO 
% 

29 
24 
22 
20 

0.88 
0,59 
0,57 
0.43 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Are r a 
f ma 

0,20-
0,05 
mm 

25 
13 
14 
14 

Sllte 
0,05-
0002 

mm 

27 
25 
28 
36 

Argila 
<0,002 

mm 

19 
38 
36 
30 

Ataque por H2S04 
% 

c 

Si02 1 AI2031 Fe203 
N' 

8 
8 

11 
12 

(pH 1:1) Complexo sortivo 
mE/100g 

Água I KCI 1 N 

56 
55 
58 
65 

5,0 
40 
4 7 
6 1 

ca+2 I Mg+2 I K+ 

8,1 
11 7 
14 2 
17 4 

4 2 
7 3 

10 4 
12,0 

o 17 
o 04 
o 04 
0,04 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
v Sat 1 OO.At+-3 

l I wj I 96 e/sódio 
Na+ s Al+3 T 100 Na+JT Al+3+ S 

0,05 12,5 1,3 0,0 13,8 91 <1 o 
0,94 20,0 2,3 0,3 22,6 89 4 1 
2,26 26,9 1,3 o 28,2 95 8 o 
4,60 34,0 o o 34,0 100 14 o 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
ca+21 Mg+21 I Na+ extrato 

K+ 
Água mmhos/ 

96 em mE/100g---
a 25°C 

Equiv de 
CaC03 

96 

P205 
mg/100g 

0.46 
<0.46 
<0.46 

0.46 

Equiv 
de 

umid 
96 

PERFIL N~ 46 

Data - 18/1 0/67 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Per
nambuco -Volume 11 (Perfil 56) 

Classificacão - Bruno Não Cálcico vértice A fraco textura média com cascalho/ 
argilosa f~se pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- NC27 

Localizacão- Estrada lbimirim-Fioresta, distando 53 km de lbimirim Município de 
Floresta. 

Situacão e declividade - Trincheira em terço inferior de elevação com 6% de 
decli~idade 

Formação geológica e \itologia- Pré-Cambriano {B} Xisto biotítico-quartzo felds
patizado 

Material originário- Saprólito do xisto com mfluência de cobertura pedimentar na 
parte superficral · 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional -Suave ondulado e ondulado, com vales secos e abertos 

Altitude - 360 m 

Drenagem- Moderadamente drenado 

Pedregosidade - Muita, constituída por cascalhos e pequenos calhaus de quart
zo 

Erosão -Laminar severa, encontrando-se na área, também. laminar muito seve
ra 

Vegetação local - Caatrnga hiperxerófila arbóreo-arbustiva pouco densa com 
favelerro, angico, imburana-de-cambão, catingueira, pereiro, palma-de-espinho, 
mandacaru e algumas quixaberras 

Vegetação regional - Caatrnga hiperxerófila arbóreo-arbustiva pouco densa 

Uso atual -Pecuária extensiva na caatinga 

A1 

IIB21t 

IIB22t 

li C 

0-2 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido), vermelho
amarelado (5YR 4/8, seco); franco-arenoso com cascalho; maciça; 
muitos poros pequenos; ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição plana e abrupta 

2-1 7 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido), bruno-aver
melhado-escuro (5YR 3/4, seco); argila arenosa; moderada média 
prismátrca composta de forte grande blocos subangulares; poros 
comuns pequenos; extremamente duro, extremamente firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

17-50 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido), bruno-avermelhado 
(5YR 3/4, seco); argila arenosa; forte grande prismática composta de 
forte grande blocos angulares; poros comuns pequenos; sltckens1de; 
extremamente duro, extremamente firme, muito plástico e muito 
pegajoso; transição plana e clara 

50-55 em+; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido e seco); franco-argilo
arenoso; moderada grande blocos angulares; poros comuns peq~e
nos; sllckens1de; extremamente duro, firme, muito plástico e mu1to 
pegajoso 

Raízes: poucas no A1 e IIB21t e raras no IIB22t 

Obs: perfil colhido no período seco 



Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (3401-3404) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Sfmb 

A1 
IIB21t 
IIB22t 
li C 

Prol 
em 

0-2 
-17 
-50 
-55+ 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

1 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

14 
3 
3 
2 

Terra 
fina 
<2 
mm 

85 
97 
97 
98 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

35 
32 
33 
33 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

32 
15 
16 
21 

Silte 
0,05-
0,002. 

mm 

20 
15 
15 
19 

Argila 
<0.002 

mm 

13 
38 
36 
27 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água-~ KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ [ Na+ 
em flocu-

%Argila água I ação 
% % 

8 
27 
26 
20 

38 
29 
28 
26 

1,54 
0,39 
0.42 
0.70 

7.4 
6,2 
7,1 
8,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I At+++ I 
(soma) 

8,6 
22.4 
24,1 
25.7 

o 
o 
o 
o 

H+ I 
o 
1,1 
o 
o 

ValorT 
(soma) 

8,6 
23,5 
24,1 
25,7 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) 

Si02 

8 3 
1 7 7 
17 1 
19 1 

e Na2C03 (5%) % 

Ai20 3 

4 7 
9 2 
8,5 
8.4 

Fe20 3 

42 
7 5 
6,7 
7 4 

Ti02 

0,67 
o 66 
o 76 
o 79 

P205 

o 04 
o 02 
o 02 
o 07 

6.6 
5,1 
5,3 
6,8 

4,8 
11,6 
12.7 
12,8 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

100 
95 

100 
100 

Si02 Si02 

A120 3 

(Ki) 

2 98 
3,27 
3 42 
3 86 

--
R203 

(Kr) 

1 90 
2 15 
2,28 
2.47 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

2,9 
10,2 
10.7 
12,0 

(orgâ-
nico) 

% 

0.74 
0,61 
0,38 
0,29 

N 
% 

0,79 
0,20 
0,13 
0,21 

0,08 
0,07 
0,05 
0,03 

AI20 3 Equiv de 
CaC03 Fe20 3 % 

0,12 
0,38 
0,60 
0,71 

c 
N' 

9 
9 
8 

10 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

1 75 
1 93 
1,99 
1.78 

o 
o 
o 
X 

100.Ar+++ 
p 

assim i· 

1 
2 
2 
1 

Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ H co,- so.- ---- lável de S +AI+++ 
mmhos/ 

em 
a 25°C 

1.4 
0,9 
0,9 
1,9 

% 

38 
53 
54 
55 

---mE/100g--

o 17 
0,73 

co,-

3 4 2 13- Bruno Não Cálcico Planossólico 

o 
o 
o 
o 

ppm 

26 
1 
4 

36 

umid 

% 

11 
21 
22 
22 

Compreende solos que praticamente possuem as mesmas carac
terísticas definidas para os Brunas Não Cálcicos, diferindo ape
nas por apresentarem caráter planossólico, isto é, são interme
diários para os Planossolos 

Ocorrem em pequenas extensões no município de Paulo Afon
so, no Estado da Bahia, e numa área restrita de contato entre as 
zonas fisiográficas do Agreste e a do Litoral. no Estado de Per
nambuco, representando ao todo O, 1% da área 

No Estado de Pernambuco, de um modo geral. o material de 
origem destes solos está relacionado com rochas migmatíticas 
do Pré-Cambriano; e no município de Paulo Afonso está relacio
nado com siltitos, calcários, folhelhos, arenitos e conglomera dos 
do Cretáceo 

Segundo a classificação de Kõppen, ocorrem os tipos climáti
cos As' e BSs'h', com precipitações pluviométricas médias anuais 
variando de 450 a 1 200 mm. A vegetação relaciona-se com 
Estepe Arbórea Aberta e Floresta Estacionai Semidecidual 

Apresentam-se dominantemente em relevo suave ondulado e 
enco11tram-se ocupados, principalmente, pela pecuária exten
siva 

A principal limitação destes solos é a deficiência de água 

PERFIL N~ 47 

Data - 30/09/72 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Bahia- Volume I (Perfil 181 I 

Classificacão- Bruno Não Cálcico Planossólico A moderado textura média/argilo
sa fase fiÓresta caducifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento - PSe2 

Localizacão- Lado direito da estrada Santa Bárbara-Boa Espera, a 8,0 km de Santa 
Bárbara ·Município de Santa Bárbara 

Situacão e declividade - Terco superior de encosta ligeiramente convexa com 
decli~idade de 6 a 8% · 

Formação geológica e litologia- Pré·Cambriano Indiviso Biotita-gnaisse 

Material originário - Saprólito do biotita-gnaisse 

Relevo local -Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado e ondulado 

Altitude - 300 m 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade - Ausente Em alguns trechos de outras áreas ocorre alguma 
pedregosidade 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local -Capim-sempre-verde 

Vegetação primária - Floresta caducifólia 

Uso atual - Pastagem de capim-sempre-verde, pastagem nativa e culturas de 
subsistência 

A1 

B2t 

0-1 2 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 3/4, úmido), bruno-aver
melhado-escuro ( 1 OYR 4/4, seco); franco-argila-arenoso; mac1ça; 
muitos poros muito pequenos e comuns pequenos; muito duro, 
firme, plástico e pegajoso; transição plana e abrupta 

12-27 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4. úmido); franco
argiloso; moderada pequena a média prismática, composta de mo
derada média a grande blocos subangulares e angulares; muitos 
poros muito pequenos e comuns pequenos; s!tckenstde; comum e 
fraco; extremamente duro, extremamente firme, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e clara 

B3t 27-40 em; saprólito de biotita-gnaisse; franco-argila-arenoso com 
cascalho; moderada pequena a média prismática composta de mo
derada média a grande blocos subangulares e angulares; muitos 
poros muito pequenos e comuns pequenos; s!tckenstde comum e 
fraco; extremamente duro, extremamente firme, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e clara 

c 40-50 em; saprólito de biotita-gnaisse; franco-argila-arenoso com 
cascalho 

Raízes: muitas no A 1. comuns no B2t e no 83t 

Obs : na transição do B3t para o C verifica-se ocorrência de calhaus a restados e 
semi-arestados de quartzo e de rocha escura de granulação fina 

Análises fís1cas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A1 
B2t 
B3t 
c 

Argila 

Prol 
em 

0-12 
-27 
-40 
-50 

Frações da 
amostra total 96 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
3 

Case 
20-2 
mm 

2 
6 

13 
12 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
94 
87 
85 

(pH 1 :2.5) 

Lab : SNLCS (8836-8839) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

21 
20 
22 
31 

(tfsa 96) 

Areia 
fin.a 

0,20-
0,05 
mm 

29 
22 
22 
25 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

22 
20 
20 
22 

Argila 
<0,002 

mm 

28 
38 
36 
22 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água [ KCI 1 N ca++ I Mg++ I I 
em flocu- %Argila 

água !ação K+ Na+ 

% % 

17 39 0,79 6,0 4,5 9.4 8.4 0,16 o 25 
28 26 0,53 6,3 4,2 12.4 14,5 010 o 53 
27 25 0,56 6.7 4,5 12 6 16 7 0,09 o 59 
19 14 1,00 7,0 4,9 11,0 14,9 0,07 0,65 
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Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

18,2 
27,5 
30,0 
26,6 

o 
0,1 
o 
o 

H+ I 
5.2 
3,6 
2,3 
o 

ValorT 
(soma) 

23.4 
31,2 
32,3 
26,6 

Ataque por H2S04(d ~ 1.4 7) 

e Na2C03 (5%) % 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

78 
88 
93 

100 

Si02 -- Si02 

c 
(orgâ· 
nico) 

% 

1,59 
1.44 
0,48 
0,33 

Al 20 3 --

N 
% 

0,17 
0,09 
0,06 
0,04 

Equiv de 

c 
N 

9 
16 

8 
8 

Sat 
e/sódio 
(%de 

CaC03 Na+ tro· 
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 AI20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

12,5 
19,2 
18,8 
19,0 

7,0 
9,5 
9,5 
5, 7 

5,1 
7.1 
7.9 
4,2 

0,77 
0,88 
0,88 
0,92 

0,08 
0,05 
0,03 
0,07 

(Ki) (Kr) 

3,04 2,07 2.1 5 
3.44 2,32 2,1 o 
3,36 2,19 1,89 
5.67 3,84 2,13 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato Água C a++ Mg++ K+ Na+ 

mmhos/ 
em % 

a 25'C --mE/100g--

3.4.2 14 - Planossolo 

HCDJ- so.-
CDJ-

100.At+++ ---
S +AI+++ 

o 
X 
o 
o 

valorT) 
100Na+/T 

p 
assim i-

lável 
ppm 

1 
<1 

1 
29 

1 
2 
2 
2 

Equiv 
de 

umid 

% 

22 
27 
28 
23 

Compreende solos com horizonte B textura!, com saturação com 
sódio trocável inferior a 6% e mudança textura! abrúptica do A 
para o Bt São eutróficos, pouco profundos, de baixa permeabili
dade, moderadamente ácidos a praticamente neutros e normal
mente de textura média no horizonte A e argilosa no Bt 

Apresentam sequência de horizontes A, Bt e C, elevados teo
res de minerais primários facilmente decomponíveis, saturação 
de bases variando em torno de 85%, saturacão com sódio na 
ordem de 4% e argila de atividade alta e baix~ 

Estes solos, normalmente, ocupam áreas de cotas mais bai
xas, o que proporciona um excesso de umidade durante o período 
das chuvas, facilitado pela baixa permeabilidade do horizonte Bt 
Em conseqLiência dessa umidade, geralmente, apresentam mos
queados e/ou cores de redução neste horizonte 

Ocorrem em pequena extensão nos municípios de Riachão do 
Dantas e ltabaianinha, no Estado de Sergipe, e em associações 
nas unidades de mapeamento PSe31, 32 e 33, ocupando 0,04% 
do total da área mapeada. 

São derivados, predominantemente, do saprólito de rochas do 
Pré-Cambriano, com influência de cobertura de material arenoso 
pouco espesso. 

Predominantemente ocorre o tipo climático As' da classifica
ção de Kõppen, com precipitações pluviométricas médias anuais 
na ordem de 800 a 1.000 mm. 

Atualmente estes solos são bastante utilizados com pecuária 
extensiva, encontrando-se pastagens, principalmente com ca
pim-pangola (Est. 3 IX B). 

Às limitações decorrem, principalmente, do pequeno excesso 
de água no período chuvoso. 

De um modo geral, estes solos são indicados para pastagens, 
como foi verificado na região 

PERFIL N~ 48 

Data - 28/02/78 

Classificação- Planossolo eutrófico Ta A moderado textura média/muito argilosa 
relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- PSe21 

Locallzacão - Estrada Bomto-Camoc1m, a 6 km de Bonito Município de Bonito 
Estado de Pernambuco Lat 08'29 S e long 35'44'WGr Folha SC 25-V-A 

496/PEDOLOG IA 

Situação e declividade -Amostras coletadas em corte de estrada, em local com 3% 
de declividade 

Litologia e formação geológica- Migmatitos diversos com intercalações anfibolíti
cas. Complexo Presidente Juscelino 

Material originário - Saprólitos de migmatitos 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Nula 

Drenagem - Mal drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe/Floresta Estacionai 

Uso atual - Pastagem 

A 0-30 em; bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, úmido), bruno a 
bruno-escuro (1 OYR 4/3, seco); franco-arenoso; maciça; duro, friá
vel; ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição abrup
ta 

Bt 30-55 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido e seco), mos· 
queado abundante, pequeno e distinto, vermelho (2,5YR 4/6. seco); 
muito argiloso; forte média blocos angulares e subangulares; extre
mamente duro, muito firme, plástico e pegajoso 

Raízes: comuns no horizonte A 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS(781110-781111) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométriea 

amostra total % (tfsa %1 

Terra Areia 
Areia 

Silte 
Prol. Cal h Case fina Argila 

Símb >20 20·2 fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 em <2 2-0,20 0,002 
mm mm mm mm 

0,05 
mm 

mm 
mm 

A 0-30 o 2 98 31 26 30 13 
Bt ·55 o 1 99 7 7 16 70 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de %Silte 

Água I KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu· %Argila 

água lação 
% % 

11 15 2.31 5,7 4,9 4.1 2,5 0,30 0,13 
59 16 0,23 5,8 4,2 8,0 9.7 1,28 0,60 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico( % N 
(soma) (soma( % % 

7.0 o 2,1 9,1 77 0,81 0,13 6 
19.6 0,3 4.2 24.1 81 0.71 O, 11 6 

Ataque por H2S04 (d ~ 1,4 7) Sat 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de (%de -- Na+ tro-
Si02 AI203 Fe20 3 Ti02 P205 AI20 3 R203 Fe20 3 

CaC0
3 

% cável no 

6,3 3,6 4,1 0,94 
28,7 19,6 10,8 1,85 

(Ki) (Kri 

2,97 1.72 1,38 
2.49 1,84 2,85 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
C a++ Mg++ K+ Na+ extrato Água 

mmhos/ 
em % 

a 25'C ---mE/1 OOg --

PERFIL N~ 49 

Data - 1 5/05/77 

HCÜJ- so.-
CÜJ-

100.At+++ ---
S +AI+++ 

o 
2 

valorT) 
10QNa+/T 

p 
assim i· 

lâvel 
ppm 

31 
5 

1 
2 

Equiv 
de 

umid 

% 

13 
37 

Classificação - Planossolo eutrófico Ta A fraco textura média relevo plano 

Unidade de mapeamento - PSe14 

Localização - Rodovia Sento Sé-Juazeiro, próximo à fazenda Brejinho Municí
pio de Sento Sé Estado da Bahia Lat 09'55'S e long 41 '31'WGr Folha SC 
24-V-C. 



Situação e declividade- Amostras coletadas em local de relevo plano, com 0-3% 
de declividade 

Litologia e formação geológica - Siltitos, folhelhos e arenitos intercalados Forma
ção Caboclo 

Material originário - Desenvolvidos principalmente pela decomposição de fo
lhelhos 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão -Laminar moderada 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Ligeiramente pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe/Floresta Estacionai 

Uso atual - Criação de caprinos 

A 

B21t 

B22t 

0-7 em; bruno a bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido), bruno (1 OYR 5/3, 
seco), bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4, seco triturado); franco
arenoso; maciça que se desfaz em grãos simples; ligeiramente duro, 
friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e abrupta 

7-30cm; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido), bruno-amare
lado (1 OYR 5/4, seco e seco triturado); franco; forte grande colunar e 
grande blocos subangulares com aspecto maciço insitu; muito duro, 
firme, ligeiramente plástico, ligeiramente pegajoso; transição gra
dual 

30-60 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido), bruno-ama
relado (1 OYR 5/4, seco), bruno-amarelado (1 OYR 5/6, seco tri
turado); franco; forte grande coluna r com aspecto maciço in SIW e 
blocos subangulares; muito duro, firme, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 1075-78 1 077) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A 
B21t 
B22t 

Prol 
em 

0-7 
-30 
-60 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 

99 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

23 
19 
17 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

48 
31 
26 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

24 
36 
37 

Argila 
<0.002 

mm 

5 
14 
20 

Argila (pH 1 :2.5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água !ação 
% % 

4 
14 
19 

20 
o 
5 

4,80 
2,57 
1,85 

7,3 
8,2 
8,5 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

3,0 
6,6 
8,0 

o 
o 
o 

H+ I 
o 
o 
o 

ValorT 
(soma) 

3,0 
6,6 
8,0 

Ataque por H2S04 (d = 1.4 7) 

Si02 

+ 
6.4 
9,0 

e Na2C03 (5%)% 

A120 3 

+ 
3,5 
5,0 

Fe2o3 

+ 
1,9 
2,3 

Ti02 

+ 
0,14 
0,16 

P205 

6,6 
7.7 
7,9 

2,5 
5,1 
5,0 

Valor V 
(sal de 
bases) 

% 

100 
100 
100 

Si02 Si02 

AI20 3 

(Ki) 

+ 
3,11 
3,06 

R203 

(Kr) 

+ 
2,31 
2,37 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

0,2 
0,8 
1,2 

(orgã-
nico) 

% 

0,35 
0,32 
0,16 

Al20 3 

Fe2o3 

+ 
2,88 
3,40 

0,31 
0,61 
1,74 

N 
% 

0,08 
0,06 
0,06 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,03 
0,04 
0,06 

c 
N" 

4 
5 
3 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

100.Ar+++ assim i- Equiv 
extrato Água C a++ Mg++ K+ Na+ Hca:,- so4-

S +Ai+++ lável de 
mmhos/ 

em % 
a 25'C ---mE/1 OOg--

ca:,-

o 
o 
o 

ppm 

78 
273 

84 

+ Valores não determinados em virtude dos baixos teores de argila 

umid 

% 

5 
11 
12 

PERFIL N~ 50 

Data - 1 7/05/77 

Classificacão - Planossolo eutrófico Tb A fraco textura arenosa/argilosa com 
cascalho ;elevo plano 

Unidade de mapeamento - LVe4 

Localizacão -Rodovia Petrolina-Remanso, a 116 km de Petrolina Município de 
Casa No~a Estado da Bahia Lat 09'16'S e long 41 '21 'WGr Folha SC 24-V-C 

Situacão e declividade- Amostras coletadas em trincheira, em local plano com 0-
3% d~ declividade 

Litologia e formação geológica - Migmatitos heterogêneos Complexo Caraiba
Paramirim 

Material originário - Saprólitos de migmatitos 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Laminar ligeira e moderada 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Aberta 

Uso atual - Pecuária extensiva com predomínio de criação de caprinos e bovi
nos 

A1 

A2 

Bt 

0-30 em; bruno (1 OYR 5/3, úmido), bruno-amarelado (1 OYR 5/4, 
seco e seco triturado); areia; grãos simples; solto, solto, não plástico 
e não pegajoso; transição plana e difusa 

30-40 em; bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3, úmido), bruno-ama
relado-claro (1 OYR 6/4, seco e seco triturado); areia; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e abrup
ta 

40-55 em+; bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, úmido), bruno (1 OYR 5/3 
seco e seco triturado); argila arenosa; forte grande colunar; muito 
duro, muito firme, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 1084-78 1086) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Sfmb 

A1 
A2 
Bt 

Pro f 
em 

0-30 
-40 
-55 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

4 
8 

12 

Terra 
fina 
<2 
mm 

96 
92 
88 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

57 
58 
44 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

27 
27 
11 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

11 
11 
9 

Argila 
<0,002 

mm 

5 
4 

36 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
Grau de % Silte dispersa 

Água I KC11N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila 
água I ação 

% % 

2 
3 

32 

40 
25 
11 

2,20 
2.75 
0,25 

4,2 
4,7 
6,9 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AJ+++ I 
(soma) 

0,5 
0,6 
7,0 

0,4 
0,1 
o 

H+ I 
0,9 
0,4 
0,8 

Valor T 
(soma) 

1,8 
1,1 
7,8 

Ataque por H2S04 (d = 1 ,47) 

Si02 

+ 
+ 

19 8 

e Na2C03 (5%) % 

Al20 3 

+ 
+ 

12.4 

Fe20 3 

+ 
+ 

3, 7 

Ti02 

+ 
+ 

0,41 

P205 

0,3 
0,5 

3,8 
3,6 
5,3 2,9 3,7 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 --
Al20 3 

(Ki) 

% 

28 
55 
90 

Si02 --
R203 

(Kr) 

+ + 
+ + 

2,71 2,28 

c 
(orgã-
nico) 

% 

0,20 
0,09 
0,19 

AI20 3 --
Fe20 3 

+ 
+ 

5,26 

0,14 
0,06 
0,05 

N 
% 

0,06 
0,04 
0,07 

Equiv de 
CaC03 

% 

0,02 
0,08 
0,31 

~ 
N 

3 
2 
3 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

1 
7 
4 

+ Valores não determinados em virtude dos baixos teores de argila 

PEDOLOG IA/497 



Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ HCO:J-

Água 
mmhos/ cO:J-

em % 
a 25°C --mE/lOOg --

3.4.2.15 - Planossolo Solódico 

so4-
100.At+++ ----
S +AI+++ 

44 
14 
o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

2 
3 
5 

Equiv 
de 

umid 

% 

2 
2 

16 

Classe compreendida por solos com horizonte B textura I. satura
ção com sódio trocável entre 6 e 15%, mudança textura I abrúptica 
do A para o Bt e normalmente com argila de atividade alta 

Apresentam seqüência de horizontes A, Bt e C, são poucos 
profundos ou rasos, imperfeitamente drenados, moderadamente 
ácidos a praticamente neutros, saturação de bases alta, variando 
em torno de 90%, saturação com sódio trocável na ordem de 8% e 
são muito suscetíveis à erosão 

Em virtude da baixa permeabilidade do horizonte Bt, estes 
solos têm problemas de encharcamento durante o período chu
voso, conseqLientemente ocorrendo mosqueados e/ou cores de 
redução no horizonte Bt Apresentam erosão laminar ligeira a 
moderada, podendo-se verificar sulcos em certas áreas 

Quanto à sua distribuição geográfica, ocorrem em grande 
extensão, ocupando 1 5,5% do total da área mapeada e estão 
situados, principalmente, na zona central das Folhas no Estado 
da Bahia, região do Sertão de Alagoas e no Sertão do São Fran
cisco, no Estado de Sergipe 

O material de origem destes solos relaciona-se com metatexi
tos, biotita, hornblenda-gnaisses, metagrauvacas, xistos, migma
titos, granitos e sienitos diversos, que ocorrem geralmente em 
áreas rebaixadas de relevo plano e suave ondulado 

O clima é bastante variável, ocorrendo os tipos Aw', BSw'h', 
BSs'h', BSsh' e As' da classificação de Kõppen, com precipi
tações pluviométricas médias anuais que variam de 450 a 1 200 
mm, sendo mais comuns as precipitações mais baixas 

Quanto ao uso destes solos, nas áreas mais secas, predomina 
a criação extensiva de caprinos, ovinos e, em menor proporção, 
bovinos e, nas áreas menos secas, a criação extensiva de bovinos 
de corte e leite. 

Existem várias limitações ao uso agrícola, sendo a principal a 
deficiência de água Além disso, suas condições físicas são 
desfavoráveis, com problemas de drenagens, que provocam um 
excesso de água no período chuvoso, e na época seca tornam-se 
muito duros ou extremamente duros, sobretudo no horizonte Bt, 
onde há problemas de saturação com sódio trocável elevado 

Pelo exposto, verifica-se que estes solos não são recomenda
dos, de imediato, à agricultura, porém indicados para o aproveita
mento com pastagens 

PERFIL N~ 51 

Oata - 04/1 0/77 

Classificação - Planossolo Solódico eutrófico Ta A moderado textura média/ 
argilosa relevo plano 

Unidade de mapeamento - REe4 

Localização -A 15 km de Salgueiro, em direção a Cabrobó Município de Salgueiro 
Estado de Pernambuco Lat 08'11 'S e long 39'07'WGr Folha SC 24-V-B 

Situação e declividade - Coletados os dois primeiros horizontes com trado de 
caneco e o último em barranco, local plano com 0-2% de declividade 

~itologia e formação geológica - Gnaisses granatíferos com lentes de quartzitos 
Intercalados Complexo Monteiro 

Material originário - Desenvolvidos a partir de decomposição do gnaisse 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Moderadamente drenado 

498/PEDOLOG IA 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Aberta 

Uso atual - Pastagem natural 

A1 

A2 

0-5 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido), bruno-amare
lado-claro (1 OYR 6/4, seco) e bruno-amarelado-?laro (1 OYR 6/5, 
seco triturado); franco-arenoso; fraca pequena e media blocos angu
lares e subangulares; ligeiramente duro, friável, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e gradual 

5-40 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido), amarelo-averme
lhado (7,5YR 6/6, seco e seco triturado); franco-arenoso; fraca a 
moderada pequena e média blocos angulares e subangulares; llget
ramente duro, friável, não plástico e não pegajoso; transição ondula
da e abrupta 

B2t 40-50 em; bruno (1 OYR 5/3, úmido), bruno-claro acinzentado (1 OYR 
6/3. seco) e bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4, seco tnturado); mos
queado pouco, pequeno e proeminente, bruno-amarelado-claro (2,5YR 
6/4, úmido) e pouco, pequeno e distinto, bruno forte (7,5YR 5/6. 
úmido); franco-argiloso; moderada média blocos angulares e suban
gulares; muito duro, muito firme, muito plástico e pegajoso 

Raízes: poucas finas e médias nos horizontes A 1 e A2 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 1102-78 1104) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A1 
A2 
B2t 

Prol 
em 

0-5 
-40 
-50 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

7 
o 
o 

Terra 
Case fina 
20-2 <2 
mm mm 

6 87 
5 95 
5 95 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

28 
31 
18 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0.05 
mm 

29 
28 
16 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

36 
33 
27 

Argila 
<0,002 

mm 

7 
8 

39 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
% Silte dispersa Grau de 

Águaj KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I em flocu-
%Argila Na+ água lação 

% % 

6 
6 

37 

14 
25 

5 

5,14 
4,13 
0,69 

6.4 5, 7 
5.7 4,3 
5,2 4,1 

3,0 
1.7 
4,6 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 

Valor S J AI+++ I 
(soma) 

4.3 
2,3 

11.1 

o 
0,1 
0,1 

H+ l 
1,1 
1,2 
1.4 

ValorT 
(soma) 

5.4 
3,6 

12,6 

Ataque por H2S04(d = 1.4 7) 

Si02 

+ 
+ 

17,8 

e Na2C03 (596) % 

AI20 3 

+ 
+ 

10,6 

Fe20 3 

+ 
+ 

5,0 

Ti02 

+ 
+ 

0,64 

P205 

(sat de 
bases) 

Si02 

% 

80 
64 
88 

Si02 --
AI203 R203 

(Ki) (I< r) 

+ + 
+ + 

2,86 2,19 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

0,9 
0,3 
5,2 

(orgâ-
nico) 

% 

0.70 
0,25 
0,22 

Al20 3 

Fe20 3 

+ 
+ 

3,32 

0,36 
0,22 
0,24 

N 
% 

0,11 
0,06 
0,06 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0,04 
0,04 
1,04 

c 
N 

6 
4 
4 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

1 
1 
8 

100.At+++ assim i~ Equiv 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ HCO:J- so4- S +AI+++ lável de 
mmhos/ 

em 96 
a 25'C 

1,20 39 

cO:J-

--mE/100g--

1,1 1 .7 0,06 0,94 

o 
4 
1 

ppm 

5 
2 
1 

+ Valores não determinados em virtude dos baixos teores de argila 

umid. 

96 

10 
8 

21 



PERFIL N~ 52 

Data- 31/07/72 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume I (Perfil 203). 

Classificação - Planossolo Solódico eutrófico Ta A moderado textura média fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento- PSe8 

Localização- Lado esquerdo da estrada Riachão do Jacuípe-Capim-Grosso, a 7.4 
km do centro de Riachão do Jacuípe Município de Riachão do Jacuípe 

Situação e declividade -Pequena trincheira na caatinga a uns 1Om do asfalto 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso Anfibolito 

Material originário - Saprólito do anfibolito com possível influência de material 
proveniente de migmatito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 200 m 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade -Raros afloramentos de migmatito na área 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local -Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva pouco densa 

Vegetação primária -Caatinga hipoxerófila com porte e densidade variáveis 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga e algumas culturas (agave, milho e 
palma forrageira em aproximadamente 25% da área) 

A1 

A2 

IIBt 

li C 

0-25 em; bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, úmido), bruno-acin
zentado-claro (1 OYR 6/2, seco); franco-arenoso; maciça; poros co
muns pequenos e muito pequeno, poucos médios; duro e ligeira
mente duro, firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e clara 

25-30 em; bruno-acinzentado (2,5Y 5/2, úmido), cinzento-claro 
(2,5Y 7/2, seco); areia franca; maciça; muitos poros muito pequenos 
e comuns pequenos; ligeiramente duro, solto, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e abrupta 

30-50 em; bruno (1 OYR 4/3, úmido), bruno-acinzentado (2,5YR 5/2, 
seco); franco-arenoso; forte média prismática composta de forte 
média blocos angulares e subangulares; poros comuns pequenos e 
muito pequenos; extremamente duro, extremamente firme, plástico 
e pegajoso; transição plana e gradual 

50-60 em+; bruno-amarelado (1 OYR 5/4, úmido), amarelo-brunado 
(1 OYR 6/6, seco); franco-arenoso com cascalho; forte média prismá
tica composta de forte média blocos angulares e subangulares; 
poros comuns pequenos e muito pequenos; extremamente duro, 
extremamente firme, plástico e pegajoso 

Raízes: poucas no A 1, raras no li C 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Sfmb 

A1 
A2 
IIBt 
li C 

Argila 

Prol 
em 

0-25 
-30 
-50 
-6o+ 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case. 
20-2 
mm 

1 
2 
2 
9 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
98 
98 
91 

(pH 1:2,5) 

Lab: SNLCS (8467-8470) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

38 
41 
41 
41 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

32 
34 
30 
29 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

22 
20 
18 
17 

Argila 
<0,002 

mm 

8 
5 

11 
13 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de %Silte 

Água! KCI1N ca++ I Mg++ l K+ I em flocu-
%Argila água !ação Na+ 

% % 

4 
3 

10 
12 

50 
40 

9 
8 

2,75 
4,00 
1,64 
1,31 

6.4 
7,2 
8,3 
8,5 

5,2 
5,8 
6,5 
6,7 

4,3 
1,9 
3,5 
3,3 

1,1 
0,8 
2,8 
3,5 

0,17 
0,06 
0,05 
0,04 

0,14 
0,20 
0,59 
1,12 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(orgã- N ~ (sat de 

Valor S I AI+++ I H+ I ValorT bases) nico) % N 

(soma) (soma) % % 

5.7 
3,0 
6,9 
8,0 

o 
o 
o 
o 

1,g 
o 
o 
o 

7,6 
3,0 
6,9 
8,0 

75 
100 
100 
100 

0,92 
0,21 
0,23 
0,14 

0,10 
0,03 
0,03 
0,03 

9 
7 
8 
5 

Ataque por H2S04 (d = 1.4 7) Sat 

Si02 

4.4 
2,9 
5,9 
7,3 

e Na2C03 (5%)% 

AI203 

1,9 
0,9 
2,6 
3,7 

Fe20 3 

1.7 
1,5 
2,3 
2,3 

Ti02 

0,84 
0.78 
0,78 
0.76 

P205 

0,03 
0,02 
0,01 
0,01 

Si02 --
Al20 3 

(Ki) 

3,93 
5.44 
3,85 
3,35 

Si02 

R203 

(Kr) 

2,50 
2,65 
2.47 
2.40 

AI203 

Fe20 3 

1,75 
0,95 
1,77 
2,52 

Equiv. de 
CaC03 

% 

o 
o 
6 

e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

2 
7 
9 

14 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

mmhos/ 
em 

a 25°C 

1.0 
1,3 

Água 

% 

30 
26 

c a++ Mg++ K+ Na+ 

--mE/100g--

X 
X 

X 0,01 0,50 
X 0,01 0,50 

HCO:J- so.-
CÜ:J-

100.Ar+++ 

S +AI+++ 

o 
o 
o 
o 

p 
assim i~ 

lável 
ppm 

6 
1 

<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

13 
8 

15 
18 

PERFIL N~ 53 

Data - 30/05/72 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco -Estado da Bahia -Volume I (Perfil 205) 

Classificação - Planossolo Solódico eutrófico Ta A fraco textura média/argilosa 
fase caatinga hiperxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento - NC8 

Localização- Lado direito da estrada Euclides da Cunha-Bendengó (penetrando
se 200m), distando 12 km de Bendengó Município de Euclides da Cunha 

Situação e declividade -Topo de elevação com declividade de 1 a 2% 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso Gnaisse 

Material originário - Saprólito da rocha mencionada com provável influência de 
cobertura de material arenoso 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude-350m. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade - Poucos calhaus e matacões distribuídos à superfície do solo 

Erosão -Laminar moderada 

Vegetação local - Caatinga hiperxerófila com catingueira, umbuzeiro e aroeira 
destacando~se no estrato superior; macambira1 palmatória-brava e pinhão-bravo, 
no estrato inferior 

Vegetação primária -Caatinga hiperxerófila pouco densa 

Uso atual - Pecuária extensiva com predomínio de criação de caprinos e ovi
nos na caatinga 

A1 

B21t 

B22t 

0-5 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4, úmido); franco-arenoso; maci
ça; muitos poros muito pequenos e pequenos; duro, friável. ligeira
mente plástico e pegajoso; transição plana e abrupta. 

5-27 em; cinzento-brunado-claro (2,5Y 6/2, úmido); franco-arenoso 
com cascalho, moderada média prismática composta de moderada 
média blocos angulares e subangulares; poros comuns muito peque
nos; extremamente duro, extremamente firme, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

27-56 em; amarelo-claro-acinzentado (5Y 7/4, úmido); argila; mode
rada média prismática composta de moderada média blocos angula
res e subangulares; poros comuns muito pequenos; slickenside co-

PEDOLOGIA/499 



mum e ~oderado; extremamente duro, extremamente firme, plástico 
e pegajoso; transição plana e clara 

c 56-78 em+; amarelo-oliváceo (2,5Y 6/6, úmido); franco-argila-are
noso cascalhento; moderada média prismática composta de mo
derada média blocos angulares e subangulares; poros comuns muito 
pequenos; extremamente duro, firme, plástico e pegajoso 

Raízes: comuns no A1, poucas no B21t, raras no B22t e C 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8406-8409) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A1 
621 t 
B22t 
c 

Prol 
em 

0-5 
-27 
-56 
-78+ 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case. 
20-2 
mm 

2 
11 

4 
17 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
89 
96 
83 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

34 
32 
20 
26 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

32 
26 
16 
20 

Silte 
0,05-
0.002 

mm 

22 
23 
22 
22 

Argila 
<0,002 

mm 

12 
19 
42 
32 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água l KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ l Na+ 
em flocu-

%Argila água !ação 
% % 

10 
17 
36 
15 

17 
11 
14 
53 

1,83 
1,21 
0,52 
0,69 

7.2 
7.1 
7,9 
8,1 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

9,2 
12,8 
34,0 
31,1 

o 
o 
o 
o 

H+ J 
o 
o 
o 
o 

Valor T 
(soma) 

9,2 
12,8 
34,0 
31,1 

Ataque por H2S04 (d = 1.4 7) 

Si02 

6,1 
90 

19 4 
17 9 

e Na2C03 (5%) % 

Al20 3 

3 1 
44 
8 6 
7 3 

Fe20 3 

1 8 
2 7 
50 
79 

Ti02 

o 33 
0,42 
0.47 
0,63 

P205 

0,03 
o 02 
0,02 
o 07 

6,0 
5,8 
6,9 
6,8 

4,8 
6,0 

12,5 
11.9 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

100 
100 
100 
100 

Si02 --
A12 0 3 

(Ki) 

3,35 
3 48 
3 84 
417 

Si02 --
R203 

(Kr) 

2 44 
2 50 
2,80 
2.47 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

4,0 
60 

17,9 
16,0 

(orgâ-
nico) 

% 

0,57 
0,37 
0,29 
0,26 

0,20 
0,08 
0,08 
0,05 

N 
% 

0,05 
0,04 
0,03 
0,02 

Al20 3 Equiv de 

Fe20 3 

2,69 
2,55 
2,69 
1.45 

CaC03 
% 

o 
o 
o 
X 

p 

0,20 
0,76 
3.49 
3,11 

c 
'N 

11 
9 

10 
13 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+fT 

2 
6 

10 
10 

100.Atf++ assim i- Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜ:J- so4 - S +Ai+++ lável de 

mmhos/ 
em % 

a 25°C ---mE/lOOg--

1.4 
4,7 
4,7 

39 
60 
52 

PERFIL N~ 54 

Data - 11/02/7 4 

0,1 
0.2 0,3 
0.2 0,3 

X 0,35 
X 2,93 
X 2,72 

CÜ:J-

o 
o 
o 
o 

ppm 

2 
<1 

7 
72 

umid 

% 

17 
17 
31 
24 

Classificação- Planossolo Solódico eutrófico Ta A fraco textura arenosa/argilosa 
com cascalho relevo plano 

Unidade de mapeamento- PSe15 

localização- Município de Coité, a 3 km na estrada para Serrinha Estado da Bahia 
Lat 11°35 Se long 39°16'WGr Folha SC 24-Y-D 

Situação e declividade- Topo de colina com 3% de declividade 

Litologia e formação geológica- Migmatitos Complexo Caraíba-Paramirim 

Material originário - Saprólitos de migmatitos 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Laminar ligeira 

500/PEDOLOG IA 

Drenagem -Moderadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade -Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Aberta , 

Uso atual - Cultura de sisal e pastagem extensiva 

A1 

A2 

82t 

0-35 em; bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2, úmido); areia; 
grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição plana 
e clara 

35-50 em; areia grossa e cascalhos; transição plana e abrupta 

50-70 em; coloração variegada composta de bruno forte (7,5YR 5/8, 
úmido). bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, úmido) e vermelho
acinzentado (2.5YR 4/2, úmido); argila arenosa com cascalho; maci
ça; muito duro, muito firme, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (4795-4797/IPAL) 

Honzonte 
Fracões da Comp granulométrica 

amosira total % (tfsa %) 

Are ta S1ite Terra Areia fina Argila Prol Cal h Case 
Símb 

A1 
A2 
821 

Argila 
natural 

% 

em 

0-35 
-50 
-70 

Sllte --
Argila 

0,67 
0,75 
0,04 

>20 
mm 

Grau de 
fio cu-
lação 

% 

Ataque por H2 S04 
(d~1 47)% 

K• 
Ti02 I Pz05 

001 2 14 
001 1,85 
0,01 1,86 

20-2 
mm 

5 
3 

15 

c 
% 

0.46 
0,32 
o 49 

Kr 

1,75 
1 51 
1 66 

ftna 
<2 
111m 

95 
97 
85 

N 
% 

0,11 
Cl,07 
009 

A120 3 
Fe20 3 

4 51 
4 51 
8 24 

Complexo sort1vo mE/1 OOg 

Na+ I s 1 w 1 At+3 r 
0,07 2,2 1,6 o 
0,12 1 '7 0.7 o 

grossa 
2-0.20 

mm 

61 
76 
32 

MO 
% 

0,79 
0,55 
o 84 

ç_ 
N 

4 
5 
5 

0,20-
005 
mm 

29 
17 
14 

0,05-
0,002 

mm 

4 
3 
2 

<0.002 
mm 

6 
4 

52 

Ataque por H2S04 
(d ~ 1.47)% 

5•02 1 Al 2 0 3 1 Fe2 0 3 

2,9 
2,5 
6 9 

2,3 
2,3 
6,3 

0,8 
0,8 
1 2 

(pH 1 :1) 
Complexo sorttvo 

mE/100g 

ÁguaT KCI 1 N Ca'21 Mg+2 I K+ 

5,3 44 1 4 06 0,10 
57 49 09 0,6 o 05 
6,2 51 3 7 7,9 o 09 

v Sat 100.Ai+3 
% c/sód1o 

T 100 Na+/T Al+3 t S 

3,8 58 2 o 
2.4 71 5 o 

1,66 11 .7 1 1 o 12,8 91 13 o 

Pasta satmada 

C E do 
extrato 

mmhos/ 
Água 

% 
em 

a 25"C 

PERFIL N~ 55 

Data - 21 /1 0/69 

Sa1s soluveis (extrato 1 :5) 

ca+21 Mg+21 K+ I Na+ 

mE/100g---

Equiv de 
CaC03 

% 

P205 
mg/1 OOg 

0.4 
0,2 
0,1 

Equiv 
de 

umtd 
% 

4,5 
3,5 

Não drenou 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser
gipe (Perfil 47) 

Classificação- Planossolo Solódico eutrófico Ta com cascalho A moderado textura 
média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- PSe14 

Localização- Estrada que liga o lugarejo denominado Brejo à propriedade Morri
nhos, distando 3 km desta Município de Canindé de São Francisco 

Si~uação e declividade -Trincheira em terço médio de elevação suave, ~om 4% 
de declividade 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso Gnaisse 



Material originário - Saprólito da rocha supracitada com influência de cobertura 
pouco espessa de material arenoso 

Relevo local -Suave ondulado 

Relevo regional - Plano e suave ondulado, com vertentes longas formando va
les abertos 

Altitude - 300 m 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade - Poucos calhaus de quartzo 

Erosão- Laminar ligeira Há trechos em que o solo se apresenta com erosão lami
nar moderada 

Vegetação local- Caatinga hiperxerófila arbóreo-arbustiva, com muita catingueira 
e facheiro, ocorrendo também cipó-de-leite, pinhão e macambira 

Vegetação regional -Caatinga hiperxerófila 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga 

A 

IIBt 

li C 

0-20 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido), bruno (1 OYR 5/3, seco); 
franco-arenoso coín cascalho; moderada pequena a média granular 
e fraca pequena a média blocos subangulares; muitos poros peque
nos; duro, friável, não plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
ondulada e abrupta (13-20 em) 

20-45 em; bruno (10YR 4/3, úmido); franco-argila-arenoso com 
cascalho; moderada grande coluna r; poros comuns muito pequenos; 
extremamente duro, extremamente firme, plástico e pegajoso; tran
sição plana e abrupta 

45-55 em+; rocha semi-intemperizada; franco-arenoso cascalhen
to 

Raízes: muitas no A e raras no IIBt 

Obs: no topo do horizonte IIBt as raízes têm desenvolvimento horizontal na 
sua maioria 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (5870-5872) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 

Sfmb 

A 
IIBt 
li C 

Prol 
em 

0-20 
-45 
-55+ 

amostra total 96 

Terra Cal h Case fina 
>20 20-2 
mm mm <2 

mm 

1 15 84 
o 12 88 
o 37 63 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

52 
54 
58 

(tfsa 96) 

Areia 
fil\a 

0,20-
0,05 
mm 

19 
9 

16 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

17 
12 
12 

Argila 
<0,002 

mm 

12 
25 
14 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 96 Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 

em flocu-
%Argila água !ação 

96 96 

4 
17 
10 

67 
32 
29 

1.42 6.2 5,0 4,2 
5,2 
5,6 

0.48 5,6 3.4 
0,86 6,5 3,8 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

7.4 
14,9 
15,6 

o 
0,6 
0,1 

H+ I 
2,3 
2,0 
0,9 

Valor T 
(soma) 

9.7 
17,5 
16,6 

Ataque por H2S04 (d ~ 1 ,4 7) 

Si02 

6,8 
15,3 
14,6 

e Na2C03 (596) 96 

Al20 3 

3.7 
6,9 
6.4 

Fe20 3 

3,3 
4,3 
7,0 

Ti02 

0,37 
0,56 
0,85 

P205 

0,04 
0,02 
0,22 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

96 

76 
85 
94 

Si02 

AI20 3 R203 

(Ki) 

3,12 
3,77 
3,88 

(Kr) 

1,99 
2.70 
2,28 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

2,5 
8.4 
9,0 

(orgâ-
nico) 

96 

1,20 
0.43 
0,19 

AJ20 3 

Fe20 3 

1,76 
2,51 
1.43 

0.42 
0,13 
0,09 

N 
96 

0,11 
0,06 
0,04 

Equiv de 
CaC03 

96 

p 

0,25 
1,20 
0,95 

c 
N 

11 
7 
5 

Sat 
e/sódio 

(96 de 
Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+fT 

3 
7 
6 

100.Atf++ assim i- Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ H cO:.- so4- ---- lável de S +AI+++ mmhos/ 
em 

a 25°C 

0,6 
1,1 

96 

34 
32 

--mE/100g--

o 
o 

o 0,01 0,23 
o 0,01 0.43 

cO:.-

o 
4 
1 

ppm 

3 
2 

184 

umid 

96 

12 
19 
14 

PERFIL N~ 56 

Data - 03/03/72 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume I (Perfil 222) 

Classificacão- Planossolo Solódico eutrófico vértico C carponático A fraco textura 
arenosa/nÍédia fase caatinga hiperxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento - PSe33 

Localizacão - Lado direito da estrada Tucano-Araci, a 1 O km do povoado deno
minado jorrinho Município de Tucano 

Situação e declividade -Topo plano de elevação 

Formação geológica e litologia -Cretáceo Supergrupo Bahia 

Material originário - Proveniente de arenito e folhelho entremeados com calcá
rio 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado, com encostas e vales abertos 

Altitude - 1 50 m 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Laminar ligeira 

V!!getação local -Caatinga hiperxerófila 

Vegetação primária -Caatinga hiperxerófila 

Uso atual- Pecuária extensiva na caatinga e alguns talhões cultivados com feijão, 
milho e mandioca 

A1 

B2t 

B3t 

IJC1 

0-24 em; vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); franco-arenoso; 
fraca pequena média blocos subangulares; muitos poros pequenos e 
muito pequenos; ligeiramente duro, muito friável, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e abrupta 

24-50 em; bruno forte (7.5YR 5/8. úmido), mosqueado comum, 
pequeno e distinto, vermelho-amarelado (5YR 5/8. úmido) e comum, 
pequeno e distinto, bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 7/4, úmi
do); franco-argila-arenoso; moderada média prismática composta 
de fraca média blocos angulares e subangulares; poucos poros muito 
pequenos; extremamente duro, extremamente firme, muito plástico 
e muito pegajoso; transição plana e gradual 

50-76 em; amarelo (1 OYR 7/6, úmido); franco-argila-arenoso; mo
derada média prismática composta de moderada média a grande 
blocos angulares e subangulares; poucos poros muito pequenos; s!J
ckens!de comum e moderado; extremamente duro, extremamente 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

76-1 00 em; cinzento-rosado (5YR 7/2, úmido), mosqueado comum, 
médio e proeminente, amarelo-brunado (1 OYR 6/8, úmido); franco
argiloso; fraca pequena prismática composta de moderada pequena 
a média blocos angulares e subangulares; poros comuns muito 
pequenos; s/íckens1de pouco e fraco; muito duro, friável, muito plásti
co e muito pegajoso; transição plana e clara 

IIC2 100-130 em +;cinzento-oliváceo-claro (5Y 6/2, úmido); mosqueado 
muito, médio e proeminente, amarelo-brunado (1 OYR 6/8. úmido); 
franco-argilo-siltoso; moderada pequena a média blocos 
subangulares; poros comuns muito pequenos; muito duro, firme, 
muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: comuns no A 1, raras no 82t e ausentes nos demais horizontes 

Obs : penetrações de material arenoso doA 1, nas linhas de contato dos agregados 
(prismas) do horizonte B2t; 
forte efervescência no IIC1, onde são mais freqUentes os nódulos brandos de 
material calcário No IIC2, que contém menos nódulos, verifica-se eferves
cência moderada nos espaços entre estas pontuações nodulares e muito 
forte nas pontuações; 
as raízes no topo do horizonte 82t tomam direção horizontal em face da cr 1-

sistência extremamente dura deste horizonte 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8025-8029) 
---

Horizonte 
Frações da Comp. granulométrica 

amostra total 96 (tfsa 96) 

Terra Areia 
Areia 

Silte 
Prol. Cal h Case fil\a Argila 

Sfmb. em >20 20-2 fina grossa 0,20- 0,05- <0,002 
mm mm <2 2-0,20 0,05 0,002 mm 

mm mm mm mm 

A1 0-24 o o 100 41 38 12 9 
B2t -50 2 2 96 34 23 9 34 
B3t -76 o 2 98 36 22 10 32 
JJC1 -100 o 2 98 18 12 35 35 
JIC2 -130+ o 1 99 7 9 53 31 

PEDOLOGlA/501 



Argila (pH 1:2.5) Complexo sot1ivo mE/100g 
dispersa Grau de 'l(, Silte 

ÁQu•l KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em HO<:u· 

""'11•111 6gua leçlo 

" " 7 22 1,33 6,5 
32 6 0.26 5.6 
o 100 0,31 7,0 
o 100 1,00 8,3 
o iOO 1,71 8,2 

Complexo sonivo mE/100g 

H+ I Valor S I AI+++ I V1lorT 
(soma) (soma) 

3,8 o 1.3 5, 1 
15,6 0,2 2.5 18,3 
20,2 o o 20.2 
19,5 o 0 19,6 
21 ,8 o o 21 .8 

Ataque por H2sO.(d - 1.47) 

e Na2C03 (5'K.) 96 

Si02 Al20, Fe203 Ti02 P205 

4,3 2.3 1,7 0, 18 0.04 
15 .. 4 8.0 3.9 0.34 0.03 
15.0 7.2 3.6 0.36 0,03 
15.4 7 .3 3.8 0.37 0,04 
22.5 9.1 6.0 0,50 0.08 

4.8 2.4 
3,8 4,5 
6,7 5.3 
7,8 6.8 
7.6 6,9 

Valor V 
(sa~ de 
bases) 

" 75 
85 

100 
100 
100 

510 2 5102 --
A120, R203 

(Ki) (Kr) 

3 , 19 2.17 
3.27 2,50 
3.54 2.69 
3.58 2.69 
4,20 2,96 

Pasta saturada Sais solúveis (eJ<(rato 1 :5) 

C.E.do 

1.0 0,27 0,13 
10.0 0.25 0,87 
13.0 0.35 1.57 
11.0 0,15 
13,0 0.22 

c 
(orgi· 
nico) 

96 

0.33 
0.36 
0.15 
0,12 
O. Hi 

AI203 

Fe203 

N 

" 
0.05 
0.06 
0.04 
0.04 
0.05 

Equiv. de 
CaC03 

" 

).54 
1,65 

ç_ 
N 

7 
6 

3 
3 

Sat. 
c/sódoo 
(96 de 

N1+ lro· 
c'vel no 
valor T) 

lOONa+!f 
2. 12 3 
3,21 5 
3,1 4 o 8 
3,0 1 26 B 
2.38 18 8 

p 
100.AJ+++ ass1m .. Equov. 

ex1rato Água C a++ Mg++ K+ Na+ Hco,- so.- S+AI....,. 16vel de 
mmnos/ co,- ppm umld. 

em " a 25"C - - -mE/ 1 OOg - - " 
o 2 

1,9 51 0. 1 O. I 0.04 0 .72 1 < 1 
5,1 5 1 0,2 0,6 0,04 2.55 o 6 
6.4 45 0.4 0.9 0.04 3,00 o 1 
6.4 47 0,4 1,0 0.04 3.58 o 3 

3.4.2.1 6 - Solonetz Solodlzado 

Compreende solos m1nerais halomórficos. com horizonte B solo
nétzico ou nátrlco. O horizonte B nátrico se caracteriza por consti
tuir uma modalidade especial de horizonte B textura I com satura· 
ção com sódio trocável superior a 1 5%. dentro dos primeiros 40 
em do horizonte. e por apresentar estrutura prismática ou colunar 
em alguma parte do horizonte B. ou estrutura em blocos com Hn
guas de um hori zonte eluvial. Poderá, ainda, ser denominado 
horizonte nátrico, quando houver algum suborizonte com satura
ção com sódio trocável maior que 1 5% até uma profundidade 
de 2 m, desde que tenha magnésio mais sódio maior que cálcio 
mais hidrogênio, dentro dos primei ros 40 em do horizonte 
(Est.3.X A). 

Possuem seqüência de horizontes A, Bt e C, mudança textura I 
abrúptica do hori"Zonte A para o Bt, com gradiente variando de 3,5 
a 7,3, permeabilidade lenta a muito lenta, geralmente argila de 
atividade alta e saturação com sódio variando entre 16 e 35%. 
São rasos a medianamente profundos, imperfeitamente a mal 
drenados, praticamente neutros a moderadamente alcalinos e 
muito suscetíveis à erosão. 

Geograficamente estão distribuídos principalmente na Zona 
do Sertão de São Francisco, no Estado da Bahia (Fig. 3.6), no 
oeste do Estado de Sergipe e também ocorrem em associações 
dominantemente com os Planossolos Solódicos. Estes solos re
presentam 1 ,5% do total da área mapeada. 

O material de origem relaciona-se com saprólitos de rochas do 
Pré-Cambriano, com influên.cia de recobrimento de material are
noso ou arena-argiloso no desenvoJvimento do horizonte su
perficial. 

Segundo a classificação de Kõppen, ocorrem os tipos climáti
cos BSw'h ', BSs'h', BSsh' e As', com precipitações pluviométri 
cas médias anuais de 400 a 900 mm. 

502/ PEDOLOG IA 

F1g. J,6 - Área de Soloneu Solodozado relevo plano (SS5}, com vegetação de 
Estepe Pa1que. situada no Pedoplano Senane fo. As panes esoureoodas represen · 
tam urna baoxa reflexão das ondas de radar. dev1do á rugosidade relativa do terreno 
ern relação ao comprimento de onda e da vegetação arbuslova e esparsa. Folha 

SC.24·l<.·A 

Quanto ao uso agrícola, áreas onde a precipitação é mais ele
vada. como próximo à cidade de Tobias Barreto, no Estado de 
Sergipe, são muito utilizadas, principalmente com pecuária ex
tensiva. apresentando boas pastagens (Est. 3.X B): e, em outras 
áreas mais secas, a utilização está restrita à criação extensiva. sob 
vegetação natural, de caprinos. ovinos e, com menor freqüên
cia. bovinos. 

A utilização destes solos sofre fortes restrições à fal ta de água 
no período seco e algum excesso no período chuvoso: elevado 
teor de sódio trocável no horizonte Bt: condições fís icas desfa
voráveis ao manejo e grande suscetibilidade à erosão. 

PERFIL Nt 57 

Data - 01 /D6n 2. 

Fon te - l evantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do R1o São Francisco - Estado da Bahoa - Volume l i (Perfil 265). 

Classifícação - Solonetz Solodizado Ta A lraco textura média rase caatinga h i per· 
xerórlla relevo p leno. 

Unidade de mapeamento - SS3. 

Localização - Lado doreito da estrada Ch01rochó-Aodov1a Traosnordestlna. a 13 
km de Chorroohó, próx1mo à Fazenda lmpurana. Mun1cfpoo de Chorrochó. 

Sotuação e declividade -Topo plano de suave elevaç.ão com declivi dade de O a 
396. 

Formação geológica e lit ologia - Pré·Cambrlano lndivoso. Gnaisse. 

Material ong lnár1o - Sapróllto da rocha su~HiiCitada. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Ahotude - 260m. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Pedregosidade - Poucos calhaus de quarno à superfície. 



Erosão -Laminar moderada 

Vegetação local - Caatinga hiperxerófila com faveleiro, catingueira e xiquexi
que. 

Vegetação primária -Caatinga hiperxerófila 

Uso atual - Pecuária extensiva com predominância de caprinos e ovinos 

A1 0-7 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6. úmido); franco-arenoso; 
macica moderadamente coesa; muitos poros muito pequenos e 
pequ~nos; ~igeiramente duro, muito friável, não plástico e não pega
joso; trarisição plana e abrupta 

1182t 7-30 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido); franco-argila-are
noso; forte grande colunar composta de moderada grande blocos 
angulares; poucos poros muito pequenos e pequenos; coatmgs pou
cos; slickens1de pouco e fraco; extremamente duro, firme, plástico e 
pegajoso; transição ondulada e clara (15-24 em) 

1183t 

li C 

30-48 em; bruno-avermelhado (5YR 5/3, úmido); franco-argila-are
noso; moderada grande prismátjca composta de moderada média a 
grande blocos subangulares; poros comuns muito pequenos e pe
quenos; coatmgs cpmuns; s/ickensJde comum e fraco; extremamente 
duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição ondulada e 
clara (13-20 em) 

48-70 em+; bruno-avermelhado (5YR 5/3, úmido); franco-argila
arenoso; fraca pequena a média blocos angulares e subangulares; 
poros comuns muito pequenos e pequenos; extremamente duro, 
friável, muito plástico e muito pegajoso 

Raizes: comuns muito finas no A 1, raras no 1182t e no 1183t e ausentes no li C 

Análises físicas e químicJs Lab: SNLCS (841 0-8413) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Sfmb. 

A1 
IIB2t 
IIB3t 
I! C 

Pro f 
em 

0-7 
-30 
-48 
-70+ 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case. 
20-2 
mm 

7 
2 
6 

14 

Terra 
fina 
<2 
mm 

93 
98 
94 
86 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

41 
35 
33 
40 

(tfsa %) 

Areia 
tina 

0,20-
0,05 
mm 

26 
16 
19 
20 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

25 
20 
20 
1 B 

Argila 
<0,002 

mm 

8 
29 
28 
22 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1N ca++ I Mg++ I K+ 1· Na+ 
em flocu-

%Argila 
água !ação 

% % 

5 
26 
25 
19 

38 
10 
11 
14 

3.13 
0.69 
0.71 
0.82 

6.4 
6,5 
8,6 
8,8 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

3,2 
12,4 
22,1 
17,1 

o 
o 
o 
o 

H+ I 
1,6 
1,8 
o 
o 

ValorT 
(soma) 

4.8 
14,2 
22,1 
17,1 

Ataque por H2S04 (d = 1.4 7) 

Si02 

54 
13,9 
14,3 
14,0 

e Na2C03 (5%)% 

AI20 3 

3,1 
8,0 
6,3 
6,1 

Fe2o3 

2.0 
4,0 
4.4 
5,4 

Ti02 

0,40 
0,67 
0,72 
0,81 

P205 

0.03 
0.03 
0,03 
0,06 

4.6 
4.6 
7.0 
7.4 

1,5 
4,0 
6,6 
5,9 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

67 
87 

100 
100 

Si02 

AI20 3 

(Ki) 

2,96 
2,96 
3,86 
3,90 

Si02 

R203 

(Kr) 

1,10 
2,24 
2,67 
2,49 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

1.3 
6,6 
9,6 
7.5 

(orgâ-
nico) 

% 

0.25 
0,38 
0,22 
0,10 

AI20 3 

Fe20 3 

2.43 
3,14 
2.25 
1,77 

(',20 
J.10 
0,12 
2,09 

N 
% 

0,04 
0,05 
0,03 
0,02 

Equiv de 
CaC03 

% 

o 
o 
2 
3 

p 

0,18 
1.73 
5,29 
3,60 

c 
N 

6 
8 
7 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+fT 

4 
12 
26 
21 

100.At+-++ assimi- Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ Hcaa- so4- ---- lável de 
mmhos/ S +Ai+++ 

em 
a 25°C 

-
0,9 
4.4 
4,0 

% 

38 
43 
39 

---mE/1 OOg --

0,1 
0,1 
0.1 

X 
X 
X 

0,40 
1,43 
1.98 

caa-

o 
o 
o 
o 

ppm 

3 
<1 

9 
9 

umid 

% 

9 
21 
22 
19 

PERFIL N~ 58 

Data - 20/09/71. 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume 11 (Perfil 267) 

Classificacão- Solonetz Solodizado Ta A fraco textura média fase pedregosa caa
tinga hipe'rxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento - NC33 

Localização- Lado direito da estrada que se desvia à esquerda da rodovia Juazei
ro-Sento Sé em Campo dos Cavalos. 11,3 km depois de língua de Vaca Município 
de Juazeiro 

Situacão e declividade - Encosta inferior de vale aberto com 1 a 2% de declivi
dade.' 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso Gnaisse 

Material originário - Saprólito do gnaisse com influência de cobertura arenosa 
pouco espessa 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 400 m 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

P.edregosidade -Trechos com bastante pedregosidade na superfície 

Erosão - Laminar moderada e em sulcos repetidos ocasionalmente 

Vegetação local -Caatinga hiperxerófila 

Vegetação primária -Caatinga hiperxerófila arbustivo-arbórea pouco densa 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga 

A1 

Bt 

c 

0-35 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6. úmido), bruno-claro-acinzen
tado (1 OYR 7/4, seco); franco-arenoso; muito fraca pequena a média 
blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos e 
poucos médios e grandes; macio a ligeiramente duro, friável, não 
plástico e não pegajoso; transição plana e abrupta 

35-50 em; bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4. úmido), bruno-claro
acinzentado (1 OYR 6/3, seco); franco-argila-arenoso; maciça muito 
coesa; muitos poros muito pequenos e pequenos e comuns médios; 
extremamente duro, extremamente firme, plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e gradual 

50-65 em+; bruno-amarelado-claro(1 OYR 6/4. úmido), bruno-claro
acinzentado (1 OYR 6/3, seco); franco-argila-arenoso; maciça coesa; 
muitos poros muito pequenos e pequenos e comuns médios; extre~ 
mamente duro, muito firme, plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: muitas a comuns no A 1, poucas no Bt e raras no C 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (7750-7752) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A 
Bt 
c 

Prol 
em 

0-35 
-50 
-65 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

3 
4 
3 

Terra 
fina 
<2 
mm 

97 
96 
97 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

36 
30 
34 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

36 
22 
23 

Silte 
0,05-
0.002 
mm 

22 
18 
17 

Argila 
<0,002 

mm 

6 
30 
26 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
% Silte dispersa Grau de 

Água I KCI 1 N ca++ l Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu- %Argila 

água !ação 
% % 

6 
30 
23 

o 
o 

12 

3,60 
0.60 
0.65 

6,0 
7,0 
8.4 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

2,3 
12,7 
16,0 

o 
o 
o 

H+ I 
1.3 
o 
o 

ValorT 
(soma) 

2.6 
12.7 
16,0 

4,5 
5,0 
6.0 

1.6 
5.0 
58 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

64 
100 
100 

c 
(orgâ· 
nico) 

% 

0,36 
0,27 
0,19 

0.5 
5.5 
6.7 

N 
% 

0,21 
0,09 
0,09 

0.04 
0.04 
0.03 

0.03 
2.14 
3.41 

c 
N 

9 
7 
6 
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Ataque por H2S04(d = 1.47) Sat 

Si02 

4,0 
14,6 
14,1 

e Na2C03 (5%) % 

A120 3 

2,7 
9,2 
7,6 

Fe20 3 

1,5 
3,1 
3,1 

Ti02 

0,26 
0.46 
0.44 

P20s 

0,02 
0.01 
0,01 

Si02 Si02 

Al20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

2,52 1 86 
2,70 2,22 
3.15 2,50 

A120 3 

Fe20 3 

2,82 
4.65 
:3,85 

Equiv. de 
CaC03 

9(, 

o 
o 

e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
eável no 
valorT) 

100Na+rr 

17 
21 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

mmhos/ 
em 

a 25°C 

1,3 
1,5 

Água 

9(, 

40 
44 

C a++ Mg++ K+ Na+ 

--mE/100g--

0,02 0,41 
0,01 0,42 

Hca:,- so.-
c a:,-

100.At+++ ----
S +AI+++ 

o 
o 
o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

<1 
<1 

1 

Equiv 
de 

umid 

9(, 

PERFIL N~ 59 

Data - 24/11 /69 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser
gipe (Perfil 57) 

Classificação - Solonetz Solodizado Tb A fraco textura média/argilosa fase caa
tinga hiperxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento - SS7 

Localização- Estrada Tobias Barreto-Poço Verde, a 25,0 km de Poço Verde Muni
cípio de Tobias Barreto 

Situacão e declividade - Corte de estrada em relevo plano, com O a 2% de 
decli~idade 

Formação geológica e litologia - Cambroordoviciano Formação Estância Me
tassiltito 

Material originário- Produto da decomposição de metassiltito com influência de 
recobrimento arenoso 

Relevo local - Plano 

Relevo regional -Plano e suave ondulado, com elevações de topo plano e verten
tes longas 

Altitude - 280 m 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão - Laminar ligeira e em sulcos repetidos ocasionalmente 

Vegetação local - Caatinga hiperxerófila com predominância de marmeleiro, 
jurema e quixaba 

Vegetação regional -Caatinga hiperxerófila. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga 

A 

IIB2t 

IIB3t 

c 

0-25 em; bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4, úmido e úmido amas
sado), cinzento-claro (10YR 7/2, seco e seco pulverizado); areia 
franca; maciça pouco coesa; muifos poros pequenos e médios; ligei
ramente duro, friável, não plástico e não pegajoso; transição pla
na e abrupta. 

25-50 em; amarelo (1 OYR 7/6, úmido), amarelo (1 OYR 8/8, seco e 
seco pulverizado); argila; moderada média a grande colunar; poucos 
poros pequenos; extremamente duro, muito firme, plástico e pega
joso; transição plana e gradual. 

50-65 em; bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 7/4, úmido); mos
queado comum, médio e distinto, bruno-amarelado (10YR 5/8, 
úmido); argila arenosa; fraca média a grande blocos subangulares; 
extremamente duro, muito firme, plástico e pegajoso; transição 
plana e abrupta. 

Raízes: comuns no horizonte A e raras no IIB2t 

504/PEDOLOG IA 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (5944-5946) 

Horizonte Frações da Comp granulométriea 

Sfmb. 

A 
IIB2t 
IIB3t 

Pro f 
em 

0-25 
-50 
-65 

amostra total 9(, 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
X 
X 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

24 
15 
18 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

49 
25 
27 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

23 
15 
16 

Argila 
<0,002 

mm 

4 
45 
39 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa 9(, Silte Grau de 

Água I KCI1 N ca++ l Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água lação 
9(, 9(, 

2 
44 
38 

50 
2 
3 

5,75 
0,33 
0,41 

5,7 
6,5 
7,2 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

0,7 
5,7 
5,8 

o 
o 
o 

H+ I 
10 
1,0 
o 

ValorT 
(soma) 

1,7 
6,7 
5,8 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) 

Si02 

1,9 
19,6 
17,6 

e Na2C03 (5%) % 

AI203 

1,1 
12,7 
11,1 

Fe20 3 

0,6 
4,1 
4,5 

Ti02 

0,09 
0,44 
0,43 

P20s 

0,01 
0,01 
0,02 

0,6 
0,6 3,6 

4,5 
5,0 
6,0 1 '1 2,4 

0,09 
0,02 
0,07 

Valor V 
(sat de 
bases) 

9(, 

41 
85 

100 

Si02 Si02 

AI203 R203 

(Ki) (Kr) 

2,94 2,17 
2,62 2,18 
2,70 2,14 

c 
(orgâ-
nico) 

9(, 

0,36 
0,36 
0,20 

AI20 3 

Fe20 3 

2,84 
4,86 
3,87 

N 
96 

0,05 
0,06 
0.04 

Equiv de 
CaC0

3 
9(, 

o 

0,05 
1,50 
2,24 

c 
N 

7 
6 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+rr 

3 
22 
39 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
c a++ Mg++ K+ Na+ extrato 

Água mmhos/ 
em 9(, 

a 25°C --mE/100g--

0,50 
1,00 

39 1,3 
55 0,4 

PERFIL N~ 60 

Data - 24/11/69 

0,8 0,06 0,99 
1,0 0,05 1. 1 8 

Hca:,- so.-
c a:,-

100.At+++ ----
S +AI+++ 

o 
o 
o 

p 
assimi-

lável 
ppm 

1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

9(, 

7 
37 
30 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser
gipe (Perfil 60) 

Classificação - Solonetz Solodizado Tb A fraco textura média fase caatinga hipo
xerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento- PSe14 

Localização- Estrada Tanque Novo-Bonfim, a 7 km de Tanque Novo Município de 
Riachão do Dantas 

Situação e declividade- Corte de estrada em topo plano de elevação, com O a 2% 
de declividade. 

Formação geológica e litologia - Cambroordoviciano. Formação Estância Me
tassiltitos 

Material originário - Produto da decomposição do metassiltito com influência de 
cobertura de material arenoso no horizonte superficial. 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado com vertentes longas e vales secos 
e abertos 

Altitude - 300 m 

Drenagem - Imperfeitamente drenado, 



Pedregosidade - Ausente 

Erosão- Laminar moderada Na área ocorre erosão em sulcos repetidos ocasional
mente e em voçorocas. 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila com muita jurem a 

Vegetação regional -Caatinga hipoxerófila e pastagem 

Uso atual - Pastagem em 80% da área 

A 

1182t 

IIB3t 

0-20 em; cinzento·brunado-claro (1 OYR 6/2, úmido), cinzento-claro 
(1 OYR 7/2, seco e seco pulverizado); franco-arenoso; fraca pequena 
a média blocos subangulares; muitos poros pequenos; ligeiramente 
duro, friável, não plástico e ligeiramente pegajoso; transição pla
na e abrupta 

20-50 em; amarelo·brunado (1 OYR 6/6, úmido); mosqueado abun
dante, pequeno e distinto, bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); franco
argiloso; moderada média a grande colunar; poucos poros peque
nos; extremamente duro, muito firme, plástico e pegajoso; transição 
plana e clara 

50-70 em; cinzento-claro (1 OYR 7/1, úmido); mosqueado abun· 
dante, pequeno a médio e distinto, amarelo-brunado (1 OYR 6/6, 
úmido); franco-argiloso; maciça muito coesa; poucos poros peque
nos; extremamente duro, muito firme, plástico e pegajoso 

Raízes: muitas no horizonte A e raras no 1182t 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (5940-5942) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A 
IIB2t 
IIB3t 

Prol 
em 

0-20 
·50 
-70+ 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
1 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
99 

100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

6 
7 
3 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

62 
37 
36 

Silte 
0,05· 
0,002 

mm 

27 
22 
28 

Argila 
<0,002 

mm 

5 
34 
33 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo m E/1 OOg 
dispersa Grau de %Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I em flocu-
%Argila 

K+ I Na+ água !ação 
% % 

3 
32 
33 

40 
6 
o 

5.40 
0,65 
0,85 

5,3 
6,8 
8,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ .I 
(soma) 

0,8 
6,2 
7.4 

0,2 
o 
o 

H+ I 
1,0 
0,8 
o 

ValorT 
(soma) 

2,0 
7,0 
7.4 

Ataque por H2S04 (d = 1.4 7) 

Si02 

2,0 
14,1 
15,5 

e Na2C03 (5%) 96 

Al20 3 

1.4 
9.4 
9,2 

Fe20 3 

0,6 
4,2 
3,3 

Ti02 

0,09 
0,32 
0,38 

P205 

0,01 
0,01 
0,01 

0,7 4,5 
5,5 
6.7 

1,5 3,8 
1,2 4.4 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

40 
89 

100 

Si02 

AI20 3 

(Ki) 

2.43 
2,55 
2,86 

Si02 

R203 

(Kr) 

1,90 
1,98 
2,33 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0.40 
0.45 
0,10 

A/203 

Fe20 3 

3,61 
3,51 
4,38 

0,05 
0,07 
0,07 

N 
% 

0,04 
0,06 
0,03 

Equiv. de 
CaC03 

% 

o 

0,08 
0,81 
1,69 

c 
N 

10 
8 
3 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

4 
12 
29 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 
nmhos/ 

em 
a 25°C 

1,0 
1,1 

Água 

% 

42 
70 

I 
Ca++l Mg++ K+ Na+ 

--mE/100g--

0.4 
0.4 

0,3 0,02 0,22 
0,6 0,02 0,51 

H CO:!- so4-
CO:!-

100.Atf++ ----
S +Ai+++ 

20 
o 
o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

8 
21 
23 

PERFIL N~ 61 

Data - 23/11 /69 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser· 
gipe (Perfil 59). 

Classificacão- Solonetz Solodizado Tb A fraco textura média com cascalho fase 
caatinga IÍipoxerófila relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- PSe14 

Localização- Estrada Simão Dias-Lagarto, a 1 ,O km de Simão Dias Município de 
Simão Dias 

Situação e declividade -Corte de estrada em topo plano de elevação suave com 
declividade de 3-8% 

Formação geológica e litologia - Cambroordoviciano Formação Estância Ardó
sia 

Material originário- Produto da decomposiçao da rocha supracitada, com influên
cia de cobertura de material arenoso no horizonte superficial 

Relevo local -Suave ondulado 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 220 m 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade - Poucos calhaus de quartzo 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local - Pastagem de capim-sempre-verde e muitas juremas espar
sas 

Vegetação regional- Caatinga hipoxerófila (com predomínio de juremas) e pas· 
tagem 

Uso atual - Pastagem de capim-sempre-verde em 60% da área 

A 0-20 em; bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, úmido e úmido amassado), 
cinzento-claro (1 OYR 7/2, seco e seco pulverizado); franco-arenoso; 
maciça coesa; muitos poros pequenos; ligeiramente duro, muito friá
ve\, não plástico e não pegajoso; transição plana e abrupta 

IIB2t 20-55 em; cinzento-escuro (1 OYR 4/1, úmido); mosqueado abun
dante, médio e distinto, bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); franco
argila-arenoso com cascalho; forte grande colunar; poucos poros 
pequenos; extremamente duro, muito firme, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

IIB3t 55-95 em+; bruno-amarelado (1 OYR 5/4, úmido); mosqueado abun· 
dante, grande e distinto, bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); franco
argila-arenoso; fraca grande blocos angulares e subangulares; pou
cos poros pequenos; extremamente duro, muito firme, plástico e 
pegajoso 

Raízes: comuns no horizonte A e raras no IIB2t e IIB3t 

Obs : presença de horizonte A2 de aproximadamente 1 em de espessura envol
vendo o topo da estrutura colunar do horizonte IIB2t; 
na área ocorrem perfis com horizonte A mais profundo 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Sfmb. 

A 
IIB2t 
IIB3t 

Argila 

Prol 
em 

0-20 
·55 
-95+ 

Frações da 
amostra total 96 

Cal h 
>20 
mm 

o 
2 
o 

Case 
20-2 
mm 

2 
9 
3 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
89 
97 

(pH 1:2,5) 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

33 
25 
24 

Lab: SNLCS (5937-5939) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

39 
23 
22 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

23 
22 
22 

Argila 
<0,002 

mm 

5 
30 
32 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água! KC/1 N ca++ I Mg++ I K+ I em flocu· %Argila 
água !ação Na+ 

% 96 

2 
29 
32 

60 
3 
o 

4,60 
0.73 
0,69 

5.4 
7,0 
8.7 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

1,9 
9.7 

11.1 

0,2 
o 
o 

H+ I 
1,9 
o 
o 

ValorT 
(soma) 

4,0 
9,7 

11.1 

4.4 
5,6 
6,9 

1,0 
2,3 
2,0 

Valor V 
(sat de 
bases) 

96 

48 
100 
100 

c 

0,8 
5,6 
5,9 

(orgã-
nico) 

% 

0,62 
0,61 
0,25 

0,06 
0,04 
0,05 

N 
% 

0,07 
0,07 
0,04 

0,05 
1,74 
3,19 

~ 
N 

9 
9 
6 
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Ataque por H2S04(d - 1.4 7) Sat. 
e Na2C03 (596) 96 e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv de (96 de 
Na+ tro-

Si02 AI20 3 Fe2o3 Ti02 P205 AI20 3 
CaC03 R203 Fe20 3 96 eável no 

2.9 
13.0 
14.6 

1.5 
8.5 
8,9 

1,6 
4,4 
5,0 

0.13 
0.37 
0,44 

0.02 
0.01 
0,01 

(Ki) (Kr) 

3.29 1.96 1,47 
2.60 1 .96 3.03 
2. 79 2.05 2.80 

o 
o 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

mmhos/ 
em 

a 25°C 

42 
40 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ 

96 
---mE/1 OOQ--

0,2 0,2 
0.3 0,2 

O, 1 0,01 0,39 
0,3 0,01 0,65 

3 4 2 17- Cambissolo 

H COa- so4-
COa-

100.Att++ ---
S +AI+++ 

10 
o 
o 

valorT) 
100Na+fT 

p 
assim i-

lável 
ppm 

1 
18 
29 

Equiv 
de 

umid 

96 

9 
24 
34 

Integram esta classe solos com horizonte (B) incipiente ou câmbico, 
que se caracterizam por serem pouco evoluídos (Est 3.XI A). 

Apresentam seqliência de horizontes A, (B) e C, com pequena 
diferença entre si, são mediamente profundos a rasos - com 
exceção dos latossólicos, que são profundos -, normalmente 
moderadamente a bem drenados, praticamente neutros e de 
baixa relação textura!. Possuem quantidades de minerais pri
mários facilmente decomponíveis superiores a 4% e geralmente 
fragmentos de rochas na massa do solo; relação silte/argila 
normalmente maior que 0,8%; relação molecular - Ki - geral
mente acima de 2,0 e níveis de alumínio trocável muito baixos 
ou inexistentes. 

Os Cambissolos mapeados na área são de argila de atividade 
alta, ocorrendo, em menor proporção, os de argila de atividade 
baixa, e todos são eutróficos, com saturação de bases em torno 
de 90% Além dos comentados, foram observados solos com 
caracteres raso, vértico, latossólico e com horizonte C carboná
tico (Est. 3 XI B) 

O caráter latossólico foi usado para caracterizar os Cam
bissolos com características morfológicas de Latossolos, sem 
contudo serem intermediários 

Os Cambissolos latossólicos são profundos, bem drenados a 
acentuadamente drenados e de argila de atividade baixa, porém 
com a capacidade de troca de cátions, após a correção para car
bono, maior do que 13 mE/1 00 g de argila 

Estes solos representam 6% do total da área mapeada e estão 
distribuídos principalmente a sudoeste das Folhas e em áreas 
menores, como nas proximidades dos municípios de Água Bran
ca, Euclides da Cunha e Paripiranga (Est. 3 XII B), sendo desen
volvidos, em sua maior parte, de calcários do Grupo Bambuí, 
ocorrendo também sobre calcário da Formação Caatinga, e de 
material relacionado com saprólito de granitos, xistos e sienitos 
Ocorrem em relevo plano, geralmente quando são derivados de 
calcários, e em relevo ondulado, quando originados de granitos, 
xistos e sienitos. 

São encontrados em regiões de clima semi-árido no interior 
do Estado da Bahia, sob os tipos climáticos de Kõppen, BSw"h', 
Aw" e BSsh', e estão sob vegetação de Estepe Arbórea Aberta 
Numa pequena área serrana, no município de Água Branca, sob o 
tipo As', com precipitações pluviométricas médias anuais de 
1 000 a 1 200 mm, encontram-se sob vegetação de Estepe/ 
Floresta Estacionai. 

Quanto ao uso agrícola destes solos, podem-se destacar duas 
áreas distintas Uma compreende a Chapada Diamantina- região 
de lrecê -, que é muito utilizada com culturas de feijão, milho, 
mamona, algodão, agave e, em menor proporcão, com pecuária 
extensiva; outra pequena área, situada no rn'unicípio de Água 

506/PEDOLOGIA 

Branca, é muito cultivada principalmente com fruticultura, além 
de diversas culturas de subsistência, bem como pastagens. 

De um modo geral, são solos que têm grande potencial agrí
cola (Est. 3.XII A), pois são de alta fertilidade natural, possuem 
boas condições tísicas para o desenvolvimento das plantas e, na 
maioria das vezes, ocorrem em relevo plano, favorecendo a 
mecanizacão. 

A prinéipal limitação destes solos é a deficiência de água, 
decorrente das distribuições irregulares das chuvas e baixas pre
cipitações pluviométricas. 

Em decorrência da limitação por deficiência de água, através 
de estudos mais detalhados, poder-se-ia verificara possibilidade 
de irrigação destes solos, tendo em vista vários fatores favorá
veis, como boas condições físicas e químicas, além do fato de 
ocorrerem na maioria das vezes em relevo plano. 

PERFIL N? 62 

Data - 1 5/05/77 

Classificacão - Cambissolo distrófico latossólico A moderado textura! média 
relevo pla~o 

Unidade de mapeamento- LVd13 

Localiza cão - Rodovia Sento Sé-Juazeiro, a 1 5 km de Sento Sé Município de 
Sento sé Estado da Bahia Lat 09"50 Se long 41 "48'WGr Folha SC 24-V·C 

Situacão e declividade - Amostras coletadas em corte de estrada, em local de 
relevÓ plano com declividade' de 2% 

Litologia e formação geológica - Areias finas e médias do Terciário-Quaterná
rio 

Material originário- Desenvolvidos a partir de coberturas recentes 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Nula 

Drenagem- Fortemente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa. 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Aberta 

Uso atual -Pastagem natural 

A 1 0-20 em: bruno·avermelhado (2,5YR 4/4, úmido), vermelho-amare
lado (5YR 5/6, seco e seco triturado); franco·argilo-arenoso; fraca 
pequena granular; poros comuns pequenos; macio, muito friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa 

A3 20·50 em; vermelho (2,5YR 4/6, úmido), vermelho-amarelado (5YR 
5/6, seco e seco triturado); franco-argila-arenoso; moderada peque
na granular; poros comuns pequenos; macio, muito friável. ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa 

(81) 50-75 em: vermelho(2,5YR 4/6, úmido), vermelho-amarelado (4YR 
5/6, seco e seco triturado): franco-argila-arenoso; moderada peque
na granular e fraca muito pequena blocos subangulares; macio, 
muito friável. ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção difusa 

(821) 75·120 em; vermelho (2,5YR 4/6, úmido), vermelho-amarelado 
(4YR 5/6, seco e seco triturado(; franco-argila-arenoso; moderada 
pequena granular e fraca muito pequena blocos subangulares; ma
cio, muito friável. ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição difusa 

(822) 120·170 em; vermelho (2,5YR 4/8, úmido), vermelho-amarelado 
(4YR 5/6, seco e seco triturado); franco·argilo·arenoso; moderada 
pequena granular e fraca muito pequena blocos subangulares; ma
cio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07721·07725) 

Horizonte Granulometria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h Case muito média 

Símb Prol 20·2 2·0,2 0,5· 0,25·1 0,2·1 0,2· grossa 
1-0,512·0,2 em em em 2·1 0,25 O, 1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm mm mm 

A1 0·20 2,2 3.0 10,2 31,8 14.4 27,2 42,0 39.4 
A3 ·50 4,0 2,5 7.4 27,6 11,2 32,3 47,9 37,0 
(81) ·75 4,2 2,0 7,3 23,5 10,8 24,3 48,8 37,3 
(821) -120 3,1 2,5 5,2 22,0 8,6 29,7 48.7 36,0 
(822) ·170 3,9 2,3 5.7 20,3 9,1 23,5 50.4 38,0 



Granulometria % Ataque por H2 S04% 
Silte 

Argila Grau (0,05-
Areia Silte nat de fio- 0,002) 
muito Argila % culação Argila Si02 Al2 0 3 fina 0,0511 0,02- <0,002 % 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm 
mm mm mm 

16.4 14,2 11,6 14,6 3.6 75,3 0,97 5,52 5,68 
11,2 17,0 6,1 18.4 1,0 94,5 0,92 6,97 5,68 
16.4 20,3 8,8 18,9 0,6 96,8 1,07 7,36 7,01 
12,0 22.7 10,0 19,3 0,3 98.4 1.18 7,94 7,90 
17,7 23.4 11,0 18,3 1,1 93,9 1,28 11,53 8,02 

Ki 

1,65 0,87 0,71 
2,09 1,10 0.71 
1,78 0,99 0,80 
1.71 0,98 0,86 
2.44 1.41 0,87 

NH4 
OAc 

1,25 0,98 0.45 0.40 0,14 
1,00 0,76 0.43 0,37 0,05 
1,07 0,82 0.40 0,38 0,05 
0,90 0,64 0.45 0.40 0,04 
0,87 0,69 0,52 0.42 0,07 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
v 

At+3 Acidez T % 100.At+3 1 OO.At+3 
trocável 

KCI pHsl pH7 

0,2 3,58 0,27 
0,2 3,18 1,12 
0,3 3,68 3,30 
0,3 3,62 3,23 
0.4 2,58 0,81 

PERFIL N~ 63 

Data - 1 3/05/77 

pHsl 

5.44 
4,67 
5,21 
5,02 
4,05 

---
At+3+S1 At+3+S2 

pH7 pHBI pH7 

2,13 34,19 87,32 9 
2,61 31,91 57,09 11 
4,83 29,37 31,68 16 
4,63 27,89 30,24 17 
2,28 36,30 64.47 21 

Fe20 3 

7,92 
8,04 
8.78 
9,14 
9,20 

C/N 

10 
5 
5 
5 
3 

52 

KC!e 
HCI 

100 Na+ 

T 

Classificação - Cambissolo eutrófico Ta A fraco textura argilosa com cascalho 
relevo plano 

Unidade de mapeamento - Ce11 

LocaliZação- Estrada Juazeiro-Junco, a 7 km de Junco Município de Juazeiro 
Estado da Bahia Lat 09°39'5 e long 40°35'WGr Folha SC 24-V-C 

Situacão e declividade - Amostras coletadas em trincheira, em local de relevo 
plano' com declividade de 2% 

Litologia e formação geológica- Calcário creme com níveis conglomeráticos For
mação Caatinga 

Material originário ~ Desenvolvido de decomposição de calcário 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Laminar moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade -Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Aberta 

Uso atual- Criação de caprinos 

A1 

(B1) 

(B21) 

0-25 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido), amarelo-brunado 
(1 OYR 6/8, seco e seco triturado); argila arenosa; fraca muito peque
na blocos subangulares; poros comuns e muito pequenos; ligeira
mente duro, friável, plástico e pegajoso; transição difusa 

25-40 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido), amarelo-brunado 
(1 OYR 6/8, seco e seco triturado); franco-argiloso; fraca muito pe
quena a pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição difusa 

40-90 em; amarelo-brunado (1 OYR 6/8, úmido), amarelo-brunado 
(1 OYR 6/8, seco e seco triturado); franco-argiloso; moderada peque-

(B22) 

na blocos subangulares; ligeiramente dum, friável, plástico e pega
joso; transição difusa 

90-130 em; amarelo-brunado (10YR 6/8, úmido), amarelo-brunado 
(1 OYR 6/8, seco e seco triturado); franco-argilas~; moderada peque
na blocos subangulares; lige~ramente duro, fnavel, plástiCO e pe
gajoso 

Obs.: presença de camada de seixos (a restados e desarestados) entre a rocha R e o 
horizonte (B22) A rocha se encontra a 1 30 em de profundidade; . 
concreções de manganês em todo o perfil, sendo ma1s acentuado no hon
zonte (B22) 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 1071-78 1 074) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Sfmb 

A1 
(B1) 
(B21) 
(B22) 

Pro f 
em 

0-25 
-40 
-90 
-130 

amostra total % 

Terra Cal h Case 
>20 20-2 

fina 
<2 mm mm 
mm 

o 1 99 
o 5 95 
o 6 94 
o 13 87 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

31 
27 
25 
25 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

15 
16 
15 
17 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

18 
21 
25 
19 

Argila 
<0,002 

mm 

36 
36 
35 
39 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KC11N ca++ 1 Mg++ I K+ -I Na+ 
em flocu-

%Argila água !ação 
% % 

23 
o 
o 

21 

36 
100 
100 
46 

0,50 5,8 5,1 
0,58 5.4 4,8 
0,71 5,2 4,8 
0,49 5,8 5,0 

5,6 
6.7 
7,3 
6,3 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

7,1 
8,3 
9,2 
8,2 

o 
o 
o 
o 

H+ I 
1.4 
1,6 
1,6 
1,5 

ValorT 
(soma) 

8,5 
9,9 

10,8 
9.7 

Ataque por H2S04 (d = 1.4 7) 

Si02 

18,6 
20,1 
21,5 
20,6 

e Na2C03 (5%) % 

Al20 3 

16,1 
17,0 
18,2 
17.4 

Fe20 3 

6,5 
7,2 
7,8 
7,9 

Ti02 

0.40 
0.40 
0.41 
0.47 

P205 

(sat de 
bases) 

% 

Si02 

AI20 3 

(Ki) 

1,96 
2,01 
2,01 
2,01 

84 
84 
85 
85 

Si02 --
R203 

(Kr) 

1,56 
1,58 
1,58 
1,56 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

1,1 
1.4 
1.7 
1,7 

(orgâ-
nico) 

% 

0,23 
0,22 
0,19 
0,13 

N 

0,31 
0,13 
0,09 
0,09 

% 

0,06 
0,06 
0,06 
0,04 

AI203 Equiv. de --
Fe20 3 

3,89 
3,70 
3,66 
3.45 

CaC03 
% 

p 

0,07 
0,11 
O, 15 
0,15 

c 
N 

4 
4 
3 
3 

Sat. 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

1 
1 
1 
2 

100.At+++ assim i- Equiv 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ HCO:J- so.- S +AI+++ lável de 
mmhos( 

em % 
a 25°C --mE/100g--

PERFIL N~ 64 

Data - 29/04/72 

CO:J-

o 
o 
o 
o 

ppm umid 

% 

14 
14 
15 
16 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume 11 (Periil 233) 

Classificacão- Cambissolo eutrófico Ta A fraco textura média fase caatinga hiper
xerófila re.levo plano substrato calcário 

Unidade de mapeamento- Ce18 

Localizacão- Lado direito da estrada Salgado do Melão-Macururé, distante 8 km 
de Salgádo do Melão Município de Macururé 

Situação e declividade- Trincheira sob vegetação natural no topo plano da serra do 
Tonã 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano A Grupo Bambu i Calcário 

PEDOLOGIA/507 



Material originário - Proveniente de calcário 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 420 m 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade - Ausente Observa-se alguma rochosidade em certos trechos 
(afloramentos do calcário). 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local- Caatinga hiperxerófila pouco densa 

Vegetação primária - Caatinga hiperxerófila 

Uso atual- Pecuária extensiva (90%) na caatinga e culturas de subsistência no res
tante da área 

A1 

(81) 

(821) 

(822) 

0-20 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido); bruno-amarelado 
(1 OYR 5/8, seco); franco-arenoso; fraca pequena a média granular e 
fraca pequena blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e 
pequenos, comuns médios e poucos grandes: ligeiramente duro, 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e clara 

20-40 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido); franco-arenoso; 
muito fraca pequena blocos subangulares; muitos poros muito pe
quenos e pequenos, comuns médios e poucos grandes; ligeiramente 
duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente plástico e pega
joso; transição plana e gradual 

40-90 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido). amarelo-brunado 
(1 OYR 6/8, seco); mosqueado pouco, médio e proeminente. verme
lho-amarelado (5YR 5/6, úmido), franco-argila-arenoso; fraca pe
quena blocos subangulares; muitos poros muito pequenos a médios 
e poucos grandes; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

90-135 em; amarelo-brunado (1 OYR 6/6, úmido). amarelo (1 OYR 7/ 
8, seco); mosqueado pouco, médio a grande proeminente, verme
lho-amarelado (5YR 5/6. úmido), franco-argila-arenoso; fraca pe
quena blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e peque
nos, comuns médios; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente 
plástico e pegajoso 

135-140 em+; leito de concreções. 

Raízes: muitas no A 1, comuns no (81 ). poucas nos horizontes (821) e (822) 

Obs : concreções (de manganês) dispersas na massa dos horizontes (821) e (822), 
sendo maior a quantidade (muitas) neste último; 
presença de muitas concreções tipo chumbo de caça ao longo do perfil 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Sfmb 

A1 
(81) 
(821) 
(822) 

Argila 

Prol 
em 

0-20 
-40 
-90 
-135 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
1 
6 
6 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
99 
94 
94 

(pH 1:2.5) 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

35 
34 
35 
31 

Lab: SNLCS (8145-8148) 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fin.a 

0,20-
0,05 
mm 

33 
32 
32 
28 

Silte 
0.05-
0.002 

mm 

13 
14 

8 
14 

Argila 
<0,002 

mm 

19 
20 
25 
27 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de ~ 

Água I KCI 1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água \ação 
% % 

16 
16 
o 
o 

16 
20 

100 
100 

0,68 
0,70 
0,32 
0,52 

6,6 
6,8 
5.4 
5,3 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

H+ I Valor S I AJ+++ I ValorT 
(soma) (soma) 

7,8 o 0,8 8.6 
6.4 o 1,0 7.4 
4,3 0.1 1.7 6.1 
5,9 0,2 2.0 8.1 

508/PEDOLOGIA 

5,9 
5,9 
4.4 
4.2 

5,9 
4,9 
3,3 
4,0 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

91 
86 
70 
73 

c 

1,1 
1,1 
0,8 
1 7 

(orgll-
nico) 

% 

0,61 
0,23 
0,18 
0,18 

0,74 
0.35 
0.13 
0.13 

N 
% 

0,07 
0,04 
0,03 
0,05 

0,07 
0,06 
0,06 
0,09 

~ 
N 

9 
6 
6 
4 

Ataque por H2S04(d - 1.4 7) Sat 

Si02 

11.4 
12,6 
12,0 
16,1 

e Na2C03 (5%) % 

AI20 3 

8,0 
9,5 
8.6 

11,5 

Fe2o3 

3,6 
4,5 
3,6 
4.7 

Ti02 

0,35 
0,26 
0,36 
0.42 

P205 

0,04 
0,03 
0,02 
0,03 

Si02 

AI203 

(Ki) 

2.42 
2,26 
2,37 
2,38 

Si02 --
R203 

(Kr) 

1,88 
1,73 
1,87 
1,89 

Al20 3 

Fe20 3 

3.48 
3,31 
3,75 
3,83 

e/sódio 
Equiv. de (%de 

CaC03 Na+ tro-
% cável no 

valorT) 
100Na+/T 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1:51 

C E do 
extrato Água C a++ Mg++ K+ Na+ H CO:!-

mmhos/ CO:!-
em % 

a 25°C --mE/100g--

so4-
100.At+++ ----
S+AJ+++ 

o 
o 
2 
3 

p 
assim i-

lável 
ppm 

<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

PERFIL N~ 65 

Data - 19/04/72 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Bahia -Volume \I (Perfil 236) 

Classificação -Cambissolo eutrófico Ta raso A moderado textura média fase pedre
gosa caatinga hiperxerófila relevo plano substrato calcário 

Unidade de mapeamento- Ce11 

Localização- Lado direito da estrada Amaniú-Sento Sé, distando 15,5 km de Ama
niú Município de Sento Sé 

Situação e declividade - Pequena trincheira em área plana com 0.5 a 1% de 
declividade 

Formação geológica e lito\ogia - Pré-Cambriano A Grupo Bambuí Calcário 

Material originário- Produto da alteração de calcário com possível influência de 
cobertura de material argila-arenoso 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 400 m 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade - Muita a moderada em determinados trechos da área Ocorrem 
também pequenos afloramentos de calcário em algum trecho 

Erosão - Laminar ligeira a moderada 

Vegetação local- Caatinga hiperxerófila com umbuzeiro, catingueira, macambira, 
xiquexique, jurema-vermelha 

Vegetação primária -Caatinga hiperxerófila 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga 

A1 

(8) 

c 

0-7 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6. úmido). vermelho-amarelado 
(5YR 4/8. seco); franco-argilo-arenoso; fraca pequena e média blo
cos subangulares e angulares; muitos poros muito pequenos, co
muns pequenos e poucos médios; ligeiramente duro a duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e clara 

7-25 cm;verme\ho-escuro (2,5YR 3/6, úmido), vermelho-amarelado 
(5YR 4,5/8. seco); franco-argila-arenoso; fraca a moderada pequena 
e média blocos subangulares e angulares; muitos poros muito pe
quenos, comuns pequenos e poucos médios; ligeiramente duro a 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição ondulada e clara (15-
25 em) 

25-45 em+; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido). mosqueado co
mum. pequeno e distinto, bruno-claro (7,5YR 6/4. úmido); franco; 
fraca pequena e média blocos subangulares; poros muito pequenos 
comuns e pequenos poucos a comuns; ligeiramente duro, friável, 
plástico e pegajoso 

Raízes: muitaS' no A 1 comuns no (B) e C 

Obs : o mosqueado descrito no C é devido à decomposição do calcário; 
o horizonte C a partir dos 30 a 40 em apresenta blocos de calcário 



Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8154-8156) 

Horizonte Frações da Comp granulométriea 

Sfmb 

A1 
(8) 
c 

amostra total% 

Prol. Cal h. 
em >20 

mm 

0-7 1 
-25 o 
-45+ 19 

Case. 
20-2 
mm 

3 
1 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

96 
99 
80 

Areia 
grossa 
2·0,20 

mm 

22 
21 
20 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

27 
25 
24 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

27 
27 
31 

Argila 
<0.002 

mm 

24 
27 
25 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 00g 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em floeu-

%Argila água lação 
% % 

19 
22 
17 

21 
19 
32 

1,13 
1,00 
1,24 

8,0 
8,2 
8.2 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

7,1 
7,3 
7,6 

9,0 
10,5 
10,5 

Valor V c 

0,8 
0.4 
0.4 

0,61 
0,29 
0,05 

0,05 
0,07 
0,15 

H+ I (sat de (orgâ- N c 
Valor S I AI+++ I iii 
(soma) 

10,5 
11,3 
111 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

ValorT 
(soma) 

10,5 
11,3 
111 

Ataque por H2S04 (d = 1.4 7) 

Si02 

10,5 
11,2 
11 2 

e Na2C03 (596) 96 

AI20 3 

7,6 
7,6 
65 

Fe20 3 

3.1 
3,3 
33 

Ti02 

0,34 
0,37 
o 39 

P205 

0,05 
0,04 
004 

bases) 
96 

100 
100 
100 

Si02 

AI203 

(Ki) 

2,35 
2,51 
2 93 

Si02 --
R203 

(Kr) 

1,86 
1,96 
2 21 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato I :5) 

C E do 

nieo) 
96 

1.10 
0,75 
o 59 

AI20 3 

Fe20 3 

3,84 
3.62 
3 09 

% 

0,15 
0,11 
010 

Equiv. de 
CaC03 

96 

X 
1 
5 

p 

4 
7 
6 

Sat 
e/sódio 

(96 de 
Na+ tro-
cável no 
valorT) 

IOONa+fT 

IOO.Atf++ assim i· Equiv 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜJ- so4- ---- lável de S +AI+++ 
mmhos/ 

em 96 
a 25°C 

PERFIL N~ 66 

Data - 23/09/71 

--mE/IOOg--

CÜJ-

o 
o 
o 

ppm 

4 
2 
4 

umid 

96 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Bahia- Volume li (Perfil 232) 

Classificação- Cambissolo eutrófico Ta A fraco textura argilosa fase pedregosa e 
rochosa caatinga hiperxerófila relevo plano substrato calcário 

Unidade de mapeamento- V7 

Localização- Cerca de I 00 m à esquerda da rodovia Juazeiro-Senhor do Bonfim, 
distando 3 km da ponte sobre o rio Recreio (após o distrito de Carnaúba) Município 
de Juazeiro 

Situação e declividade -Trincheira em superfície plana com 296 de declividade 

Formação geológica e litologia -Terciário-Quaternário Calcário Caatinga 

Material originário - Produto da alteração do calcário 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude -Cerca de 450 m. 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade -Variando de pouca a muita (cascalho e calhaus de quartzo) na 
superfície e internamente blocos de calcário mais profundos ou mais superficiais e, 
por vezes, aflorando 

Erosão - Laminar ligeira 

Vegetação local -Caatinga hiperxerófila 

Vegetação primária -Caatinga hiperxerófila arbóreo-arbustiva aberta com predo
minância de umburanas, canafístula, favela, pinhão, macambina e catingueira 

Uso atual -Criação extensiva na caatinga. 

A1 O-I O em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido), amarelo-brunado 
(1 OYR 5,5/6.seco); franco-argiloso; moderada pequena a média blo-

(BI) 

(B21) 

(B22) 

cos angulares; muitos poros muito pequenos, comuns pequenos e 
poucos médios; macio, firme, muito plástico e muito pegajoso; tran· 
sição plana e clara 

I 0-30 em; bruno-amarelado (I OYR 5/6. úmido); amarelo-brunado 
(I OYR 5,5/6. seco); franco-argiloso; fraca a moderada pequena a 
média blocos angulares; muitos poros muito pequenos, comuns 
pequenos e médios; cerosidade muito pouca e fraca; ligeiramente 
duro, firme, muito plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

30-60 em; bruno-amarelado (I OYR 5/6, úmido), amarelo-brunado 
(I OYR 5,5/6, seco); argila, fraca a moderada média a grande blocos 
angulares com tendência a prismática; muitos poros muito peque· 
nos, comuns pequenos e poucos médios; cerosidade muito pouco e 
fraca; muito duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso; tran
sição ondulada e difusa (15-40 em) 

60-85 em; bruno-amarelado (I OYR 5/6, úmido), amarelo-brunado 
(I OYR 5,5/6, seco); argila; fraca pequena a média blocos angulares; 
poros comuns muito pequenos e poucos pequenos; slickenside pou
ca e fraca; duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: comuns no A I, poucas no (B I) e no (B21) e raras no (B22) 

Obs: presença de concreções de manganês, principalmente no horizonte (B2); 
lajes de calcário em mistura com a massa do solo; 
presença de rachaduras verticais no solo 

Análises mineralógicas: 

AI 

(BI) 

(B21) 

(B22) 

Areias- 9896 de quartzo, grãos arredondados e bem arredondados, 
hialinos na maioria, alguns com aderência ferruginosa amarelada; 
2% de concreções ferruginosas, algumas pisolíticas, concreções 
ferroargilosas e poucas ferromangaposas; traços de anfibólio intem
perizado; zirção, grão meio rosado brilhante, idiomórfico, ilmenita, 
turmalina, idiomórfica e rolada, feldspato alcalino, titanita, mica 
m1.1scovita, carvão e detritos 

Cascalhos- Maior percentagem de quartzo, grãos bem arredonda
dos na maioria foscos, um ou outro vítreo, com aderência ferruginosa 
amarelada, regulares; concreções argilosas claras, com inclusões de 
detritos; concreções ferruginosas escuras, pisolíticas, algumas com 
inclusões de grãos de quartzo, concreções ferromanganosas, algu
mas com inclusões de grãos de quartzo; detritos (fragmento vege
tal) 

Areias- 93% de quartzo, grãos arredondados e bem arredondados. 
brancos, foscos e hialinos, alguns com aderência ferruginosa amare
lada; 5% de concreções ferruginosas, algumas pisolíticas, con
creções ferroargilosas, concreções manganosas; 2% de detritos 
(fragmentos vegetais) e carvão; traços de ilmenita, turmalina idio
mórfica e rolada, feldspato alcalino (um ou outro grão), titanita, mica 
biotita intemperizada 

Cascalhos -Maior percentagem de quartzo, grãos bem arredonda
dos, regulares, foscos, com aderência ferruginosa; Concreções ferru
ginosas pisolíticas, concreções ferromanganosas na maioria; detri
tos 

Areias- 96% de quartzo, grãos arredondados e bem arredondados, 
alguns com aderência ferruginosa amarelada, alguns com aderência 
avermelhada; 4% de concreções ferruginosas, ferroargilosas e ferro
manganosas; traços de turmalina idiomórfica e rolada, ilmenita, 
mica biotita intemperizada e mica muscovita, titanita, feldspato alca
lino, detritos e carvão 

Cascalhos -Maior percentagem de quartzo, grãos arredondados e 
bem arredondados, regulares, com aderência ferruginosa amarela
da; concreções ferruginosas pisolíticas e concreções ferromangano
sas; detritos 

Areias- 9596 de quartzo, grãos subarredondados e bem arredonda
dos, com aderência ferruginosa, alguns foscos, alguns h ia li nos; 5% 
de concreções ferruginosas, algumas pisolíticas, concreções ferro
manganosas, concreções ferroargilosas; ilmenita, negra, brilhante; 
titanita, mica muscovita, ~arvão e detritos (traços), mica biotita (tra
ços) 

Cascalhos - Quartzo, grãos arredondados e bem arredondados, 
regulares, com aderência: ferruginosa amarelaçja; concreções ferru
ginosas, algumas pisolíticas e concreções ferromanganosas 

Análises físicas e químicas Lab · SNLCS (7758-7761) 

Horizonte 

srmb. 

AI 
(B1) 
(B21) 
(B22) 

Pro f 
em 

0-10 
-30 
-60 
-85 

Frações da 
amostra total 96 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

2 
1 
2 
3 

Terra 
ti ria 
<2 
mm 

98 
99 
98 
97 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

15 
14 
13 
12 

(tfsa 96) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

8 
8 
7 
7 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

40 
41 
35 
40 

Argila 
<0,002 

mm 

37 
37 
45 
41 
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Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg dispersa Grau de %Silte 

Água I KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 

em flocu-
%Argila água lação 

96 96 

28 
28 

1 
27 

24 
24 
98 
34 

1,08 
1,11 
0,78 
0,98 

7,2 
7,2 
6,6 
6,9 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I Ar+++ I 
(soma) 

16,0 
15,2 
13,9 
17.2 

o 
o 
o 
o 

H+ I 
o 
o 
2.4 
1,8 

ValorT 
(soma) 

16,0 
15,2 
16.3 
19,0 

Ataque por H2S04(d = 1,4 7) 

e Na2C03 (596) 96 

6.0 
5,7 
5,0 
5,6 

13,1 
13,5 
12.4 
16.0 

Valor V c 

2,5 
1,6 
1.4 
1.0 

0,33 
0,07 
0,05 
0,05 

(sat de (orgâ- N 
bases) 

Si02 

96 

100 
100 

85 
91 

Si02 

nico) 
% 

0,75 
0,38 
0,22 
0,16 

Al20 3 

96 

0,08 
0,05 
0,04 
0,03 

Equiv. de 

0,05 
0,06 
0,09 
0,10 

~ 
N 

7 
8 
6 
6 

Sal. 
e/sódio 
(%de 

Si02 A120 3 Fe20 3 Ti02 Pz05 A120 3 Rz03 Fe20 3 
CaC0

3 
Na+ tro-

% cável no 

21.5 
23,3 
23,9 
23.4 

17,2 
18,8 
19.4 
18,9 

Pasta saturada 

C E do 
extrato 

Água mmhos/ 
em 96 

a 25°C 

6,0 
6.4 
6,6 
6,6 

2,79 
0,87 
0,89 
0,87 

0,04 
0,03 
0,03 
0.02 

(Ki) (Kr) 

2,13 1,74 
2,11 1,73 
2,09 1,69 
2.10 1.72 

Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C a++ Mg++ K+ Na+ HCO:!- so4-
CO:!-

--mE/100g--

valorT) 
100Na+/T 

4.50 
4.61 
4,61 
4.49 

~ 
S +AI+++ 

o 

p 
assim i-

lável 
ppm 

o <1 
o <1 
o <1 

Equiv 
de 

umid 

% 

PERFIL N~ 67 

Data - 18/11/78 

Classificação - Cambissolo eutrófico Tb A moderado textura muito argilosa re
levo plano 

Unidade de mapeamento- Ce1 O 

Localização- Estrada Cafarnaum-Souto Soares, a 19 km de Cafarnaum Município 
de Cafarnaum Estado da Bahia Lat 11 °48'S e long 41 °39'WGr Folha se 24-
Y-C 

Situação e declividade- Amostras coletadas em corte de estrada, em local com 2% 
de declividade 

Litologia e formação geológica- Calcários com níveis dolomíticos predominantes 
Grupo Bambuí 

Material originário- Produto de decomposição de calcário 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade -Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária -Estepe Arbórea Aberta 

Uso atual -Cultivo de mamona 

A 

(B1) 

(B2) 

0-30 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido), bruno-amarelado 
(1 OYR 5/8, seco e seco triturado); argila; moderada muito pequena e 
pequena blocos subangulares; duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição gradual 

30-65 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido), amarelo-brunado 
(1 OYR 6/8, seco e seco triturado); argila; moderada pequena blocos 
subangulares e angulares; duro, plástico e pegajoso; transição di
fusa 

65-120 em+; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido), mosqueado pou
co, pequeno e proeminente, vermelho-escuro (1 OR 3/6, úmido); 
argila; moderada pequena blocos angulares e subangulares 

Raízes: poucas no A 

Obs : linha de pedras a 120 em, concreções MnO e algumas pedras no perfil 

51 0/PEDOLOGIA 

Análises físicas e químicas Lab: SUDESUL (07754-07756) 

Horizonte Granulometria 96 

Símb 

A 
(B1) 
(B2) 

Cal h Pro f 20-2 
em 

em 

0-30 3,1 
-65 5,7 
-120+ 5,0 

Granulometria 

Areia Silte 
muito 
fina 0,0521 0,02-

0,1-0.05 0,002 0,002 
mm mm mm 

2.7 28,1 20,8 
3,0 21,1 15,9 
2,2 21,5 15,4 

Ki 

NH4 
OAc 

7,93 6,60 
7,51 6,19 
8,04 5,87 

Case 
2-0,2 

em 

96 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

0,9 
2,8 
2,5 

Arg1la 
nat 

Areia grossa 

1-0,512-0.2 
mm mm 

2,0 12,5 
1,5 9,7 
1,0 9,1 

Silte 
Grau (0.05-

de fio- 0.002) 
Argila % culacão Argila 

<o,002 % 
mm 

48,5 11.0 77,3 0,58 
60,9 10,3 83,0 0,35 
61.7 10,8 82,4 0,35 

0,0 6,9 
0,0 6,8 
0,0 62 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
v 

Areia Areia fina 
média 
0,5-

0.25

1

-l 0.2~ I 0.2-0,25 O, 1 0,02 0,05 
mm mm mm mm 

5,7 12.1 18,2 10,9 
4,2 6,5 13,5 8,3 
3.2 7.9 13,8 7,7 

Ataque por H2 S04% 

Si02 AI2 0 3 Fe2 0 3 

C/N 

7 
4 
6 

S2 

KCie 
HCI 

Al+3 Acidez T % 100.Af+3 100.AI+3 100 Na+ 
trocável 

KCI pH81 pH7 pH81 pH7 pH8 I pH7 

0,0 4,1 o 1,48 13,30 10,68 69,1 7 86,14 
0,0 5,08 2,05 14,13 11 '1 o 64,05 81.53 
0,0 5,00 2,55 14.37 11.92 65,21 78,61 

PERFIL N~ 68 

Data - 24/05/72 

---
Af+3+S1 

o 
o 
o 

---
Af+3+S2 T 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume 11 (Perfil 246) 

Classificacão- Cambissolo eutrófico latossólico A moderado textura argilosa fase 
caatinga hipoxerófila relevo plano substrato calcário 

Unidade de mapeamento - Ce13 

Localização- Margem direita da carroçável que parte do povoado de Santo Antô
nio (localizado na rodovia Euclides da Cunha-Bendengó) em direção oeste, 200m 
após o entrocamento Município de Euclides da Cunha 

Situação e declividade- Corte de estrada em topo plano de elevação muito suave 
(declividade de O a 3%) 

Formação geológica e filologia - Pré-Cambriano A Grupo Bambuí Calcário. 

Material originário - Produto da alteração do calcário com influência de mate
rial retrabalhado 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

(>.ltitude - 51 O m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade -Alguma observada à superfície (calhaus de quartzo) 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local- Caatinga hipoxerófila com presença de catingueira 

Vegetação primária -Caatinga hipoxerófila 



Uso atual - Pecuária extensiva na maior parte da área, culturas de feijão e milho 
além de pastagem de capim-sempre-verde em alguns trechos 

A1 

A3 

(81) 

(821) 

(822) 

0-20 em; bruno-escuro (1 OYR 5/3, úmido); franco-argilo-arenoso 
com cascalho: moderada pequena granular e moderada muito pe
quena blocos subangulares; muitos poros muito pequenos a médios 
e poucos grandes; friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

20-35 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido); franco-argi
lo-arenoso; fraca pequena e muito pequena blocos subangulares; 
muitos poros muito pequenos a médios e poucos grandes; friável, 
muito plástico e muito pegajoso; transição plana e clara. 

35-48 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido); franco-argiloso; 
fraca pequena blocos subangulares; muitos poros muito pequenos e 
médios; friável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana 
e gradual 

48-66 em; bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); argila; fraca pequena blo
cos subangulares; muitos poros muito pequenos e pequenos; friável, 
muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

66-100 em+; bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); mosqueado pouco, 
pequeno e distinto, amarelo (1 OYR 7/6, úmido); argila; fraca muito 
pequena blocos subangulares com aspecto maciço poroso in situ; 
muitos poros muito pequenos e pequenos; friável, muito plástico e 
muito pegajoso. 

Raízes: muitas no A1, comuns no A3, poucas no (81) e no (821) e raras no 
(822) 

Obs: o perfil encontrava-se úmido por ocasião da descrição; 
presença da calhaus de quartzo semi-arestados na massa do perfil, desde o 
horizonte A 1 até o (821 ); 
intensa atividade biológica nos horizontes superficiais; 
ocorrem perfis com presença de calhaus de quartzo semi~arestados e desa
restados em toda a massa do solo até atingir o substrato; 
o perfil situa~se em corte de antiga cascalheira, sendo provável ter sofrido 
encharcamento em épocas chuvosas anteriores à ocasião da coleta 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8396-8400) 

Horizonte Frações da Comp. granulométrica 

Sfmb. 

A1 
A2 
(81) 
(821) 
(822) 

Prol 
em 

0-20 
-35 
-48 
-66 
-100 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

1 
o 
o 
4 
o 

Case. 
20-2 
mm 

8 
2 
3 
3 
7 

Terra 
fina 
<2 
mm 

91 
98 
97 
93 
93 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

22 
23 
20 
17 
14 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

28 
28 
25 
24 
22 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

18 
18 
18 
16 
18 

Argila 
<0,002 

mm 

22 
31 
37 
43 
46 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo m E/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I em flocu-
%Argila água lação Na+ 

% % 

19 41 0,50 6,2 5,3 6,7 1.7 0,59 0,07 
23 26 0,58 6,5 5,5 5,6 1,0 0,34 0,09 
28 24 0.49 6,6 5,6 5.4 1,3 0,29 0,09 
29 33 0,37 6,5 5.4 5,0 1,0 0,29 0,08 
o 100 0,39 4.7 3,8 3,6 1,9 0,36 0,12 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % iii 
(soma) (soma) % % 

9,1 o 3,0 12,1 75 1,59 0,17 9 
7,0 o 1,9 8,9 79 0,85 0,10 9 
7,1 o 1,9 9,0 79 0,54 0,08 7 
7.4 o 1.7 9,1 81 0.45 0,08 6 
6,0 0,6 2.7 9,3 65 0,38 0,06 6 

Ataque por H2S04(d- 1,47) Sat 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv de (%de 

Al20 3 R203 
CaC03 Na+ tro-

Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 Fe20 3 % cável no 

(Ki) (Kr) 
valorT) 

100Na+fT 

11,3 8,0 2,9 0,38 0,04 2.40 1,95 4,33 
11,5 8,0 2.7 0,32 0,03 2.45 2,01 4,64 
14,0 9.7 3,5 0,39 0,03 2.45 1,99 4,36 
16,8 11,9 3,9 0,39 0,02 2.40 1,98 4.78 
18.4 12,5 4,1 0,39 0,02 2,50 2,07 4,79 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C. E do 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ Hc~-
mmhos/ c~-

em % 
a 25°C --mE/100g--

so4-
1oo.M++ 

S +AI+++ 

o 
o 
o 
o 
o 

p 
assimiw 

lável 
ppm 

1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

18 
15 
17 
18 
19 

PERFIL N~ 69 

Oata - 19/09/71 

Fonte- Levanta'mento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Bahia -Volume I (Perfil 239) 

Classificacão- Cambissolo eutrófico vértico C carbonático A chernozêmico textura 
argilosa fc:ise caatinga hipoxerófila relevo plano substrato calcário 

Unidade de mapeamento- Ce12 

Localizacão- Lado direito da estrada lrecê-Xiquexique, a 900 m de lrecê, contados 
a partir do entroncamento da saída da cidade com a rodovia Município de lre
cê 

Situação e declividade -Trincheira a uns 20m da estrada, em parte plana 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano A Grupo Bambuí Calcário 

Material originário - Proveniente da alteração do calcário. 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 740 m 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade- Alguns calhaus de calcário espalhados na área, e ocorrência de 
alguns afloramentos de rocha 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local- Caatinga hipoxerófila com cássia-são joão, mandacaru, cerca de 
avelós e cultura de palma forrageira 

Vegetação primária -Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva 

Uso atual - 80% da área cultivada com feijão, milho, palma forrageira, agave e 
mamona 

A1 

A3 

(B1) 

(82) 

c 

0-5 em; bruno-escuro (7,5YR 3/3, úmido), bruno-amarelado-escuro 
(1 OYR 4/4. seco); franco-argiloso; moderada a forte muito pequena e 
pequena granular e moderada a forte muito pequena blocos subanw 
guiares; poros comuns pequenos; ligeiramente duro, friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

5-13 em; bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmido), bruno-escuro (7,5YR 
3,5/2, seco); argila; moderada média granular e moderada média 
blocos subangulares; poros comuns pequenos; duro, friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

13-37 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido); bruno
escuro (7,5YR 3,5/2, seco); argila; fraca média a grande prismática 
composta de moderada média blocos subangulares; poros comuns 
pequenos; muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transi
ção plana e gradual 

37-62 em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido); argila; moderada pe
quena a média blocos subangulares e angulares; poucos poros 
pequenos; extremamente duro, firme, muito plástico e muito pega
joso; transição ondulada e abrupta (25-35 em) 

62-80 em+; material esbranquiçado contendo muito carbonato de 
cálcio 

Raízes: comuns no A 1, poucas no A3 e (81 ), diminuindo no (82) 

Obs : pequenos nódulos de carbonato de cálcio na massa do solo; 
o solo apresentava fendilhamento desde o A3 até o (82), por onde penetrou 
material da superfície 

Análises mineralógicas: 

A1 Areias - 89% de quartzo, grãos subarredondados, arredondados e 
bem arredondados com aderência ferruginosa; 5% de concreções 
ferruginosas, ferromanganosas e argilo-humosa; 3% de concreções 
calcárias; 3% de detritos 
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Cascalhos- Predomínio de concreções calcárias; concreções man~ 
ganosas e quartzo, grãos subarredondados (poucos) 

A3 Areias - 87% de quartzo, grãos subarredondados, arredondados e 
bem arredondados com aderência ferruginosa; 5% de concreções 
calcárias; 5% de concreçõesferruginosas, ferromanganosas e argilo
humosas, algumas com inclusões de grãos de quartzo, 3% de 
detritos 

Cascalhos- Predomínio de concreções calcárias, alguns grãos com 
aderência manganosa; concreções ferromanganosas, quartzo, grãos 
subangulares e subarredondados 

(B1) Areias- 86% de quartzo, grãos subarredondados, arredondados e 
bem arredondados com aderência ferruginosa; 1 O% de concreções 
calcárias; 4% de concreções ferruginosas, ferromanganosas e argilo
humosas; traços de detritos 

Cascalhos -Predomínio de concreções Calcárias algumas com ade
rência manganosa; concreções ferromanganosas; quartzo, grãos 
subangulosos (poucos) 

(B2) Areias - 75% de quartzo, subangulosos, subarredondados, e bem 
arredondados com aderência ferruginosa; 20% de concreções cal
cárias; 5% de concreções ferruginosas, ferromanganosas e argilo
humosas; traços de detritos 

c 

Cascalhos- Predomínio de concreções calcárias; concreções ferro
manganosas; quartzo, grãos arredondados e bem arredondados, 
com aderência ferruginosa (poucos) 

Areias- 99% de concreções calcárias; 1% de quartw, grãos subarre
dondados, arredondados e bem arredondados; traços de detritos 

Cascalhos- Predomínio de concrecões calcárias; concrecões ferro-
manganosas e ferruginosas · · 

Calhaus - Concreções calcárias 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (7724-7728) 

Horizonte 
Frações da Comp granu\ométrica 

Símb 

A1 
A3 
(B1) 
(B2) 
c 

Pro! 
em 

0-5 
-13 
-37 
-62 
-8o+ 

amostra total % 

Cal h. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
5 

Case 
20-2 
mm 

2 
3 
3 
3 

14 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
97 
97 
97 
81 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

9 
8 

10 
10 
37 

(tfsa %) 

Areia 
!i na 

0,20-
0,05 
mm 

17 
14 
14 
15 
14 

Si\te 
0,05-
0,002 
mm 

32 
28 
28 
27 
34 

Argila 
<0,002 

mm 

42 
50 
48 
48 
15 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de %Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I I 
em !locu-

%Argila 
água \ação K+ Na+ 

% % 

30 28 0,76 8,0 6,8 30,4 3,0 1,07 0,18 
11 78 0,56 8,1 6,9 33,9 2,7 0,11 0,16 

7 85 0,58 8,2 7,0 34,1 1,3 0,01 0,13 
7 85 0,56 8,4 7,1 32,3 1.4 0,02 O, 16 

10 33 2,26 8,2 7,5 9,8 1,1 0.02 O, 17 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sat de (orgâ- N ~ 
Valor S I AI+++ l ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

34,7 o o 34,7 100 2,37 0,29 8 
36,9 o o 36,9 100 2,33 0,29 8 
35,5 o o 35,5 100 1,33 0,16 8 
33,9 o o 33.9 100 0,87 0.12 7 
11,1 o o 11.1 100 0,32 0,03 11 

Ataque por H2S04 (d = 1,4 7) Sat 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 A\203 Equiv. de (%de 

A\203 R203 
CaC03 Na+ tro-

Si02 A\203 Fe20 3 Ti02 P205 Fe20 3 % cáve\ no 

(Ki) (Kr) 
valor T) 

100Na+rr 

19.7 12,8 4,9 0,27 0,18 2,62 2,10 4,10 6 
19,9 12.7 5,2 0,31 0,11 2,66 2,11 3,83 6 
20,1 12,9 5,5 0,28 0,06 2,65 2,08 3,68 11 
19,3 12,6 5,5 0,27 0,05 2,60 2,04 3,59 12 

5.8 3,2 1.5 0,08 0,03 3,08 2,37 3,34 77 
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Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
p 

C E. do 100.At+++ assim i- Equiv 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ HC(h- so4- ---- hlvel de 

mmhos/ Água S +Ai+++ ppm umid. 
em % 

c(h-

a 25°C --mE/100g-- % 

o 5 
O X 
O X 
O X 
O X 

3.4 2.18 - Late ri ta H idromórfica 

São solos minerais, imperfeitamente drenados, que se caracteri
zam por apresentar plintita imediatamente abaixo do horizonte A, 
normalmente coincidindo com os horizontes Bt e C. A plintita 
atribui ao solo coloração variegada com predomínio das cores 
avermelhadas e acinzentadas. Apresentam teores elevados de 
sesquióxidos e baixos de matéria orgânica, com dominância de 
argilas cauliníticas e minerais de quartzo (Est. 3 XIII A) 

São medianamente profundos a profundos, com seqüência de 
horizonte A, Btpl e Cpl, abrúpticos, com gradiente textura i entre 2 
e 5,5. 

Com relação às características químicas, são eutróficos e dis
tróficos; moderadamente ácidos; saturação com alumínio trocá
vel baixa e capacidade de troca de cátions, da fração argila, menor 
que 24 mE/1 00 g de argila - argila de atividade baixa. 

Normalmente, o horizonte A é fraco, com espessura variando 
de 40 a 60 em e de textura arenosa e média. 

Estes solos ocupam 0,05% do total da área mapeada e estão 
situados em regiões de re(evo plano e suave ondulado, principal
mente nas proximidades dos municípios de Itabaiana e Lagarto, 
no Estado de Sergipe 

São desenvolvidos, principalmente, de saprólitos de gnaisses 
referidos do Pré-Cambriano, com influência de cobertura pouco 
espessa de material arenoso 

Segundo a classificação de Kõppen, ocorre o tipo climático 
As', com precipitações pluviométricas médias anuais de 800 a 
1.000 mm, e se encontram sob vegetação de Estepe/Floresta 
Estacionai 

Embora apresentando condições físicas desfavoráveis para o 
desenvolvimento das plantas, são aproveitados, principalmente, 
com pastagens e culturas de subsistência como a mandioca 

PERFI L N~ 70 

Data - 11 /1 2/72 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser
gipe (Periil 64) 

Classificacão- Laterita Hidromórfica distrófica com B textura I Tb abrúptica A fraco 
textura média cascalhenta fase floresta subcaducifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento - PVd19 

Localização - Estrada Lagarto-Salgado, distando 2 km de Lagarto Município 
de Lagarto 

Situacão e declividade- Corte de estrada em topo de pequena elevacão, com decli-
vidade de 3-8% · 

Formação geológica e litologia- Cobertura de material arena-argiloso sobre Cam
broordoviciano Formação Estância Metassiltito 

Material originário- Recobrimento de material arena-argiloso, provavelmente do 
Terciário, sobre a rocha supracitada 

Relevo local -Suave ondulado 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 180m 

Drenagem - lmperieitamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local- Floresta subcaduci!ó\ia 



Vegetação regional - Floresta subcaducifólia 

Uso atual - Pastagem de capim-sempre-verde e fruticultura, destacando-se a 
cttncultura 

A 

IIBtpl 

0-47 em; bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido), bruno-claro (1 OYR 6/3, 
seco); franco-arenoso; maciça; ml!itos poros pequenos e poucos 
médios; lig.ei~amente duro, friável, ligeiramente plástico e não pega
JOSO; trans1çao ondulada e abrupta (47-61 em) 

47-100 em; coloração variegada composta de: amarelo, amarelo
avermelhado e vermelho; franco-argila-arenoso cascalhento; poros 
comuns pequenos 

Obs : em determinados locais o horizonte A chega a atingir a espessura de 60 
em; 
em certo~ pontos, nota-se a formação de línguas no horizonte IIBtpl devido à 
penetraçao, neste horizonte, de material do horizonte A 

Análises físicas e químicas Lab · SNLCS (8942-8943) 

Horizonte Frações da Comp. granulométrica 

Sfmb 

A 
IIBtpl 

Prol 
em 

0-47 
-100 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

2 
2 

Case 
20-2 
mm 

7 
41 

Terra 
fina 
<2 
mm 

91 
57 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

21 
31 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

40 
16 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

29 
19 

Argila 
<0,002 

mm 

10 
34 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 00g 
dispersa Grau de % Silte 

Água' KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água lação 
% % 

8 
8 

20 
76 

2.90 
0,56 

4,9 
5,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AJ+++ I 
(soma) 

0,6 
1.8 

0.7 
0.7 

H+ I 
2.4 
1.7 

ValorT 
(soma) 

3.7 
4.2 

Ataque por H2S04 (d = 1.4 7) 

e Na2C03 (5%) % 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P20s 

0,5 0,11 0,03 3,8 
3,8 1.1 0,6 0,04 0,05 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

% 

16 
43 

Si02 --
AI20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,30 
0.21 

Al20 3 

Fe20 3 

N 
% 

0,04 
0,03 

Equiv de 
CaC03 

% 

~ 
N 

8 
7 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

4,9 3,6 1,3 
4,3 

0,20 0.02 2.31 1 ,88 4,36 
14.4 11.9 0,37 0,02 2,06 1,67 4,34 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 100.At+++ 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ H CO:!- so.- S +AI+++ 
mmhos/ CO:!-

em % 
a 25°C --mE/1 OOg--

PERFIL N~ 71 

Data - 1 7/1 2/69 

54 
28 

p 
assim i-

lável 
ppm 

2 
<1 

Equiv 
de 

umid 

% 

12 
17 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser
gipe (Perfil 66) 

Classificação- Laterita Hidromórfica eutrófica com B textura I Tb abrúptica A fraco 
textura arenosa/média fase floresta caducifólia relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento- HLe 

Localizacão - Estrada Itabaiana-Candeias, a 6,0 km de Itabaiana Município de 
ltabaianá 

Situação e declividade -Trincheira em topo de elevação, com pequena declivi
dade. 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano Indiviso Gnaisse 

Material originário- Saprólito da rocha supracitada com influência de cobertura de 
material arenoso 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Suave ondulado de topo plano, com vertentes muito longas, limi
tando vales abertos 

Altitude - 200 m 

Drenagem - Moderada/imperfeitamente drenada 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação regional - Floresta caducifólia 

Uso atual - Mandioca, inhame (cará), batata-doce e fruteiras 

A1 

A2 

IIB21tpl 

IIB22tpl 

0-30 em; cinzento-brunado-claro (1 OYR 6/2, úmido); areia franca; 
maciça muito pouco coesa; muitos poros pequenos e médios e 
comuns grandes; macio, muito friável. não plástico e não pegajoso; 
transição plana e clara 

30-55 em; cinzento-claro (1 OYR 7/2, úmido); areia franca; maciça 
muito pouco coesa; muitos poros pequenos e médios; ligeiramente 
duro, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
abrupta 

55-70 em; bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 7/3, úmido); mos
queado abundante, pequeno e distinto, amarelo-brunado (1 OYR 6/8, 
úmido); franco-arenoso; fraca a moderada média prismática; muitos 
poros pequenos e médios; extremamente duro, friável. plástico e 
pegajoso; transição plana e gradual 

70-150 em+; cinzento-claro (2,5Y N7 /,úmido); mosqueado comum, 
grande e proeminente. vermelho (2,5YR 5/8, úmido) e comum, 
grande e proeminente, bruno-amarelado (1 OYR 5/6. úmido); 
franco-argila-arenoso; extremamente duro, friável, plástico e pega
joso 

Raízes: comuns no A 1, poucas no A2 e raras nos demais horizontes 

Análises físicas e químicas Lab · SNLCS (6265-6268) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia 
Areia 

Silte 
Prol. Cal h Case fina Argila 

Sfmb 

A1 
A2 
IIB21tpl 
IIB22tpl 

em 

0-30 
-55 
-70 
-150+ 

>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

20-2 
mm 

1 
2 
2 
1 

fina 
<2 
mm 

99 
98 
98 
99 

grossa 
2-0,20 

mm 

49 
49 
44 
40 

0,20-
0,05 
mm 

36 
33 
26 
20 

0,05-
0.002 

mm 

12 
13 
12 
14 

<0,002 
mm 

3 
5 

18 
26 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
Grau de % Silte dispersa 

Água l KCI 1 N ca++ l Mg++~ K+ I Na+ 
em flocu- %Argila 

água lação 
% % 

2 
4 

16 
o 

33 
20 
11 

100 

4.00 
2,60 
0.67 
0,54 

5,6 
5,6 
5,7 
6,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

0,8 
0,7 
0,1 
2,6 

à 
o 
o 
o 

H+ I 
0,5 
0.6 
0,6 
0,3 

ValorT 
(soma) 

1,3 
1,3 
1,6 
2,9 

Ataque por H2S04(d- 1.47) 

e Na2C03 (5%) % 

Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 

1,6 1.3 0.7 0,11 0,02 
2.6 2.2 0,5 0,12 0,02 
8.5 7,2 1,2 0,21 0.02 

12.7 10.0 2,0 0,25 0,02 

0.7 
0,6 

4.8 
4.7 
4.8 
5,6 

0,7 0,1 
0,6 1,0 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

% 

62 
54 
63 
90 

Si02 

Al20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

2,09 1.55 
2,00 1.75 
2.01 1,81 
2,16 1.92 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,30 
0,19 
0.17 
0,16 

AI203 

Fe20 3 

2,91 
6,97 
9.41 
7,84 

0,06 
0,03 
0,05 
0,07 

N 
% 

0,04 
0,03 
0.04 
0.03 

Equiv. de 
CaC03 

% 

0,04 
0,03 
0.14 
0,16 

c 
iii 

8 
6 
4 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

3 
2 
9 
6 
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Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜJ-extrato 

Água mmhos/ CO:J-em % 
a 25°C --mE/100g--

3 4 2 19- Glei Pouco Húmico 

so.-
100.Ar+++ ----
S +AI+++ 

o 
o 
o 
o 

p 
assimi-

lével 
ppm 

3 
<1 
<1 
<1 

Equiv. 
de 

umid 

% 

4 
5 

10 
14 

Compreende solos hidromórficos, mal drenados, pouco profun
dos e com seqüência de horizonte ACg. As características mor
fológicas são resultantes principalmente da influência do exces
so de umidade durante todo ano, ou pelo menos durante um 
longo período do ano. Isto é evidenciado pela presença de cores 
acinzentadas ou neutras no horizonte Cg, geralmente com mos
queados avermelhados ou amarelados. A gleização é decorrente 
da redução do ferro. 

Geralmente estes solos são forte a moderadamente ácidos e 
apresentam-se com atividade de argila alta e baixa 

Nesta área ocorrem solos eutróficos, distróficos e álicos, que 
ocupam aproximadamente O, 1% do total da área mapeada 

Associado ao Glei Pouco Húmico, ocorre o Glei Húmico, que 
difere do primeiro pela presença de úm horizonte A espesso, de 
cor preta e com alto conteúdo de matéria orgânica 

São desenvolvidos de sedimentos recentes - Holoceno - de 
granulometria variada, sendo mais comuns os argilosos e argila
arenosos 

Estes solos ocupam áreas de várzea, principalmente na região 
do litoral, e estão situados em relevo plano. 

Ocorrem os tipos de clima, segundo a classificação de Kõp
pen, As', Ams' e Am, com precipitações pluviométricas médias 
anuais de 1 .000 até 2 300 mm. 

Quanto ao uso agrícola, são muito utilizados com culturas de 
cana-de-açúcar, arroz, principalmente no Baixo São Francisco; 
hortaliças e pastagens (Est 3.XIV A) 

O aproveitamento racional desses solos requer práticas de 
drenagem, para manter o lençol freático em nível adequado, para 
não prejudicar o desenvolvimento das raízes das plantas; corre
ção da acidez, através de calagem, e adubações complementares 
para suprir deficiências de alguns nutrientes 

PERFIL N~ 72 

Data - 05/1 2/62 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala
goas (Perfil 61) 

Classificação- Glei Pouco Húmico álico Ta A moderado textura muito argilosa fase 
campo de várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento - HGPd 

Localizacão- Várzea do rio Paiuí na estrada Penedo-Piacabucu, distando 13,0 km 
da prime'ira Município de Penedo · · 

Situação e declividade -Trincheira situada no lado direito da estrada, em várzea 
com 1 a 3% de declividade 

Formação geológica e litologia - Holoceno Sedimentos 

Material originário -Sedimentos argilosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 1 O m 

Drenagem - Mal drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão -Não aparente (Nula) 

Vegetação local - Campo de várzea, com pastagem natural muito baixa de gra
míneas, com muita mimosácea rasteira espinhosa e algumas árvores baixas e 
esparsas 

514/PEDOLOGIA 

Vegetacão regional- Campo de várzea e pastagem natural, cultura de arroz e man
chas dé vegetação hidrófila, onde se destaca a "aninga" Ocorrem também fo~
mações baixas e densas (4-5 em), arbustiva, com legummosas e mu1tas espe
cies higrófilas 

Uso atual -Cultura de arroz e pastagem natural 

Ap 

IIC1g 

IIIC2g 

IVC3g 

VC4g 

VIC5g 

0-1 O em; cinzento-escuro (1 OYR 3,5/1, úmido); argila; maciça; mui
to duro, firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

1 0-20 em; cinzento-escuro (1 OYR 4/1, úmido); muito argiloso; mo
derada grande prismática composta de moderada média a grande 
blocos angulares e subangulares; extremamente duro, firme, plásti
co e muito pegajoso; transição plana e clara 

20-45 em; cinzento-escuro (1 OYR 4/1, úmido); mosqueado pouco, 
pequeno e proeminente, amarelo-brunado 11 OYR 6/6, úmido) que 
aparece em torno dos canais das raízes; muito argiloso; forte grande 
prismática composta de forte média a grande blocos subangulares; 
extremamente duro, firme, plástico e muito pegajoso; transição 
ondulada e gradual (20-30 em) 

45· 70 em; cinzento (1 OYR 6/1, úmido); mosqueado comum, peque· 
no e proeminente, amarelo-brunado (1 OYR 6/6, úmido) que aparece 
em torno dos canais das raízes; argila; forte grande prismática com
posta de forte média a grande blocos subangulares; extremamente 
duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

70·90 em; cinzento (1 OYR 6/1, úmido); mosqueado abundante, 
grande e proeminente, vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido) e 
amarelo-brunado (1 OYR 6/6, úmido) predominando em torno dos 
canais das raízes; argila siltosa; moderada grande prismática com
posta de moderada média a grande blocos subangulares; extrema
mente duro, muito firme, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

90-130 em+; cinzento (1 OYR 5,5/1, úmido); mosqueado abundante, 
pequeno e proeminente, amarelo (1 OYR 7/6, úmido); franco-argilo
so; maciça; muito plástico e muito pegajoso 

Obs : perfil coletado na estação seca 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (6006·6011) 

Horizonte Frações da Comp granulométriea 
amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia 
Silte Prol Cal h Case. fina Argila Sfmb. 

>20 20-2 fina grossa 0,20- 0,05-
<0,002 em 

<2 2-0,20 0,002 mm mm 0,05 
mm mm mm mm mm 

Ap 0-10 o o 100 o 24 25 51 
IIC1g ·20 o o 100 1 5 34 60 
IIIC2g -45 o o 100 1 10 20 69 
IVC3g ·70 o o 100 2 11 38 49 
VC4g -90 o o 100 4 13 40 43 
VIC5g -130+ o o 100 1 25 35 39 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em floeu-

%Argila 
água lação 

% % 

20 61 0.49 4,0 3,6 2,6 0,2 0.70 1,05 
27 55 0,57 4,0 3.6 0,9 0,1 0.49 0,50 

X 100 0,29 3.9 3.5 1,0 0,1 0,35 0,50 
o 100 0,78 3.8 3,4 0,8 0,2 0,19 0,20 
X 100 0,93 3,8 3.4 0,6 0,1 0,13 0,30 

12 69 o 90 4,0 3,3 0,9 0,1 0,12 0,35 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sal de (orgâ- N .(;. 
Valor S I AI+++ I ValorT bases) nieo) % N 
(soma) (soma) % % 

4,6 6.1 22,6 33,3 14 4,24 0.41 10 
2,0 9,0 20,6 31.6 6 1,60 0.17 9 
2,0 13.0 23,3 38,3 5 0,90 0,14 6 
1.4 10,2 17,0 28,6 5 0,55 0,06 9 
1,1 8.9 15,9 25,9 4 0.40 0.05 8 
1 5 69 15 2 23 6 6 o 50 008 6 

Ataque por H2S04(d - 1.4 7) Sat. 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv. de (%de 
CaC03 Na+ tro-

Si02 A120 3 Fe20 3 Ti02 P20s AI203 R203 Fe20 3 % eável no 
valorT) 

(Ki) (Kr) 100Na+rr 

32.6 16,6 3,6 0,06 3,34 2,93 7,23 3 
36,8 18,6 2,9 0,03 3,36 3,06 10,08 2 
33,4 22,1 6,7 0,02 2,57 2,15 5,17 1 
28,2 19.4 5.7 0,02 2,47 2,08 5,34 <1 
26.4 18,1 6,2 0,02 2.48 2,03 4.57 1 
22,3 14.7 2.2 0,01 2,58 2,35 10,44 1 



Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ 
mmhos/ 

em 96 
a 25°C --mE/100g--

PERFIL N? 73 

Data - 12/1 2/72 

HCO:!-

CO:!-

so4-
100.At+++ 

S+ Ai+++ 

57 
82 
87 
88 
89 
82 

p 
assim i-

lável 
ppm 

Equiv. 
de 

umid 

96 

53 
44 
43 
36 
34 
37 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser
gipe (Perfil 61) 

Classificação- Glei Pouco Húmico eutrófico Ta A moderado textura muito argilosa 
fase campo de várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento - PVd66 

Localização- Estrada ltaporanga d'Ajuda-Aracaju, a 17 km da primeira Município 
de São Cristóvão 

Situação e declividade- Meia trincheira em área plana com declividade 0-1% 

Formação geológica e litologia - Holoceno Sedimentos fluviais 

Material originário -Sedimentos argilo-siltosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 30 m 

Drenagem - Mal drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Não aparente 

Vegetação local - Campo de várzea, destacando-se arranha-gato e gramíneas 
no substrato. 

Vegetação regional -Campo de várzea 

Uso atual - Pastagem 

A 0-20 em; bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2, úmido), cin
zento (2,5YR N 5/, seco); mosqueado comum, pequeno e proemi
nente, vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); argila siltosa; muito 
duro, muito firme, plástico e pegajoso; transição plana e abrupta 

IIC1 g 20-40cm: bruno muito escuro (1 OYR 2/2, úmido); mosqueado abun
dante, grande e proeminente, vermelho (2,5YR 4/8, úmido); muito 
argiloso; muito duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e 
abrupta 

IIIC2g 40-50 em; cinzento-escuro (7,5YR N 4/, úmido); mosqueado co
mum, pequeno e proeminente, vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmi
do); muito argiloso; muito duro, firme, muito plástico e muito pe
gajoso 

Raízes: comuns no A, e penetrando através de fendas, poucas no IIC1g. 

Obs: nota-se a presença de fendas ao longo do perfil 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Sfmb 

A 
IIC1g 
IIIC2g 

Argila 

Prol. 
em 

0-20 
·40 
-50 

Frações da 
amostra total 96 

Cal h. 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Terra Case fina 20-2 
<2 mm 
mm 

o 100 
o 100 
o 100 

(pH 1:2,5) 

Lab · SNLCS (8952 8954) 

Comp granulométriea 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

X 
X 
X 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

2 
X 
1 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

55 
25 
29 

Argila 
<0,002 

mm 

43 
75 
70 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 96 Silte 

em floeu-
%Argila 

Água I KCI1 N ca++ l Mg++ I K+ f Na+ água I ação 
96 96 

39 
63 
62 

9 
16 
11 

1,28 
0,33 
0.41 

4,8 3,9 
4,5 3,5 
4,6 3,5 

7,2 
11,9 
10,2 

2,5 
3,6 
3,7 

0,06 
0,16 
0,08 

0,27 
0,28 
0,26 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S l AI+++ l 
(soma) 

10,0 
15,9 
14,2 

0,3 
2,5 
2,2 

H+ l 
6,3 

17,0 
8,1 

ValorT 
(soma) 

16,6 
35.4 
24,5 

Ataque por H2S04(d - 1.4 7) 

e Na2C03 (596) 96 

Valor V 
(sal. de 
bases) 

96 

60 
45 
58 

Si02 Si02 

c 
(orgâ-
nico) 

96 

1,30 
3,99 
1,38 

AI203 

N 
96 

0,14 
0.46 
0,18 

Equiv de 

c 
N 

9 
9 
8 

Sat. 
e/sódio 

(96 de 
Na+ tro-

AI20 3 R203 Fe20 3 
CaC03 

Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 96 cável no 

17.3 
31.3 
30.2 

13,0 
23,1 
21,0 

3.7 
3,6 
3,6 

0.73 
0,85 
0,83 

0,03 
0,07 
0,04 

(Ki) (Kr) 

2,26 1,91 5,52 
2,30 2.1 o 1 0,07 
2.44 2,20 9,15 

valorT) 
100Na+/T 

2 
1 
1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ HCO:!-
mmhos/ CO:!-em 96 
a 25°C --mE/100Q--

3 4 2.20- Solos Orgânicos 

so.-
100.At+++ 

S +AI+++ 

3 
14 
13 

p 
assim i-

lável 
ppm 

<1 
2 
1 

Equiv. 
de 

umid. 

96 

28 
47 
38 

São solos hidromórficos, pouco desenvolvidos, muito ácidos e 
mal drenados. Encontram-se sob condicões de encharcamento 
permanente e são constituídos de resíduos vegetais de colora cão 
preta e cinzenta muito-escura, normalmente fibrosos, com ~le
vado teor de matéria orgânica. A matéria orgânica pode ser 
encontrada em estágio avançado de decomposição- muck- ou 
em estado fibroso, estágio incipiente de decomposição - peat 

Estes solos podem apresentar um horizonte A com muita 
matéria orgânica, seguido de camadas constituídas de resíduos 
vegetais semidecompostos 

Os teores de carbono e hidrogênio são muito elevados e a rela
ção carbono/nitrogênio também é bastante alta, em virtude da 
presença de matéria orgânica pouco decomposta. 

Estes solos se encontram em associacões com Solos Aluviais 
e Glei Pouco Húmico, ocorrendo com c~ráter eutrófico, distrófi
co e álico 

São originados de material constituído por progressivas acu
mulações de matéria orgânica provenientes de vegetais e são 
referidos ao Holoceno. 

Estão distribuídos em toda a faixa costeira, principalmente em 
áreas de várzeas. 

Segundo a classificação de Kõppen, predominam os tipos 
climáticos As' e Ams', com precipitações pluviométricas médias 
anuais de 1.000 até 2 300 mm. 

São pouco utilizados em face do encharcamento das áreas 
onde ocorrem, constituindo a principal limitação ao uso destes 
solos. Para o melhor aproveitamento agrícola, é necessário utili
zar práticas de drenagem, correção da acidez e adubação. 

3.4 2.21 -Areias Quartzosas 

Compreendem solos não hidromórficos, profundos a muito pro
fundos, excessivamente drenados e essencialmente quartzosos. 

Com relação às características químicas, são de baixa fertili
dade natural, praticamente não dispondo de nenhuma reserva de 
minerais primários que liberem nutrientes para as plantas, e forte 
a moderadamente ácidos. 

Apresentam seqüência de horizontes A e C, com pouca dife
renciacão entre si; classes texturais variando de areia, areia franca 
a fran~o-arenoso; horizonte A geralmente fraco, praticamente 
sem estrutura - grãos simples - ou com estrutura fracamente 
desenvolvida, e geralmente o horizonte C apresenta-se sem 
estrutura. 

PEDOLOGIA/515 



Nesta área ocorrem solos álicos e distróficos, que ocupam, 
respectivamente, 1 ,3% e 6% do total da área mapeada. 

Ocupam áreas relativamente extensas, distribuídas principal
mente na parte central das Folhas, na região denominada Raso da 
Catarina; na zona do Baixo Médio São Francisco, a oeste de 
Petrolina; e em áreas menores no Litoral e na Chapada Dia
mantina. 

São desenvolvidos principalmente de arenitos referidos ao 
Cretáceo e sedimentos areno-quartzosos do Grupo Barreiras ou 
do Holoceno. 

O clima está representado pelos tipos As', Cfbl, BSw'h', BSwh', 
BSs'h', BSsh' e Ams' da classificação de Kõppen, sendo que as 
áreas de maior extensão- Raso da Catarina e próximo a Petrolina 
-estão sob os tipos climáticos BSs'h' e BSwh', com precipitações 
pluviométricas médias anuais de 350 e 600 mm, e se encontram 
principalmente sob vegetação de Estepe Arbórea Aberta. 

Quanto ao uso agrícola, são pouco utilizados, devido a fortes 
limitações, pela baixa fertilidade natural, baixa retenção de umi
dade, deficiência de água, saturação com alumínio trocável alta e 
fortemente ácidos 

PERFIL N? 74 

Data- 17/11/67 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Per· 
nambuco -Volume 11 (Perfil 101) 

Classificação - Areia Ouartzosa álica A fraco fase caatinga hiperxerófila relevo 
ondulado 

Unidade de mapeamento - A0a8 

Localizacão - Estrada lbimirim-Petrolândia, a 40 km de lbimirim Município de 
lnajá · 

Situação e declividade- Corte de estrada,lado esquerdo, em terço médio de eleva
ção, com declividade de 1 O a 15% 

Formação geológica e litologia -Cretáceo Formação Marizal Arenito 

Material originário -Arenito 

Relevo local -Ondulado 

Relevo regional -Suave ondulado com partes onduladas, vertentes ligeiramente 
convexas e longas (de centenas de metros) e vales secos e abertos 

Altitude - 480 m 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local -Caatinga hiperxerófila arbóreo-arbustiva densa 

Vegetação regional- Caatinga hiperxerófila arbóreo-arbustiva densa, constituída 
pormuitofacheiro, catingueira, cassatinga, marme\eiro, velame,quipembe e caixa
cubri 

Uso atual - Mandioca, agave e palma forrageira; pouca pecuária extensiva na 
caatinga 

A1 

c 

0-6 em; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido), bruno-avermelhado
claro (5YR 6/4, seco); areia, grãos simples; muitos poros pequenos; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

6-200 em+; vermelho-amarelado (5YR 4/6. úmido), vermelho-amare
lado (5YR 5/6, seco); areia; grãos simples; muitos poros pequenos; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso 

Raízes: muitas no A 1 e comuns no C 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte 
amostra total 96 

Sfmb 

A1 
c 

Pro f 
em 

0-6 
-2oo+ 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 

516/PEDOLOGIA 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

77 
74 

Lab · SNLCS (3651-3652) 

Comp gra nulométrica 
(tfsa 96) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

16 
18 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

3 
4 

Argila 
<0,002 

mm 

4 
4 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de ~ 

Água! Kd 1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água lação 
% % 

3 
3 

25 
25 

0,75 
1.00 

4,9 
4,6 

4,0 
3,9 

0,6 0,7 0,23 0,03 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

H+ I Valor S I AI+++ I ValorT 
(soma) (soma) 

1,6 
0,5 

0,3 0,7 2,6 
0,6 0,5 1,6 

Ataque por H2S04(d ~ 1.4 7) 

Si02 

2.4 
2,5 

e Na2C03 (596) 96 

AI203 Fe203 Ti02 P205 

1,5 0,1 0,03 0,01 
1,5 0,1 0,06 0,01 

0.4 

Valor V c 
(sat de (orgâ-
bases) nico) 

% 96 

62 0,36 
31 0,24 

Si02 Si02 Al20 3 --
AI203 R203 Fe20 3 

(Ki) (Kr) 

2. 72 2,61 23,55 
2,83 2, 72 23,55 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

0,07 0,02 

N 
96 

0.03 
0,03 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

~ 
N 

12 
8 

Sat 
e/sódio 

(96 de 
Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+rr 

1,2 
1,3 

C E do 100.Ai+++ assim i- Equiv 
C a++ Mg++ K+ Na+ extrato 

Água mmhos/ 
em 96 

a 25°C ---mE/100g--

PERFIL N? 75 

Data - 07/07/72 

HCO:l- so4-
CÜ:J-

----
S +AI+++ 

16 
55 

lável 
ppm 

3 
1 

de 
umid 

% 

2 
2 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São FrancisGo- Estado da Bahia- Volume li (Perfil 328) 

Classificacão - Areia Ouartzosa distrófica A fraco fase caatinga hipoxerófila re
levo planÓ 

Unidade de mapeamento - NCPL3 

Localizacão- Lado direito da estrada Glória-Salgado do Melão, distando 30 km de 
Salgado ·do Melão Município de Rodelas 

Situação e declividade -Topo plano de elevação 

Formação geológica e litologia -Cretáceo Arenito 

Material originário - Proveniente do arenito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 420 m 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local - Caatinga hipoxerófila com velame. jatobá, facheiro, quipem
be e outras 

Vegetação primária -Caatinga hipoxerófila 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga 

A1 

C1 

C2 

0-30cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); areia; grãos 
simples; muitos poros médios e grandes; solto, solto, não plástico e 
não pegajoso; transição plana e gradual 

30-140 em; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); areia; grãos sim
ples; muitos poros médios e grandes; solto, solto; não plástico e não 
pegajoso; transição plana e difusa 

140-200 em+; vermelho-escuro (2,5YR 3/6 úmido); areia; grãos sim
ples; muitos poros médios e grandes; solto, solto, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e difusa 

Raízes: muitas e finas no horizonte A 1 



Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8449-8451) 

Horizonte Frações da Comp granulométriea 

Sfmb 

A1 
C1 
C2 

Prol 
em 

0-30 
-140 
-zoa+ 

amostra total % 

Terra Areia Cal h. Case 
fina grossa >20 20-2 
<2 2-0.20 mm mm 
mm mm 

o o 100 69 
o o 100 63 
o o 100 62 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0.20-
0.05 
mm 

27 
31 
31 

Silte 
0.05-
0.002 

mm 

2 
3 
4 

Argila 
<0.002 

mm 

2 
3 
3 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de %Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I água lação Na+ 
% % 

1 
2 
2 

50 
33 
33 

1,00 
1.00 
1,33 

6,5 
5.4 
5,1 

5.6 
4,5 
4.3 

1.2 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

1.5 
0,3 
0,3 

o 
0.1 
0,3 

H+ I 
04 
0.7 
0.4 

(sat de 
ValorT bases) 
(soma) % 

2.0 80 
1,1 27 
1 o 30 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) 

Si02 

2,3 
2,7 
2 7 

e Na2C03 (5%) % 

Al20 3 

1,9 
2.2 
2.8 

Fe20 3 Ti02 

1,8 0,17 
2,0 0.21 
2.0 0,19 

Si02 Si02 -- --
P205 Al20 3 R203 

(Ki) (Kr) 

0,03 2,06 1,28 
0,03 2 08 1,32 
0,03 2,00 1,29 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

0,3 0.06 
0,03 
0,03 

0.3 
0,2 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,36 
0,09 
0,08 

AI20 3 

Fe20 3 

1.65 
1.73 
1,80 

N 
% 

o 03 
0,01 
0,01 

Equiv de 
CaC03 

% 

p 

0.02 
0,01 
0,05 

c 
N' 

12 
9 
8 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

1 
1 
5 

100.At+++ assim i- Equiv 
extrato Água 

C a++ Mg++ K+ Na+ Hca:.- so.- --- lável de S +AI+++ 
mmhos/ c a:.-

em % 
a 25°C ---mE/1 OOg --

3 4 2 22- Areias Ouartzosas Marinhas 

o 
25 
50 

ppm 

2 
<1 
<1 

umid 

% 

3 
2 
2 

Compreendem solos cujas características químicas e físicas pra
ticamente são as mesmas das Areias Ouartzosas, sendo desen
volvidos exclusivamente de sedimentos areno-quartzosos não 
consolidados, de origem marinha, referidos ao Holoceno, e apre
sentam-se em relevo plano. suave ondulado e ondulado Em algu
mas áreas constatou-se a presença de carapaças calcárias, confe
rindo ao solo melhor fertilidade natural, em funcão do conteúdo 
de cálcio trocável, mas dominantemente são distróficos e áli
cos 

Situam-se em terrenos da baixada litorânea, constituindo uma 
estreita faixa paralela à orla marítima, que corresponde a 0,2% do 
total da área mapeada. 

O clima é representado pelos tipos climáticos As', Ams' e Am', 
com precipitações pluviométricas médias anuais de 1 000 e 
2 300 mm. 

Estes solos, apesar das restrições, são muito utilizados, princ i
pai mente com plantio de coqueiros - coco-da-baía Em áreas 
onde ocorrem carapaças calcárias, são muito cultivados, desta
cando o feijão como a cultura principal. geralmente consorciado 
ao coqueiro. 

As principais restrições ao uso agrícola decorrem da baixa 
fertilidade natural; baixa retenção de umidade; drenagem exces
siva e acidez elevada, mas. apesar destas limitações, tanto o 
coqueiro como o cajueiro se adaptam bem a estes solos. 

3.4.2.23 - Regossolo 

Esta classe integra solos moderadamente profundos a profundos. 
pouco desenvolvidos, arenosos e não hidromórficos (Est 3.XIII 
B). Apresentam seqüência de horizontes A e C, normalmente com 
fragipan em alguma parte do horizonte C (Cx) 

A drenagem destes solos ocorre em função da profundidade 
do frag1pan e da rocha, podendo variar de bem drenados a exces
sivamente drenados. 

Na composição mineralógica ocorrem t~ores médios a altos 
de minerais primários facilmente decompon1ve1s, pnnc1palmente 
o feldspato potássico, que constitui fontes de nutrientes para 
as plantas 

Nesta área ocorrem Regossolos eutróficos, distróficos e áli
cos Nos eutróficos, a saturação de bases varia em torno de 67%, 
a reacão é de moderadamente ácida a neutra- pH 5,5 a 7,2 -,as 
perc~ntagens de minerais primários de fácil intemperização são 
altas; nos distróficos a saturação de bases se s1tua em torno de 
38% a reacão é fortemente ácida a praticamente neutra- pH 4.4 
a 6,9- e o~ teores de minerais primários facilmente decomponí
veis são relativamente baixos e nos álicos a saturação com ai um í
nio trocável é da ordem de 65%. Os eutróficos representam 3,8% 
do total da área mapeada e os distróficos 0,9% 

Quanto à sua distribuição geográfica, ocupam regiões semi
áridas do Sertão e do Agreste, encontrando-se predominante
mente em áreas de relevo plano e suave ondulado, de Superfícies 
de Pediplanação, e são derivados principalmente de saprólitos de 
granitos, gnaisses, migmatitos e granodioritos, referidos ao Pré
Cambriano. 

Os tipos climáticos da classificação de Kõppen que ocorrem 
são: BSsh', BSs'h', BSw'h', As' e BSwh', com precipitações plu
viométricas médias anuais de 500 a 900 mm. A vegetação predo
minante é a Estepe Arbórea Aberta e, em áreas de transição para a 
zona úmida, a vegetação é do tipo Floresta Estacionai Semi
decidual 

São solos muito utilizados, principalmente com culturas de 
mandioca, milho, feijão, algodão herbáceo, palma forrageira, 
sisal e pastagens 

As limitacões destes solos referem-se à deficiência de água, à 
suscetibilidáde à erosão, são muito arenosos e possuem baixos 
teores de nitrogênio e fósforo O uso racional requer controle à 
erosão; adubações, principalmente nos solos distróficos; corre
cão da toxidez do alumínio nos álicos e irrigação geralmente no 
período seco 

PERFIL N~ 76 

Data - 18/1 0/67 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Per
nambuco -Volume li (Perfil 95) 

Classificação - Regossolo álico Tb com frag1pan A fraco textura arenosa com 
cascalho fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento - REd2 

Localizacão - Estrada Garanhuns-Caetés, distando 15,1 km do Posto Fiscal de 
Garanhu~s Município de Garanhuns 

Situacão e declividade- Corte do lado da estrada, em terço superior de eleva cão 
com declividade de 4 a 6% · 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano (CO) Granito gnáissico 

Material originário- Saprólito do granito gnáissico 

Relevo local -Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado com longas encostas cujas declividades predo
minantes oscilam entre 3 e 8%, vales abertos e topos ligeiramente esbatidos 

Altitude - 81 O m 

Drenagem -Acentuada a fortemente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Laminar ligeira a moderada 

Vegetação local - Cultura de milho, feijão e mandioca em meio a muitos ouri
curis 

Vegetação regional - Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva densa com muito 
ouricuri e catolé e culturas 

PEDOLOGIA/517 



Uso atual - Culturas de mandioca, milho e feijão em cerca de 70% da área total 
do solo 
Ap 

A3 

C1 

C2 

C3x 

R 

0-25 em; bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido e úmido amassado), cin
zento-brunado-claro (2,5YR 6/2. seco e seco pulverizado); areia; 
grãos simples; muitos poros pequenos e comuns médios; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e difusa 

25-80 em; bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, úmido e úmido 
amassado). bruno-acinzentado (1 OYR 5,5/2. seco e seco pulve
rizado); areia; grãos simples; muitos poros pequenos e poucos mé
dios; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
difusa 

80-120 em; bruno (1 OYR 4,5/3, úmido e úmido amassado), cinzen
to-brunado-claro (1 OYR 6,5/2. seco e seco pulverizado); areia franca 
com cascalho; grãos simples; muitos poros pequenos e poucos 
médios; solto, solto. não plástico e não pegajoso; transição plana 
e gradual 

120-135 em; bruno (1 OYR 5/3. úmido e úmido amassado), cinzento
claro (1 OYR 7/2, seco e seco pulverizado); areia franca com casca
lho; grãos simples; muitos poros pequenos e poucos médios; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e abrupta 

135-165 em; bruno (1 OYR 4/3, úmido); mosqueado abundante, 
grande e proeminente, vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); fran
co-arenoso cascalhento; fraca pequena a média blocos subangula
res; poros comuns pequenos e médios; duro, friável, não plástico e 
não pegajoso 

165 em+ 

Raízes: comuns no Ap, poucas no A3 e raras nos demais horizontes 

Obs: observa-se uma linha de cascalhos e calhaus a restados separando o C2 do 
C3x, notando-se também antes desta linha um mosqueado grande de cor 
vermelho-escura (1 OYR 3/6); 
regionalmente estes solos se apresentam com espessuras bem variáveis, 
indo desde cerca dos 80 em até mais de 2 m 

Análises mineralógicas: 

Ap Areias- 98% de quartzo; 2% de feldspato e fragmentos de feldspato 
cóm quartzo; detritos 

A3 

C1 

C2 

C3x 

Cascalhos- Quartzo em maior percentagem; fragmentos de quartzo 
com feldspato alcalino; feldspato alcalino em fase inicial de meteori
zação; carVão 

Areias- 98% de quartzo; 2% de feldspato alcalino; traços de quartzo 
com as faces aguçadas, muscovita e ilmenita 

Cascalhos- Quartzo em maior percentagem; fragmentos de quartzo 
com feldspato e muscovita; feldspato alcalino em fase inicial de 
meteorização 

Areias- 97% de quartzo; 3% de feldspato alcalino em fase inicial de 
meteorização; traços de quartzo com as faces aguçadas; muscovita e 
ilmenita 

Cascalhos- Quartzo em maior percentagem; fragmentos de quartzo 
com feldspato e muscovita 

Areias - 95% de quartzo; 5% de feldspato; traços de ilmenita e 
muscovita 

Cascalhos- Quartzo em maior percentagem; fragmentos de quartzo 
com feldspato e mica 

Areias- 90% de quartzo; 10% de feldspato; traços de biotita, ilmeni
ta, muscovita, gipsita e quartzo com as faces aguçadas (parece resul
tar da precipitação de sílica) 

Cascalhos -Quartzo e fragmentos de quartzo com feldspato 

Obs : o feldspato apresenta grau de intemperismo decrescente com a profundi
dade 

Análises físicas e químicas 

Frações da Horizonte 
amostra total % 

Símb 

Ap 
A3 
C1 
C2 
C3x 

Argila 

Prol Cal h. 
em >20 

mm 

0-25 o 
-80 o 
-120 o 
-135 o 
-165+ 1 

Case 
20-2 
mm 

8 
8 

14 
13 
20 

Terra 
fina 
<2 
mm 

92 
92 
86 
87 
79 

(pH 1:2,5) 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

84 
73 
65 
65 
56 

Lab: SNLCS (3376-33801 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
tina 

0,20-
0,05 
mm 

7 
13 
17 
17 
14 

Silte 
0.05-
0.002 
mm 

7 
11 
14 
15 
22 

Argila 
<0.002 

mm 

2 
3 
4 
3 
8 

Complexo sortivo mE/1 00g 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI1 N c a++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu- ---

água lação %Argila 

% % 

2 o 3,50 6,1 5,3 0,6 0,06 0,03 
2 33 3,67 5,2 4,3 0,3 0,05 0,02 
2 50 3,50 5,2 4.4 0,1 0,06 0,04 
2 33 5,00 5,0 4,3 0,1 0.05 0,06 
5 38 2,75 4.6 40 0,3 0.08 0.04 
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Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sat de (orgâ- N Ç, 
Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

0.7 o 5,0 5.7 12 0.40 0,04 10 
0.4 0.4 1,1 1,9 21 0,32 0,03 11 
0,2 0,6 0,8 1,6 13 0,16 0,02 8 
0,2 0,5 0,6 1.3 15 0.13 0,02 7 
0.4 0.6 0,6 1,6 25 014 0,02 7 

Ataque por H2S04(d - 1.4 7) Sat. 
e Na2C03 (5%) 96 e/sódio 

Si02 Si02 AIPa Equiv. de (%de -- CaC03 Na+ tro-
Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P206 AI20 3 R203 Fe20 3 96 cável no 

(Ki) (Kr) 
valorT) 

100Na+rr 

1.8 0,8 0,5 0,13 0,03 3,83 2,74 2,51 1 
2.1 1,0 1.4 0,17 0,03 3.57 1.89 1,12 1 
2.1 1,1 1,0 0.18 0,03 3,25 2,06 1,73 3 
2.1 1,2 0.4 0.16 0,04 2,98 2.45 4.71 5 
4.2 2.7 0,9 0.20 0,06 2,64 2,18 4.71 3 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100.Atf'++ assim i- Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ H CO:!- so.- ---- lável de S +AI+++ 
mmhos/ 

em % 
a 25°C ---mE/1 OOg --

PERFIL N~ 77 

Data - 16/11/67 

CO:!-

o 
50 
75 
71 
60 

ppm 

2 
1 
1 

<1 
<1 

umid 

% 

3 
5 
4 
4 
8 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Per
nambuco -Volume li (Perfil 98) 

Classificação- Regossolo distrófico Ta com fragipan A fraco textura arenosa fase ro
chosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado 

Unidade de mapeamento - REd1 

Localização - Estrada Parnamirim-Ouricuri, a 14 km de Parnamirim Município 
de Parnamirim 

Situação e declividade -Corte a 1Om do lado esquerdo da estrada, em topo de 
colina com declividade de 3-4% 

Formação geológica e litologia - Prê-Cambriano (CO) Gnaisse lenticular metas
somático com biotita 

Material originário - Saprólito da rocha acima referida 

Relevo local- Suave ondulado, formado por colinas muito baixas, com vertentes 
ligeiramente convexas de poucas centenas de metros 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Altitude - 400 m 

Drenagem - Fortemente drenado 

Pedregosidade - Muitos calhaus e matacões pela superfície e rochosidade (la
jeados) 

Erosão -Laminar moderada 

Vegetação local- Caatinga hiperxerófila arbóreo-arbustiva pouco densa, com 3-4 
m de porte, formada por faveleiro, catingueira, marmeleiro, facheiro, umbuzeiro, 
jurema etc; substrato rasteiro de macambira e malváceas 

Vegetação regional - Caatinga arbóreo-arbustiva pouco densa com ocorrência 
de clareiras. 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga 

A1 

C1 

0-7 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmido), cinzento
brunado-claro (1 OYR 6/2, seco); areia franca; grãos simples; muitos 
poros pequenos e poucos grandes; solto, solto, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e clara 

7-55 em; bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, úmido), cinzento-claro 
(1 OYR 7/1. seco); areia franca; maciça; muitos poros pequenos e 
poucos grandes; macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e clara 



C2x 55-75 em+; cinzento-brunado-claro (1 OYR 6/2, úmido), cinzento
claro (1 OYR 7/2. seco); areia franca; maciça; poros comuns peque
nos e poucos grandes; extremamente duro, friável. não plástico e 
não pegajoso 

Raízes: comuns no A 1 e até metade do C1: poucas no restante do perfil 

Obs: nas imediações. ocorrem calhaus de quartzo desarestados ao longo do 
perfil 

Análises !T'ineralógicas: 

A1 

C1 

C2x 

Areias- 78% de quartzo hialino, corroídos, triturados; 20% de felds
pato; 1% de mica biotita e muscovita; traços de ilmenita e turmalina; 
1% de detritos 

Cascalhos- 2% de quartzo com forte aderência ferruginosa; 98% de 
feldspato alcalino 

Areias- 95% de quartzo hialino. corroídos, triturados; 5% de feldspa
to alcalino; traços de turmalina, ilmenita, mica biotita e muscovita, 
hornblenda e detritos 

Cascalhos- 98% de feldspato; 2% de quartzo com forte impregnação 
ferruginosa; traços de detritos 

Areias- 97% de feldspato; 3% de quartzo hialino com impregnação 
ferruginosa; traços de detritos 

Cascalhos - 93% de quartzo hialino, corroídos, triturados; 6% de 
feldspato alcalino; 1% de mica muscovita e biotita; tracos de horn-
blenda e ilmenita · 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (3645-3647) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 

Sfmb 

A1 
C1 
C2x 

Pro f 
em 

0-7 
-55 
-75+ 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

3 
5 
5 

Terra 
fina 
<2 
mm 

97 
95 
95 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

58 
57 
53 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0.05 
mm 

26 
26 
27 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

14 
15 
16 

Argila 
<0.002 

mm 

2 
2 
4 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo m E/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu- ---

água I ação %Argila 

% % 

1 
1 
3 

50 
50 
25 

7.00 
7.50 
4.00 

6,1 
5.0 
4,9 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

2.1 
0.8 
0.7 

o 
0.4 
0.4 

H+ I 
0.8 
0,6 
0.4 

ValorT 
(soma) 

2,9 
1.8 
1,5 

Ataque por H2S04(d- 1.47) 

Si02 

1,92 
2,36 
3,29 

e Na2C03 (5%)% 

AI20 3 

1.07 
1,33 
1.74 

Fe20 3 

0.10 
0,18 
014 

Ti02 

0,09 
0,09 
0,12 

P205 

0.01 
0.01 
0,01 

5.7 
4.0 
4,0 

1.6 0,3 0,19 
0.15 
0,11 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

Si02 

AI203 

(Ki) 

72 
44 
47 

Si02 --
R203 

(Kr) 

0,6 
0.5 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,55 
0,19 
0,09 

AI20 3 

Fe20 3 

3.05 
3.02 
3,21 

2,88 16,80 
2,78 11.61 
3 06 16.50 

N 
% 

0,05 
0,02 
0,02 

Equiv. de 
CaC03 

% 

0,03 
0,03 
0,04 

f 
N 

11 
10 

5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valor T) 

100Na+fT 

1 
2 
3 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ HCO:!- so.-
mmhos/ 

em % cO:J-
a 25°C --mE/100g--

100.Ai+++ ----
S +AI+++ 

o 
33 
36 

p 
assimi-

lável 
ppm 

4 
1 
2 

Equiv 
de 

umid 

% 

5 
4 
4 

PERFIL N~ 78 

Data - 27/09/69 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala
goas (Perfil 74) 

Classificação- Regossolo eutrófico Ta com fragipan A fraco textura arenosa casca
lhenta fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. 

Unidade de mapeamento - REe14 

Localização- Lado esquerdo da estrada Santana do lpanema-Riacho Grande, dis
tando 20 km de Santana do lpanema Município de Carneiros 

Situação e declividade- Trincheira em terço superior de encosta suave com cerca 
de 3% de declividade 

Formação geológica e litologia - Plutônicas Ácidas Granito 

Material originário- Saprólito de granito cataclástico 

Relevo local -Suave ondulado 

Relevo regional - Plano e suave ondulado com vertentes longas limitando vales 
bem abertos 

Altitude - 300 m. 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade - Ausente 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local -Campo com capim-elefante 

Vegetação regional -Caatinga hipoxerófila 

Uso atual - Milho, feijão. algodão, pastagem (capim-elefante) e palma forragei
ra 

A1 

C1 

0-20 em; bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, úmido). cinzento 
(1 OYR 6/1. seco); areia franca; grãos simples; muitos poros peque
nos; macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e gradual 

20-40 em; bruno (1 OYR 5/3, úmido); areia franca; maciça pouco 
coesa; muitos poros pequenos; macio, muito friável, não plástico e 
não pegajoso; transição plana e abrupta 

C2x 40-80 em; horizonte constituído por uma massa de calhaus, casca
lhos e frag1pan; areia franca cascalhenta; maciça; muito dura, friável, 
não plástico e não pegajoso 

R 80 em+; granito 

Raízes: muitas no A1 e comuns no Cl 

Análises mineralógicas: 

A1 

C1 

Areias- 70% de quartzo. grãos angulosos e subangulosos,superfície 
irregular. brilho vítreo, alguns com aderência de óxido de ferro, 30% 
de feldspato alcalino (microclina). grãos angulosos, superfície irre
gular. alguns com brilho nacarado. outros com aderência de óxido de 
ferro, coloração branca, alguns rosados Aparecem também poucos 
grãos de plagioclásio; traços de detritos 

Cascalhos- Predomínio de feldspato (microclina). grãos angulosos, 
superfície irregular, alguns corroídos, coloração rosa e avermelhada, 
muitos aderidos ao quartzo e com óxido de ferro; quartzo, grãos 
angulosos, superfície irregular, brilho vítreo, coloração de branca a 
roxa, com aderência de óxido de ferro e manganosa 

Areias- 65% de quartzo, grãos angulosos e subangulosos, superfície 
irregular, brilho vítreo, alguns com aderência de óxido de ferro; 30% 
de feldspato alcalino (microclina). grãos angulosos, superfície irre
gular, brilho nacarado, alguns com aderência de óxido de ferro; 5% 
de fragmentos de material argiloso; traços de ilmenita 

Cascalhos- 50% de quartzo grãos angulosos, brilho vítreo, superfí
cie irregular. alguns com aderência de óxido de ferro e feldspato; 
50% de feldspato alcalino (microclina), grãos angulosos e subangu
losos, com muita aderência de óxido de ferro 

C2x Areias- 50% de quartzo, grãos angulosos, superfície irregular, brilho 
vítreo, alguns com aderência de óxido de ferro, feldspato e manga
nês; 50% de feldspato (microclina). grãos angulosos, superfície irre
gular, coloração roxa, alguns branco-leitosos. 

Cascalhos - Predomínio de feldspato (microclina). coloração roxa. 
grãos angulosos, alguns já um pouco intemperizados, alguns de 
coloração branca; quartzo, grãos angulosos, superfície irregular. 
intercrescidos, alguns com feldspato, alguns com aderência de 
óxido de ferro 

Calhaus- Fragmentos de rocha, alguns já um pouco intemperizados, 
parecendo tratar-se de granito gráfico 

PEDOLOGIA/519 



Análises físicas e químicas Lab · SNLCS (5755-5757) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Símb. 

A1 
C1 
C2x 

Prol. 
em 

0-20 
-40 
-80 

amostra to ta I % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 

20 

Case 
20-2 
mm 

7 
o 

36 

Terra 
fina 
<2 
mm 

93 
100 
44 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

60 
59 
63 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0.20-
0,05 
mm 

23 
23 
14 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

13 
13 
17 

Argila 
<0.002 

mm 

4 
5 
6 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Águaj KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila 
água I ação 

% % 

3 
4 
5 

25 
20 
17 

3,25 
2,60 
2,83 

6,9 
6.5 
7,2 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I At+++ I 
(soma) 

2,6 
2,5 
2,1 

o 
o 
o 

H+ I 
0,6 
0.7 
o 

ValorT 
(soma) 

3,2 
3,2 
2,1 

Ataque por H2S04(d- 1,47) 

Si02 

2,1 
2,3 
2,9 

e Na2C03 (5%) 96 

AI20 3 

1.1 
1.2 
1,5 

Fe20 3 

0,5 
0,6 
1,0 

Ti02 

0,12 
0,13 
0,20 

P20s 

0,02 
0,01 
0,01 

6,2 
5,2 
5,8 

1,8 
1,6 
1,0 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

% 

81 
78 

100 

Si02 

AI20a R20a 

(Ki) (Kr) 

3,24 2,52 
3,25 2.46 
3,29 2,30 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

0,6 
0.7 
0,9 

(orgã-
nico) 

% 

0.45 
0.22 
0,14 

0,12 
0.13 
0,13 

N 
% 

0,04 
0,03 
0,03 

AI20 3 Equiv. de 

Fe20 3 
CaC03 

96 

0,04 
0,05 
0,09 

c 
N 

11 
7 
5 

Sat 
e/sódio 

(96 de 
Na+ tro-
cável no 
valorT) 

10QNa+fT 

3,48 
3,11 
2.33 

100.Aft++ 

o 

p 
assim i-

1 
2 
4 

Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ HCO:!- so4-
S +AI+++ lável de 

mmhos/ CO:!- ppm umid 
em 96 

a 25'C --mE/100g-- 96 

3 6 
1 5 
1 6 

PERFIL N~ 79 

Classificação - Regossolo eutrófico Tb A fraco textura arenosa relevo plano 

Unidade de mapeamento- REe11 

Localização- Município de Monte Santo, a 1 km de Pedra Vermelha, na estrada 
para Monte Santo Estado da Bahia Lat 1 0' 20'S e long 39'30'WGr. Folha SC 24-
Y-B 

Situação e declividade -Amostras coletadas em área plana, com menos de 2% 
de declividade 

Litologia e formação geológica- Migmatitos homogêneos e heterogêneos com 
lentes calcossilicatadas Complexo Caraíba-Paramirim 

Material originário - Produto de decomposição de migmatitos calcossilicata
dos 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão -Nula 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade- Não pedregosa e não rochosa. 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Aberta 

Uso atual -Cultura de sisal e pecuária extensiva 

Ap 0:15 em; bruno (1 OYR 5/3, úmido); areia; grãos simples; solto, solto, 
nao plástico e não pegajoso; transição plana e difusa 
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C1 

C2 

C3 

15-60 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4, úmido); areia, grãos sim
ples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
difusa 

60-11 O em; bruno-amarelad!l (1 OYR 5/4, úmido); areia; maciço; 
macio, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e difu
sa 

110-170 em+; bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4, úmido); areia fra
ca; maciça; macio, solto, não plástico e não pegajoso 

Raízes: muitas finas e grossas comuns no Ap, finas e grossas comuns no C1 e pou
cas no C2 

Análises físicas e químicas 

Horizonte Frações da 
amostra total % 

Símb 

Ap 
C1 
C2 
C3 

Argila 
natural 

% 

Pro f 
em 

0-15 
-60 
-110 
-170 

Silte --
Argila 

2,67 
4,50 
2,00 
4,00 

Cal h 
>20 
mm 

Grau de 
flocu-
lacão 

% 

Ataque por H2 S04 
(d=1,47)% 

K1 

Case 
20-2 
mm 

3 
5 
5 
7 

c 
% 

0,38 
0,24 
0,20 
0,10 

Kr 

Terra 
fina 
<2 
mm 

97 
95 
95 
93 

N 
% 

0,09 
0,04 
0,03 
0,03 

A120 3 

Lab · SNLCS (4802-4805/IPAL) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

71 
78 
74 
66 

MO 
% 

0,66 
0.41 
0,34 
0,17 

f 
N 

4 
6 
7 
3 

(pH 1:1) 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0.05 
mm 

18 
11 
17 
19 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

8 
9 
6 

12 

Argila 
<0,002 

mm 

3 
2 
3 
3 

Ataque por H2S04 
(d=1,47)% 

Si02J Al2 0 3 1 Fe2 0 3 

3,1 
2,7 
2.4 
3,1 

1,3 
2.6 
2,3 
2,3 

o 
2,0 
o 
2,8 

Complexo sort1vo 
mE/1 OOg 

Ti02 I P205 
Fe20 3 Água I KCI 1 N ca+2 I Mg+2 I K+ 

0,01 4,05 4,05 6,3 
0,01 1.76 1,18 2,04 6,6 
0,01 1,77 1,77 6,2 
0,01 2,29 1,27 1,29 5.7 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Na+ I s 
0,03 2,3 
0,03 1.4 
0,06 1,0 
0,16 1.1 

Pasta saturada 

C E do 
extrato 

mmhos/ Água 

em % 

a 25'C 

PERFIL N~ 80 

Data - 07/06/74 

I wl Al+3 I T 

0.4 o 2,7 
o o 1.4 
0,2 o 1,2 
0.4 o 1,5 

Sais soluveis (extrato 1 :5) 

ca+21 Mg+21 K+ I Na+ 

mE/100g---

5,4 1,6 0,6 0,10 
5,6 0,9 0.4 0,08 
4,6 0,8 0,1 0.06 
4,2 0.4 0,5 0,04 

v Sal 
% e/sódio 1 OO.A1+3 

100Na+/T Al+3 + S 

85 1 o 
100 2 o 

83 5 o 
73 11 o 

Equiv de Equiv 
P205 de CaC03 

% mg/1 OOg umid 

0,6 
0,2 
0,1 
0,1 

% 

3,1 
2,3 
2,5 
2,5 

Classificação - Regossolo eutrófico Tb A fraco textura arenosa cascalhenta re
levo plano 

Unidade de mapeamento- REe15 

Localização- A 29 km de Monte Santo, na estrada para Cansanção Município de 
Monte Santo Estado da Bahia Lat 1 0'37'S e long 39'30'WGr Folha SC 24-
Y-B 

Situação e declividade - Amostras coletadas em área com menos de 3% de 
declividade 

Litologia e formação geológica - Anfibolitos e metabasitos Complexo Serrinha 

Material originário- Produto de decomposição de anfibolitos e metabasitos 



Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Nula. 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária - Estepe Arbórea Aberta 

Uso atual -Pecuária 

Ap 0-20 em; bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, úmido); areia franca; grãos 
simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e gra
dual 

C1 20-60 em; bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3, úmido); areia franca 
com cascalho; grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e difusa 

C2 60-100 em; bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3, úmido); areia fran
ca com cascalho; grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e difusa 

C3 100-140 em; btuno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3, úmido); areia 
franca cascalhenta; grãos simples; solto, não plástico e não pega
joso; transição plana e difusa 

C4 140-170 em+; bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3, úmido); franco
arenoso cascalhento; grãos simples; solto, não plástico e não pe
gajoso 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

Ap 
C1 
C2 
C3 
C4 

Argila 
natural 

% 

Prol 
em 

0-20 
-60 
-100 
-140 
-160 

Silte --
Argila 

1,17 
3,00 
1,29 
0,64 
0.75 

Fracões da 
amosira total% 

Cal h 
>20 
mm 

Grau de 
flocu-
lacão 

% 

Case 
20-2 
mm 

7 
9 

11 
20 
48 

c 
% 

0,52 
0,16 
0,17 
0,18 
0,17 

Terra 
ftna 
<2 
rnm 

93 
91 
89 
80 
52 

N 
% 

0,06 
0,05 
0,05 
0,06 
0,06 

Ataque por H2S04 
(d~1,47)% 

K1 Kr 
A120 3 

Ti02 I P205 
Fe20 3 

0,01 3,01 2.02 
0,01 2,91 2,56 
0,01 2,19 1,55 
0,01 7,02 6,80 
0,01 1,93 1,88 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Na+ I s I H+ I A1+3 I T 

0,11 1.7 0,7 o 2.4 
0,03 0,8 0,5 0,2 1,5 
0,03 0,9 0,6 0,1 1,6 
0,05 1,1 0.7 0.4 2,2 
0,21 2,1 0,7 o 2,8 

Lab: SNLCS (4859-4863/IPAL) 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

66 
68 
66 
66 
66 

MO 
% 

0.90 
0.28 
0.29 
0,31 
0.29 

Comp gra nulométrica 

ç_ 
N 

9 

(tfsa %) 

Areta 
fina 

0,20-
0.05 
mm 

21 
20 
18 
16 
13 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

7 
9 
9 
7 
9 

Argila 
<0.002 

mm 

6 
3 
7 

11 
12 

Ataque por H2S04 
(d ~ 1.47)% 

Si02 AI20 3 ~ Fe20 3 

4.6 2.6 2,0 
4,8 2.8 0,6 
4,0 3,1 2,0 

15,7 3,8 0,2 
5,0 4.4 0,2 

(pH 1 :1) Complexo sortivo 
mE/1 OOg 

Água I KCI 1 N ca+2 I Mg+2 I K+ 

7.3 5,8 1.3 0.2 0,09 
6.1 4,3 0,7 o 0,08 
5,9 4,2 0,3 0,5 0,07 
5.4 4,0 0.4 0,6 0,07 
6.2 4,6 1,0 0,8 0,05 

v Sat 
% e/sódio 

100.AI+3 

100 Na+;r A1+3+ S 

71 5 o 
53 2 20 
56 2 10 
50 2 27 
75 8 o 

Pasta satl!lrada Sais soluveis (extrato 1 :5) 

C E do 
ca+2 I Mg+21 K+ I Na+ 

extrato 
mmhos/ 

Água 

em % mE/100g---
a 25'C 

Equiv de 
CaC03 

% 
P205 

mg/100g 

0,3 
0,1 
0,2 
0.4 
1,8 

Equiv 
de 

umid 
% 

3,3 
2,6 
3,0 
3,9 
4,8 

3.4.2.24 - Solos Aluviais 

Esta classe compreende solos pouco desenvolvidos, resultantes 
de deposições recentes de sedimentos fluviais, não consolida
dos e de composição granulométrica muito variada. Apresentam 
um horizonte superficial diferenciado- horizonte A -sobre cama
das esúatificadas, sem guardar relações pedogenéticas entre 
si. 

As características morfológicas variam muito, principalmente 
em funcão da natureza dos sedimentos depositados, mas de um 
modo geral são imperfeita ou moderadamente drenados, profun
dos a moderadamente profundos, de textura bastante variada e, 
nas camadas de textura argilosa, onde a permeabilidade é lenta, é 
freqüente a presença de mosqueado. 

Ocorrem nesta área Solos Aluviais eutróficos e distróficos, 
sendo que os eutróficos ocupam 0.7 do total da área mapeada e 
os distróficos O, 1%. 

Quanto às características químicas, os eutróficos apresentam 
saturação de bases na ordem de 70%, reação moderadamente 
ácida a praticamente neutra; os distróficos têm saturação de 
bases variando em torno de 36% e normalmente reação modera
damente ácida São de argila de atividade alta e baixa e, em 
alguns casos, a saturação com sódio, nas camadas mais profun
das, atinge valores iguais ou superiores a 6%. 

Estão distribuídos, principalmente, na planície do rio São 
Francisco e nas planícies de rios da zona litorânea Abrangem 
áreas de relevo plano, e o clima na zona litorânea é dos tipos As' e 
Ams', com precipitações pluviométricas médias anuais de 1.000 
a 2.000 mm; nas zonas do Sertão e do Agreste ocorrem os tipos 
climáticos BSwh', BSw'h', BSs'h' e BSsh', com precipitações plu
viométricas médias anuais de 350 a 800 mm. 

Estes solos são muito utilizados com pastagens e, predomi
nantemente, com culturas de arroz (Est 3.XIV B), cana-de-açúcar, 
milho, melão, melancia, banana, tomate, cebola e feijão. 

São solos de alta potencialidade agrícola, principalmente 
quando se pratica uma agricultura racional, utilizando técnicas de 
drenagem, irrigações (Est 3 I B) e adubações complementares. 
Como resultados positivos da utilização destes solos, temos 
exemplos comprovados no Médio e Baixo São Francisco, com 
grandes projetos de irrigação, que vêm obtendo ótimos resulta
dos, devendo, portanto, estas áreas ser aproveitadas intensa
mente 

PERFIL N~ 81 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ala" 
goas (Perfil 63) 

Classificação- Solo Aluvial distrófico Tb A moderado textura argilosa fase floresta 
perenifólia de várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento- HGPd 

Localização- Estrada que liga Matriz de Camaragibe à BR-1 01, distando cerca de 1 
km de Matriz, nas imediacões da usina Camaragibe Município de Matriz de 
Camaragibe · 

Situação e declividade -Trincheira em área plana de várzea do rio Camaragibe, 
com 0-2% de declividade 

Formação geológica e litologia - Holoceno Sedimentos 

Material originário -Sedimentos argilo-siltosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 14 m 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Não aparente 

Vegetação local - Cana-de-açúcar 

Vegetação regional - Floresta perenifólia de várzea 

Uso atual -Cana-de-açúcar 

Ap 0-20 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 3,5/2, úmido); argila; 
moderada pequena a n'lédia granular; poros comuns pequenos e 
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C1 

IIC2 

IIIC3 

médios e poucos muito pequenos; iirme, plástico e pegajoso; transi
ção ondulada e abrupta (15-25 em) 

20-60 em; bruno-claro- acinzentado (1 UYR 6/3, úmido); mosqueado 
abundante, pequeno e médio, proeminente, bruno-avermelhado 
(5YR 5/3, úmido); argila; moderada muito pequena blocos subangu
lares com aspecto maciço; muitos poros pequenos, comuns muito 
pequenos e médios; firme, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

60-95 em; bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 7/3, úmido); mos
queado abundante, pequeno e médio, proeminente, vermelho-ama
relado (5YR 5/6, úmido); franco-argiloso; maciça; muitos poros 
muito pequenos e pequenos e comuns médios; friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e gradual 

95-160 em+; cinzento-claro (1 OYR 7/1, úmido); mosqueado abun
dante, pequeno e médio, proeminente, vermelho-amarelado (5YR 5/ 
6, úmido); argila siltosa; maciça; muitos poros muito pequenos e 
pequenos e poucos médios; firme, plástico e pegajoso 

Raizes: muitas no Ap, comuns a poucas no C1, raras no IIC2 e na parte supe
rior do IIIC3 

Obs : atividade biológica no Ap (minhocas); 
solo adubado 

Análises físicas e químicas Lab · SN LCS ( 1 5480-1 5483) 

Horizonte Frações da Comp. granulométrica 
amostra total 96 (tfsa 96) 

Terra Areia Areia 
Silte Prof. Cal h Case. fina Argila Sfmb fina grossa 0.05-em >20 20-2 

<2 2-0,20 0,20-
0,002 

<0,002 
mm mm 0,05 mm mm mm mm mm 

Ap 0-20 o o 100 4 13 39 44 
C1 -60 o o 100 6 13 37 44 
IIC2 -95 o 1 99 18 29 27 26 
IIIC3 -160+ o o 100 3 7 45 45 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 96 Silte 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água lação 
96 96 

24 
o 
o 
o 

45 
100 
100 
100 

0,88 
0,84 
1,04 
1,00 

4,5 
4.7 
4,9 
5,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

2,6 
1,8 
1,5 
2,6 

1.2 
0,8 
0.6 
0,6 

H+ I 
8,1 
4,2 
2,2 
2,3 

ValorT 
(soma) 

11,9 
6,8 
4,3 
5,5 

Ataque por H2S04(d- 1.47) 

e Na2C03 (596) 96 

Si02 Al2 0 3 Fe2QJ Ti02 P20s 

1,5 
1,0 
0,5 
0,8 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

A120 3 

(Ki) 

96 

22 
26 
35 
48 

Si02 

R203 

(Kr) 

c 

0,9 
0.7 
0,9 
1.7 

(orgll· 
nico) 

96 

1,30 
0,54 
0,11 

0,12 
0,04 
0,05 
0,05 

N 
96 

0.14 
0,07 
0,03 

Al20 3 Equiv. de 

Fe20 3 
CaC03 

96 

0,07 
0,07 
0,06 
0,10 

ç_ 
N 

9 
8 
4 

Sat 
e/sódio 

(96 de 
Na+ tro· 
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato Água C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜJ-

mmhos/ 
em 96 

CÜJ-

a 25°C ---mE/1 009--
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so4-
~ 
S+Ai+++ 

32 
31 
29 
16 

p 
assim i-

lável 
ppm 

30 
23 
38 

Equiv 
de 

umid. 

96 

32 
31 
22 
34 

PERFIL N~ 82 

Datu - 12/1 2/72 

Fonte- Levantamento Exploratório- ReconiÍecimento de Solos do Estado de Ala
goas (Perfil 70) 

Classificação -Solo Aluvial eutrófico Ta A moderado textura média fase floresta 
subcaducifólia de várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento - HGPd 

Localização- Aracaju-ltaporanga d'Ajuda (BR-1 01 ), a 23 km do Posto Fiscal de 
Aracaju Município de São Cristóvão 

Situação e declividade - Área plana de baixada, com declividade de 0-196 

Formação geológica e litologia - Holoceno Sedimentos fluviais 

Material originário -Sedimentos argilo-siltosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 30 m 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Pedregosidade - Ausente. 

Erosão -Laminar ligeira 

Vegetação local - Floresta subcaducifólia de várzea, destacando-se mulungu 

Vegetação regional - Floresta subcaducifólia de várzea 

Uso atual -Pastagem, coqueiro e bananeira 

A 

li C 

0·15 em; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmido), cinzento· 
brunado-claro (2,5Y 5,5/2, seco), bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/ 
3, seco pulverizado); franco-siltoso: maciça muito coesa: poucos 
poros pequenos e Comuns muito pequenos; extremamente duro, 
firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

15·60 em+; bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido); franco-argiloso; ligei· 
ramente duro, firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo-
so 

Raízes: muitas no A 

Obs: o horizonte IIC foi coletado com Irado; 
presença de mosqueado amarelo em torno dos canais de raízes 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8947-8948) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total 96 (tfsa 96) 

Sfmb. 

A 
li C 

Pro f 
em 

0-15 
-60+ 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 

Case. 
20·2 
mm 

o 
o 

Terra 
'fina 
<2 
mm 

100 
100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

X 
12 

Areia 
fina 

0.20-
0,05 
mm 

8 
11 

Silte 
0,05· 
0,002 
mm 

66 
45 

Argila 
<0,002 

mm 

26 
32 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de ~ 

Água I KCI 1N ca++ l Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila 
água lação 

96 96 

19 
27 

27 
16 

2,54 
1 41 

6,0 
6,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

13,2 
13.4 

o 
o 

H+ I 
3,2 
4,0 

ValorT 
(soma) 

16.4 
17.4 

Ataque por H2S04 (d - 1 ,4 7) 

e Na2C03 (596) 96 

Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 

5,0 
4,8 

6,9 
7,5 

Valor V 
(sat de 
bases) 

Si02 

AI203 

(Ki) 

96 

80 
77 

Si02 --
R203 

(Kr) 

c 

5,5 
5,5 

(orgâ· 
nico) 

96 

1,17 
0,89 

AI203 --
Fe20 3 

13.7 
15,6 

7,6 
8,8 

3,7 
4,3 

0.44 0,09 3,06 2,34 3,23 
0.45 0,07 3,01 2,30 3,21 

0.67 0,14 
0.24 0,14 

N 
96 

0,15 
0,12 

Equiv. de 
CaC03 

96 

ç_ 
N 

8 
7 

Sat. 
e/sódio 

(96 de 
Na+ tro-
cável no 
valorT) 

10QNa+/T 



Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HCO:l-

mmhos/ c0:3-
em % 

a 25°C --mE/100g--

so4-
100.At+++ ----
S+ AI+++ 

o 
o 

p 
assimi~ 

lável 
ppm 

Equiv 
de 

umid 

% 

28 
26 

PERFIL N~ 83 

Data - 02/07/66 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser
gipe (Perfil 71) 

Classificação- Solo Aluvial eutrófico Ta A moderado textura média fase campo de 
várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento- HGPe1 

Localização- Estrada Brejo Grande-Pacatuba. a 3,3 km de Brejo Grande Municí
pio de Brejo Grande. 

Situação e declividade -Corte de baixada, a uma distância de 25 m da estrada 

Formação geológica e litologia - Holoceno Sedimentos fluviais 

Material originário -Sedimentos areno~argilosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 4 m 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão - Não aparente 

Vegetação local -Campo de várzea com gramíneas jcapim-de-planta, angolinha, 
gengibre), ciperáceas e árvores esparsas 

Vegetação regional - Floresta perenifólia de várzea e campo de várzea 

Uso atu.al - Pastagem de capim-angolinha e angola; culturas de arroz, coqueiro, 
banane1ra, mandioca e milho 

A 

IIC1 

IIIC2 

0-18 em; bruno-escuro (1 OYR 3/3, úmido); franco-arenoso; modera
da pequena a média granular; poros comuns pequenos e poucos 
médios; friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; transição 
plana e gradual 

18-37 em; bruno-escuro (1 OYR 3,5/3, úmido); mosqueado comum, 
pequeno e proeminente, vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); fran
co-arenoso; fraca pequena a média blocos subangulares; poros 
comuns pequenos e poucos médios; friável, ligeiramente plástico e 
não pegajoso, transição plana e clara 

37-94 cm+;bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); mosqueado abundante, 
médio e proeminente, cinzento-brunado-claro (1 OYR 6/2, úmido); 
franco; mac1ça; poros comuns pequenos; plástico e ligeiramente 
pegajoso 

Raízes: abundantes no A e IIC1, comuns na IIIC2 

Obs : o mosqueado da IIIC2 corresponde à zona de redução aumentando o hidro
morfismo à medida que aprofunda o perfil; 
a descrição foi feita durante a estação chuvosa, estando o perfil bastante 
úmido 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Sfmb. 

A 
IIC1 
tiiC2 

Argila 

Prol. 
em 

0-18 
-37 
-94+ 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Terra 
Case fina 20-2 

'<2 mm 
mm 

o 100 
o 100 
o 100 

(pH 1:2,5) 

Lab · SN LCS (2449-2451) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

13 
11 

6 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

40 
45 
44 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

27 
27 
29 

Argila 
<0,002 

mm 

20 
17 
21 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila 

Água I KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I água loção Na+ 
% % 

16 
14 
18 

20 
18 
14 

1,35 
1,59 
1,38 

5,4 4,5 
5,1 3,6 
5,4 3,5 

3,5 
1,2 
0,8 

2,4 
1,6 
2,2 

0,27 
0,12 
0,07 

0,13 
0,14 
1,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(orgã-

H+ I 
(sat de N _ç 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

6,3 
3,1 
4,1 

0,2 
1,2 
1,4 

2,7 
2,1 
1,5 

9,2 
6,4 
7,0 

68 
48 
59 

1,47 
0,49 
0,21 

0,14 
0,07 
0,03 

11 
7 
7 

Ataque por H2S04(d - 1 ,4 7) Sat 

Si02 

7,2 
6,4 
8,5 

e Na2C03 (5%) % 

Al20 3 

4,2 
3,8 
5,0 

Fe20 3 

2,1 
2,2 
2,6 

Ti02 

0,37 
0,31 
0,34 

P205 

0,05 
0,03 
0,02 

Si02 

AI20 3 

(Ki) 

2,91 
2,86 
2,89 

Si02 

R203 

(Kr) 

2,21 
2,09 
2,17 

A120 3 ---
Fe20 3 

3,15 
2,70 
3,01 

Equiv. de 
CaC03 

% 

e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

1 
2 

15 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜJ-

mmhos/ CO:l-
em % 

a 25°C --mE/100g--

so4-
100.At'++ 

S +AI+++ 

3 
28 
25 

p 
assimi-

lável 
ppm 

5 
1 
1 

Equiv 
de 

umid 

% 

19 
21 
18 

PERFIL N~ 84 

Data - 20/1 2/69 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser
gipe (Perfil 72) 

Classificação - Solo Aluvial eutrófico vértico A moderado textura muito argilosa 
fase campo de várzea relevo plano 

Unidade de mapeamento - Ae3 

Localização- Lado esquerdo da estrada Propriá-Telha, a 1 ,O km de Propriá Muni
cípio de Propriá 

Situação e declividade -Trincheira em uma baixada inundável do rio São Fran
cisco 

Formação geológica e litologia - Holoceno Sedimentos fluviais 

Material originário- Sedimentos argilo-siltosos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 15 m 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Não aparente 

Vegetação local -Campo de várzea 

Vegetação regional - Campo de várzea 

Uso atual -Cultura de arroz em 90% da área 

Ap 

IIC1 

IIIC2 

IVC3 

0-20 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/4, úmido); mosqueado comum, 
pequeno e distinto, bruno forte (7,5YR 5/8, úmido); muito argiloso; 
moderada pequena a grande blocos subangulares; muitos poros 
pequenos e médios; extremamente duro, muito firme, muito plástico 
e muito pegajoso; transição plana e clara 

20-60 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido); mosqueado abun
dante, médio e distinto, cinzento (1 OYR 6/1, úmido); muito argiloso; 
moderí!ida grande prismática composta de moderada média blocos 
subangulares; poros comuns pequenos e muito pequenos; sll~ 
ckenside pouco e moderado; extremamente duro, muito firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

60-100 em; coloração variegada composta de cinzento (2,5Y N 6/, 
úmido) e bruno forte (7,5YR 5/6, úmido); argila siltosa; fraca média 
prismática composta de moderada pequena a média blocos suban
gulares; mui tos poros muito pequenos e pequenos; extremamente 
duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 
difusa 

1 00-140cm+; coloração variegada composta de cinzento (1 OYR 5/1, 
úmido), vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido), vermelho (2,5YR 4/ 

PEDOLOG IA/523 



6, úmido) e cinzento-escuro (1 OYR 4/1, úmido); argila siltosa; fraca 
média prismática composta de moderada pequena a média blocos 
subangulares; poros comuns, muito pequenos e pequenos; extre
mamente duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso 

Raízes: poucas no Ap. raras na IIC1 

Análises físicas e químicas Lab · SNLCS (6274 6277) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A 
IIC1 
IIIC2 
IVC3 

Prol 
em 

0-20 
-60 
-100 
-140+ 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Terra Case 
20-2 fina 

<2 mm 
mm 

o 100 
o 100 
o 100 
o 100 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

1 
1 
2 
1 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

1 
1 
5 
2 

Silte 
0.05-
0.002 
mm 

38 
33 
50 
49 

Argila 
<0,002 

mm 

60 
65 
43 
48 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

em flocu-
%Argila Água~ KCI1N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ água lação 

% % 

51 
20 
27 
42 

15 
71 
37 
13 

0,63 
0,51 
1,16 
1,02 

6.4 5,1 
5,6 4,0 
5,5 4,0 
5,8 4,1 

9,6 
9,0 
5,8 
6,8 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

1 5.4 
14,5 
11,5 
15 o 

o 
1,9 
1,3 
0,5 

H+ I 
2,8 
3,8 
2,5 
2,9 

Valor T 
(soma) 

18,2 
20,2 
15,3 
18.4 

Ataque por H2S04(d ~ 1.47) 

Si02 

28,8 
32,5 
24,0 
26,8 

e Na2C03 (5%) % 

Al20 3 

18,8 
19 9 
14 7 
16 8 

Fe20 3 

8 1 
92 
7 5 
74 

Ti02 

0,50 
0,51 
0,46 
0.45 

P205 

010 
0,07 
0,06 
0,09 

(sat de 
bases) 

Si02 --
Al20 3 

(Ki) 

2.60 
2.78 
2.78 
2.71 

% 

85 
72 
75 
82 

Si02 --
R203 

(Kr) 

2.04 
2.14 
2,09 
2,12 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

5,0 
4,9 
5,1 
7,1 

(orgâ-
nico) 

% 

0,93 
0,52 
0,25 
0,28 

0,35 
0,15 
0,08 
0,06 

N 
% 

0,14 
0,10 
0,07 
0,08 

Al20 3 Equiv de 

Fe20 3 

3.64 
3,39 
3,07 
3,56 

CaC03 
% 

p 

0.47 
0.40 
0,51 
1,07 

c 
N 

7 
5 
4 
4 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro-
cável no 
valorT) 

100Na+/T 

3 
2 
3 
6 

100.At+++ assim i- Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜJ- so4- ---- lável de S +AI+++ 

mmhos/ 
em % 

a 25°C --mE/100g--

0,1 76 0,2 0,1 0,01 0,11 

3 4 2 25 - Vertissolo 

CÜJ-

o 
12 
10 

3 

ppm umid 

% 

36 
35 
28 
29 

São solos minerais, não hidromórficos, argilosos a muito argilo
sos, com alto conteúdo de argila-minerais do grupo da mont
morilonita, que se caracteriza por expansões e contrações provo
cando fendilhamentos na massa do solo quando seco e, com 
aparecimento de superfícies de fricção - slickens1des - em hori
zontes subsuperficiais, podendo ou não apresentar microrrelevo 
- gJigaJ Possuem elevada saturação de bases, normalmente 
100%, alta relação Ki, variando de 2,58 a 4,94, e reação mode
radamente ácida a moderadamente alcalina (Est. 3 XV A). 

Apresentam seqLiência de horizontes A e C, com horizonte A 
geralmente moderado, drenagem imperfeita com permeabili
dade lenta ou muito lenta, e em algumas áreas ocorrem com hori
zonte C carbonático. 

O horizonte C tem espessura variável em funcão da maior ou 
menor profundidade da rocha, ou é bastante espe;so nas áreas de 
várzeas. 

524/PEDOLOGIA 

Ocorrem em pequenas extensões- cerca de 0,9% do total da 
área-, distrib\lídos principalmente nas proximidades das cidades 
de Juazeiro - BA, Euclides da Cunha - BA, Petrolândia - PE, 
Maruim - SE e Patamuté - BA. 

Geralmente o material de origem está relacionado com o cal
cário e se encontra em relevo plano e suave ondulado. 

Segundo a classificação de Kõppen, ocorrem os tipos climáti
cos As', com precipitações pluviométricas médias anuais de 
1 000 a 1 .400 mm com vegetação de Floresta Estacionai Semi
decidual; e os tipos BSwh', BSw'h' e Aw', com precipitações plu
viométricas médias anuais de 400 a 700 mm, onde a vegetação 
predominante é a Estepe Arbórea Aberta 

Quanto ao uso agrícola, na parte litorânea são usados predo
minantemente com a cultura da cana-de-açúcar, e nas áreas do 
semi-árido são utilizados geralmente com pecuária extensiva, 
aproveitando como pastagens a vegetação natural Existem na 
região do semi-árido áreas que são utilizadas racionalmente atra
vés de irrigação, o que tem dado bons resultados (Est. 3 V B) 

De modo geral. são solos com boa disponibilidade de nutrien
tes para as plantas, principalmente de cálcio, magnésio e potás
sio, mas geralmente possuem baixos teores de fósforo assimilá
vel e nitrogênio,porém esse problema pode ser corrigido através 
de adubações complementares 

Estes solos apresentam algumas limitações que restringem 
sua utilização, onde se destacam principalmente falta de água, 
drenagem imperfeita, suscetibilidade à erosão e más condições 
físicas, que, devido ao elevado teor de argilas do grupo 2:1, fazem 
com que nas estiagens ressequem-se e fendilhem-se, tornando
se extremamente duros, enquanto que no período chuvoso ficam 
expansivos e muito pegajosos, dificultando a utilização de imple
mentas agrícolas 

PERFIL N~ 85 

Fonte- Empresa de Pesquisa Agropecuária da Bahia (Perfil MD 1) 

Classificação - Vertissolo A moderado fase caatinga hipoxerófila relevo plano 

Unidade de mapeamento - V7 

Localização, município e estado - Projeto Mandacaru, CPATSA, Juazeiro, Ba
hia 

Situação, declive e cobertura vegetal- Perfil de trincheira em superfície plana Área 
em pousio 

Altitude - 3 70 m 

Litologia e formação geológica- Embasamento cristalino do Pré-Cambriano In
diviso 

Material originário- Calcário Caatinga 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Laminar ligeira 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária -Caatinga hiperxerófila 

Clima - BSwh' de K6ppen: bastante seco, com temperatura do mês mais frio 
superior a 18°C Semi-árido A estação chuvosa é no verão 4aTh de Gaus
sen: tropical quente e seca de inverno na modalidade caráter acentuado 
Índice xerotérmico entre 200 e 150 Variedade da região xeroquimênica 
Número de meses secos entre 7 e 8 

A 1 0-8 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6. úmido), bruno-amarelado (1 OYR 
5/8, seco), muito argiloso; forte média a grande granular e blocos 
subangulares com tendência laminar localizada; porosidade intera
gregados poucos e global comuns muito pequenos; macio a duro, 
friável, plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

Bs 8-45 em; bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/4, úmido), bruno-oliváceo
claro (2,5Y 5/6, seco); muito argiloso; superestrutura forte grande 
prismática, subestrutura forte grande blocos angulares e subangula
res, com faces de deslizamento; poucos poros muito pequenos; duro 
a muito duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição 
gradual 

C1 45-170 cm+;bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/4, úmido), bruno-olivá
ceo-claro (2,5Y 5/6, seco); muito argiloso; estrutura intercruzada 
com faces de deslizamento e fendas verticais e oblíquas; sem poros 
visíveis; duro, firme. plástico e pegajoso 



Raízes: comuns finas no A 1, poucas finas no Bs e raras no Cl 

Obs : as fendas superficiais alcançam 50 em; 
seixos de quartzo, resíduos da rocha~mãe, dispersos no perfil em quanti~ 
dade média; 
fragmentos de calcário (7), juntamente com seixos calcários, são encontra
dos em todo o perfil; 
o contato do horizonte C1 com a rocha-mãe é abrupto e apresenta uma alta~ 
ração pelicular muito fina 

Análises flsicas e qulmicas Lab · EPABA 

Horizonte Comp granulométrica% 

N~ N~ 

Argila I lab amostra s· b I Prol Silte I Silte l) Areia ) Areia 
lm em fmo grosso ftna grossa 

MD1 

Argila 

11 
12 
13 
14 

Grau 

A1 0-8 
Bs 20-40 
c 60-90 
c 140-160 

Umidade% 

55,6 
58,1 
57,2 
63,8 

9,3 
10,6 
12,3 

7,8 

4,5 
4,4 
4,4 
4,5 

11.1 
11,0 
10,1 

9,1 

10,0 
8,3 
8,5 
4,3 

nat de fio-
1 05°C I pF3,0 I pF4,2 

AI+++ 100.Ai+++ 100 Na+ 
% culação 

% 

31 44 
32 45 
33 42 
36 44 

(pH 1 :2,5) 

Água 

8,0 
8.4 
8,3 
7,8 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

100 
100 
100 
100 

KCI 1N 

7,0 
7,2 
7,1 
7,1 

c 
% 

0,71 
0.44 
0,29 

PERFIL N~ 86 

Data- 21/11/69 

mE/100g Ai++++ S 

9,5 25,2 17,1 
8.7 25,1 16,2 
9,0 26,1 18.9 

10.4 28,9 20,8 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

c a++ 

23,1 o 
23,62 
23 1 o 
23,62 

N 
% 

0,06 
0,03 
0,03 

C/N 

12 
15 
10 

4.73 
5,30 
5.41 
6.46 

MO 
% 

1,22 
0,76 
0,50 

P205 
total 

% 

0,17 
O, 15 
O, 13 

Fe/T 
% 

3,80 
3,80 
4,10 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0,10 

Fe/L 
% 

2,10 
2,10 
2,20 

T 

<1 
<1 

2 
6 

Valor T 
(soma) 

28.40 
29,27 
29,29 
32,09 

Fe x 100 

Fe/T 

55 
55 
54 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser
gipe (Perfil 53) 

Classificação - Vertissolo A moderado fase floresta caducifólia relevo suave on
dulado 

Unidade de mapeamento - Ce4 

Localização - Estrada Pinhão-Lagoa do Gato, a 0,5 km de Pinhão Município 
de Pinhão 

Situação e declividade - Trincheira em terço médio de elevação, com 4% de 
declividade 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano (A) Xisto e calcário 

Material originário - Proveniente da decomposição das rochas supracitadas 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - 290 m 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Pedregosidade -Ausente no local do perfil, podendo em alguns trechos ocorrerem 
pequena quantidade 

Erosão - Laminar moderada 

Vegetação local - Pastagens 

Vegetação regional - Remanescente de floresta caducifólia, formações secun
dárias, pastagens e culturas 

Uso atual - Pastagem de capim-sempre-verde em 35% da área 

A 

AC 

c 

R 

0-4 em; bruno-escuro (7,5YR 3/2, úmido e úmido amassado), bruno 
(1 OYR 4/3, seco e seco pulverizado); argila siltosa; moderada pe
quena a média blocos angulares e subangulares; muitos poros pe~ 
quenos e médios; muito duro, muito firme, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

4-38 em; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido); muito argiloso; 
moderada média a grande cuneiforme, composta de moderada pe
quena a média blocos angulares e subangulares; poros comuns 
pequenos; sflckensJde comum e fraco; extremamente duro, muito 
firme, muito plástico e pegajoso; transição ondulada e clara (35-
40cm) 

38-60 em; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido); argila; fraca mé
dia a grande blocos angulares e subangulares; poros comuns peque
nos; s!Jckens1de pouco e fraco; extremamente duro, muito firme. 
plástico e pegajoso; transição ondulada e clara (8-20 em) 

60-70 em +i rocha semi-intemperizada 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (5934-5936) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A 
AC 
c 

Prol 
em 

0-4 
-38 
-60 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

1 
1 
2 

Terra 
fina 
<2 
mm 

99 
99 
98 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

3 
3 
4 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

3 
4 
3 

Silte 
0.05-
0.002 
mm 

42 
33 
37 

Argila 
<0.002 

mm 

52 
60 
56 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI 1 N ca++ l Mg++ J K+ I em flocu- %Argila 
água lação Na+ 

% % 

41 
53 
47 

21 
12 
16 

0,81 
0,55 
0,66 

7,7 
7,9 
8,2 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

27,6 
23 5 
27.4 

o 
o 
o 

H+ I 
o 
o 
o 

ValorT 
(soma) 

27,6 
23 5 
27 4 

Ataque por H2S04 (d = 1 ,4 7) 

Si02 

22,2 
26,8 
28,2 

e Na2C03 (5%)% 

A120 3 

13,9 
17,7 
17,8 

Fe20 3 

6,3 
7,6 
8,2 

Ti02 

O, 19 
0,23 
0,23 

P205 

O. 18 
0,06 
0,06 

7,5 
7,1 
7.4 

21,3 
18,0 
21,8 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

100 
100 
100 

Si02 --
A120 3 

(Ki) 

2,72 
2,58 
2,69 

Si02 

R203 

(Kr) 

2,11 
2,02 
2 08 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

c 

4,2 
3,9 
4,9 

(orgâ-
nico) 

% 

5,73 
1.49 
077 

N 
% 

1,80 
1.42 
0.42 

0,55 
o 23 
0,16 

A120 3 Equiv de 
---
Fe20 3 

3.46 
3,65 
3.40 

CaC03 
% 

1 
X 
1 

p 

0,27 
0,15 
0,26 

f 
N 

10 
6 
5 

Sat 
e/sódio 
(%de 

Na+ tro· 
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

100.Atf++ assim i- Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ H cO;,- so.- S +AI+++ lável de 

mmhos/ 
em % 

a 25°C 

PERFIL N~ 87 

cO;,-

---mE/1 OOg --

o 
o 
o 

Fonte - Survey of the São Francisco River Basin (Perfil D 1 02) 

Classificação - Vertissolo A moderado relevo plano 

Unidade de mapeamento - Ce3 

ppm 

22 
3 

12 

umid 

% 

43 
30 
29 

Localização -A 11 km a nordeste de Curaçá Município de Curaçá Estado da Bahia 
Lat 08°55'S e long 39°52'WGr Folha SC 24-V-B 

Litologia e formação geológica - Gnaisses bandeados de composição anfibolíti
cas Complexo Caraíba-Paramirim 
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Material originário- Produto de decomposição de gnaisses bandeados de compo
sição anfibolítica 

Relevo regional - Plano com gilgai 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Vegetação primária -Estepe Parque 

Uso atual - Pecuária extensiva 

A 

C1 

C2 

R 

0-20 em; bruno-acinzentado muito escuro (2,5Y 3/2); franco-argilo
arenoso com cascalho; moderada pequena blocos subangulares; 
ligeiramente duro, friável, plástico e ligeiramente pegajoso;•transi~ 
ção ondulada e gradual 

20-55 em; bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2, úmido), 
bruno-escurp (1 OYR 3/3, seco); argila arenosa com fendas; forte 
grande blocos angulares e prismática com superfícies de estriaM 
menta; duro, firme, plástico e pegajoso; transicão ondulada e gra~ 
dual . 

55-90 em; bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2, úmido); 
bruno-escuro (1 OYR 3/3, seco); argila arenosa; forte grande blocos 
angulares e prismática com superfícies de estria menta; muito duro, 
muito firme, muito plástico e pegajoso; pontuações de calcário 
pequenas e comuns 

90-11 O em; calcário branco misturado com gnaisse em decom
posição 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A 
C1 
C2 
R 

Argila 
natural 

% 

5 
10 

6 

Prol 
em 

0-20 
-55 
-90 
-110 

Silte --
Argila 

0.37 
0,44 
0.42 

Fracões da 
amosÍra total % 

Cal h 
>20 
mm 

Grau de 
flocu-
lação 

% 

86. 
72 
83 

Case 
20-2 
mm 

8 
7 
7 

18 

c 
% 

0,55 
0,41 
0,37 
0,18 

Terra 
fina 
<2 
mm 

92 
93 
93 
82 

N 
% 

0,07 
0,04 
0,04 
0,02 

Ataque por H2S04 
% Al20 3 

Ti02 l Ki Kr 
Fe20 3 P205 

Complexo sortivo m E/1 OOg 

Na+ l s I wJ Al+3 I T 

0,5 26,0 26,0 
0,1 39,5 40,7 
0,2 38,4 40,4 
0,2 32,3 34,3 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

MO 
% 

13 
14 
13 

0,95 
0,71 
0,64 
0.31 

Comp granulomêtrica 

c 
"N 

8 
10 

9 
g 

(tfsa %) 

Are1a 
f ma 

0,20-
0.05 
mm 

39 
34 
36 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

13 
16 
15 

Argila 
<0,002 

mm 

35 
36 
36 

Ataque por H2S04 
% 

Si02 1 Al20 3 1 Fe20 3 

(pH 1:1) Complexo sortivo 
mE/1 OOg 

Água J KCI 1 N ca+2J Mg+2 I K+ 

8.1 6,2 22.4 2.8 0.3 
8,4 6,2 35,2 4,0 0.2 
8,4 6.4 33,2 4,8 0.2 
84 6,2 30.0 2,0 0,1 

v Sat 1 OO.At+3 
% e/sódio 

100Na+/T Al+3 + S 

100 2 
97 <1 
95 <1 
94 <1 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

Água mmhos/ 
em % 

a 25•C 

PERFIL N~ 88 

Data - 30/07/72 

ca+21 Mg+21 K+ I Na+ 

---mE/100g---

Equiv de Equiv 
P205 de CaC03 

% mg/100g umid 
% 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Bahia- Volume li (Perfil 259) 

526/PEDOLOG IA 

Classificação - Vertissolo com carbonato A fraco fase caatinga hiperxerófila re
levo plano 

Unidade de mapeamento - V7 

Localização- Lado esquerdo da estrada Juazeiro-Senhor do Bonfim, distando 5,3' 
km da ponte sob.re o rio Jurema I Município de Juazeiro 

Situação e declividade - Pequena trincheira em superfície aplanada, com 0,5% 
de declividade 

Formação geológica e litologia -Terciário-Quaternário Calcário Caatinga 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Altitude - 500 m 

Drenagem - Moderada a imperfeitamente drenado 

Pedregosidade -Ausente 

Erosão -Laminar moderada 

Vegetação local- Caatinga hiperxerófila com muita umburana, macambira, catin
gueira e pinhão 

Vegetação primária -Caatinga hiperxerófila, com muita umburana 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga 

A1 

C1 

C2 

C3 

0-4 em; bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/4, úmido e seco); argila; mode
rada a forte pequena a grande granular; muitos poros muito peque
nos, comuns pequenos e poucos médios; macio, friável, muito plás
tico e muito pegajoso; transição plana e clara 

4-35 em; bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/4, úmido e seco); argila; 
moderada pequena a grande blocos angulares e subangulares; poros 
comuns muito pequenos e poucos pequenos; extremamente duro, 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição irregular e gra
dual 

35-90 em; bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/4, úmido e seco); argila; 
moderada a forte média e grande blocos angulares com tendências 
paralelepipedais; poros comuns muitos pequenos;sl!ckens1de muito 
e forte; extremamente duro, muito firme, muito plástico e muito 
pegajoso 

90-125 em+; bruno-oliváceo-claro (2,5Y 5/4, úmido e seco); argila; 
extremamente duro, firme e muito firme, muito plástico e muito 
pegajoso 

Raízes: muitas no A 1, comuns no C1 e poucas no C2 

Obs : o solo apresenta um rendilhado de fendas na superfície, que se estende até o 
C2, inclusive; 
a água drena rapidamente pelas fendas; 
o horizonte C3 foi coletado com trado, observando-se penetração de mate
rial branco do calcário 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A1 
C1 
C2 
C3 

Argila 

Prol 
em 

0-4 
-35 
-90 
-125+ 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

1 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

3 
2 
3 
1 

Terra 
fina 
<2 
mm 

96 
98 
97 
99 

(pH 1:2,5) 

Lab: SNLCS (8493-8496) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

13 
13 
14 
10 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

10 
8 
8 
7 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

31 
30 
28 
29 

Argila 
<0,002 

mm 

46 
49 
50 
54 

Complexo sortivo mE/100g 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KCI1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila 
água lação 

% % 

45 
49 
49 
51 

1 
o 
2 
6 

0,67 
0,61 
0,56 
0,54 

8,1 
8.4 
8.4 
8,2 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

59,6 
61,0 
59,4 
60,6 

o 
o 
o 
o 

H+ I 
o 
o 
o 
o 

ValorT 
(soma) 

59.6 
61,0 
59.4 
60,6 

7,0 
7,0 
7,1 
7,2 

55,9 
57,2 
55,2 
55,4 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

100 
100 
100 
100 

c 

3,3 
3.1 
3.3 
3.5 

(orgâ-
nico) 

% 

0.68 
0,46 
0,41 
0,39 

N 

0,20 
0,03 
0,02 
0,02 

% 

0,07 
0,06 
0,05 
0,04 

0,21 
0,65 
0,92 
1,70 

c 
N 

10 
8 
8 

10 



Ataque por H2S04(d ~ 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%de 
Na+ tro-

Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 AI20 3 R203 Fe20 3 
CaC03 

% eável no 

(Ki) (Kr) 
valorT) 

100Na+/T 
27,2 14,5 6,1 0,73 0,03 3,15 2,49 3,78 4 X 
27,9 15 o 6,5 o 76 0,02 3,16 2,48 3,62 5 1 
28,4 15,2 6,5 0,80 0,02 3,18 2,50 3,67 5 2 
28,5 15 7 6,3 0,80 0,02 3,09 2,46 3,91 6 3 

Pasta ~aturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato 

mmhos/ 
em 

a 25°C 

-

0,3 
2,4 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ 

% 
---mE/10Qg __ 

59 
58 0,5 

X 0,20 
O, 1 0,01 1,13 

HCDJ- so.-
CDJ-

100.Ai+++ 

S +AI+++ 

o 
o 
o 
o 

p 
assim i· 

lável 
ppm 

Equiv 
de 

umid 

% 

33 
31 
31 
36 

PERFIL N~ 89 

Data - 06/06/7 4 

Classificação - Vertissolo solódico A moderado relevo plano 

Unidade de mapeamento- Ce13 

Localização- A 31 km de Euclides da Cunha, na estrada para Uauá Município de 
Euclides da Cunha Estado da Bahia Lat 10°14 Se long 39°06'WGr Folha SC 24-
Y-8 

Situação e declividade - Amostras coletadas em área com menos de 3% de 
declividade 

Litologia e formação geológica - Calcários cinza com níveis conglomeráticos 
basais Grupo Canudos 

Material originário- Decomposição do calcário 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão -Nula 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Pedregosidade e/ou rochosidade - Não pedregosa e não rochosa 

Vegetação primária- Estepe Arbórea Densa 

Uso atual - Pecuária extensiva e sisal 

A11 

A12 

A3 

C1 

C2 

0-15 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido); franco-argi
loso; moderada grande prismática; plástico e pegajoso; transicão 
plana e difusa · · 

15-30 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido); argila; forte 
grande prismática; plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

30-75 em; bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido); argila; forte grande 
pnsmática; muito plástico e muito pegajoso; transicão plana e di-
fusa · 

75-12,0cm; bruno·an;arelado (1 OYR 5/6, úmido); argila; forte grande 
pnsmat1ca; mu1to plast1co e multo pegaJoso; transição plana e di
fusa 

120-150 cm+;bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido); argila; macica; 
mUlto plástico e muito pegajoso ' 

Análises físicas e químicas Lab · SNLCS (4854 4858/IPAL) 

Horizonte 

Símb 

A11 
A12 
A3 
C1 
C2 

Pro f 
em 

0-15 
-30 
-75 
-120 
-150 

Frações da 
amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

Case 
20-2 
mm 

2 
3 
8 

13 
3 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
97 
92 
87 
97 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

20 
21 
23 
21 
12 

Comp granulométrica 
(tfsa %) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

10 
9 
6 
8 
6 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

36 
29 
27 
31 
39 

Argila 
<0,002 

mm 

34 
41 
44 
40 
43 

Ataque por H2S04 

Grau de 
(d ~ 1.47)% 

Argila Silte floeu- c N MO ç_ 
natural -- % % % Argila !ação N Si02 AI203 Fe20 3 % 

% 

1,06 1,87 0,40 3,22 5 22,7 13,9 8,5 
0,71 1,17 0,08 2,02 15 20,8 13,3 8,4 
0,61 0,66 0,06 1,14 11 13,9 13,4 8,6 
0,78 0,46 0,07 0,79 7 17,6 14,0 8,4 
0,91 0,48 0,06 0,83 8 23,6 15,0 8,6 

Ataque por H2S04 (pH 1:1) 
Complexo sortivo 

(d~1 ,47)% 
Ki Kr 

A120 3 mE/100g 

Ti02 I P205 
Fe2 0 3 Água I KCI 1 N ca+21 Mg+2 I K+ 

0,02 2,78 2,00 2,57 7,2 5,7 25,2 7,2 0,36 
0,04 2,66 1,90 2,48 7,5 5,8 25,0 10,5 O, 13 
0,01 1,76 1,25 2,45 8,5 6,2 20 6 13 1 0,06 
0,01 2 14 1,54 2,62 7,8 6,2 19,1 14,7 0,11 
0,01 2,67 1,96 2,74 7,4 6,3 23 4 18,5 o 11 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
v Sat 100.AI+3 
% e/sódio 

Na+ I s I H+ I Al+3 I T 100Na+/T Al+3+ S 

0,31 33,1 o o 33,1 
0,75 36,4 o o 36,4 
2.70 36,5 o o 36,5 
4,82 38,7 o o 38,7 
6,94 49,0 o o 49,0 

Pasta saturada Sais soluveis (extrato 1 :5) 

C E do 
ca+

2
1 Mg+

2
1 K+ I Na+ 

extrato 
Água 

mmhos/ 
em % mE/100g---

a 25°C 

3 4 2 26- Rendzina 

100 
100 
100 
100 
100 

Equiv de 
CaC03 

% 

<1 
2 
7 

12 
14 

P205 
mg/1 OOg 

0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

o 
o 
o 
o 
o 

Equiv 
de 

umid 
% 

26,3 
27,1 
24,5 
24,1 
29,5 

Compreende solos com horizonte A chernozêmico, rasos, pouco de
senvolvidos, de alta fertilidade natural, moderada a imperfeitamen
te drenados, de textura argilosa e muito argilosa (Est. 3 XV B). 

Apresentam seqliência de horizontes A, C e R ou A e R, são 
moderada a fortemente alcalinos, capacidade de troca de cátions 
superior a 50 mE/1 00 g de argila, saturação de bases geralmente 
a 100% e elevada soma de bases, onde o cálcio representa mais 
de 80% das bases trocáveis. 

O horizonte A apresenta espessura variando de 1 5 a 40 em, 
geralmente com fragmentos e concrecões de calcário. Abaixo do 
horizonte A geralmente ocorre o ho,rizonte C de calcário pul
verulento e logo após o R, mais compactado, de calcário pou
co intemperizado 

Este solo ocorre em pequena extensão a nível de inclusão e 
associado com Cambissolos em áreas de relevo suave ondulado, 
ondulado e forte ondulado. São derivados de calcários com vege
tação de Estepe Arbórea Aberta, sob condições de clima BSw"h', 
BSsh' e As', da classificação de Kõppen, com precipitações plu
viométricas médias anuais de 500 a 800 mm. 

Estes solos são pouco aproveitados, sendo em algumas áreas 
utilizados com pecuária extensiva. Os principais fatores limitan
tes ao uso agrícola destes solos são: grande suscetibilidade à ero
são, em face da pouca profundidade, baixas prscipitações e 
presença de pedregosidade e/ou rochosidade, que impossibilita 
a mecanização 

PEDOLOGIA/527 



PERFIL N~ 90 

Data - 27/08/66_ 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser· 
gipe (Perfil 73). 

Classificação- Rendzlna te•lUra multo argilosa fase floresta subc.aducifólia relevo 
suave ondulado. 

Unidade de mapeamento- PVd41 . 

Localização- Rodovia BR·1 01 ,Aracaju-Marulm , a 12.8 km do Posto Fiscal de Ara· 
ca1u. Município de Laranjetras. 

Situação e declividade - Corte de estrada, lado esquerdo, em terço superior de 
encosta com 8% de declividade. 

Formação geológica e litologia -Cretáceo Inferior, Formação Riachuelo. Calcá· 
rio. 

Material originário- Proveniente da decomposição do calcário. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regiona l - Suave ondulado e ondulado formado por conjunto de colinas de 
topos arredondados e vertentes ligeiramente conve•as de dezenas de metros e 
vales em "V" , 

Altitude - 30 m. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Pedregosidade- Ausente . 

Erosão - laminar lígeira. 

Vegetação local - Floresta subcaducifólia com destaque de vánas compostas e 
presença de algumas solanáceas. 

Vegetação regoonal - Floresta subcaducifólla e formações secundárias com mui· 
ta jurema. 

Uso atua l - Pastagem de capim·sempre·verde. 

A 0·20 em; bruno-acinzentado multo escuro (1 OYR 3/2,5. um ido); 
muito argiloso; forte pequena a média granular; muitos poros peque· 
nos a grandes; multo duro. multo firme. muito plástico e multo 
pegajoso. 

R 20 em+; calcário semi· intemperizado. 

Raízes: multas no A e penetrando no R através de fendas. 

Obs.; bastante ativodade boológoca no honzonte A; 
presença de fragmentos de calcário semi·intemperozado no homonte A, 

Anâhses fis1 cas e qulmtcas Lab.: SNLCS !2572) 

Honzonte Freções da Comp. granulométrioa 
amostra total % (lisa %) 

Terra Areia Areia Sllte 
Sfmb. Prol. Calh. Case. 

fina fil\a 
0.05· 

Argola 
em >20 20·2 grossa 0,20- <0.002 < 2 2·0.20 0.002 mm mm 0.05 mm mm mm 

mm mm 

A 0·20 o o 100 8 5 22 65 

Argola (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dospersa Grau de %Silte 

Água I KC11N Ca* I Mg++ I K+ I Na+ 
em floou- %Argila 

'gua laçio 
% % 

60 8 0.34 7.6 6,7 50.2 2,1 0.23 0,36 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sat. de (orgA· N ~ 
Valor S I AJ H+ I ValorT bases) níco) % N 
(soma) (soma) % % 

52.9 o o 52.9 100 3,41 0.42 8 

Ataque por H2S04(d - 1.4 7) Sal. 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

5 i02 5102 AI203 Equõv. de (%de 

Al203 f'203 
CaC03 Na+ tro· 

Si02 AI203 Fe2o3 no2 P205 R203 % cável no 

(KI) (Kr) 
valor T) 

tOONa+rr 
31.3 11.7 6.7 0,68 0.05 4.55 3,33 2.74 
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Pasta saturadà Sais solúveis (ex.trato 1 :5) 
p 

C. E. do 100.Af+++ IS&Iml- Equov. 
emato Água Ctr++ Mg+-+- K+ Na+ HCOr so.- 5+AJ+++ lével de 

mmhos/ C<>J- ppm umod. 
em % 

a 25°C --mE/lOOg-- % 

o 

3.4.2.27 - Solos Litóllcos 

Integram classes de solos pouco desenvolvidos. rasos e com 
seqüência de horizontes A. C e R ou A e R. O horizonte A pode 
estar assentado diretamente sobre a rocha -R-. pouco intempe
dzada ou compacta. ou sobre o C. geralmente com muitos mate
riais primários e fragmentos de rochas semH ntemperizadas. Em 
algumas áreas pode-se constatar a presença de um horizonte (B) 
incipiente pouco espesso. 

Geralmente são de textura arenosa ou média, pedregosos e/ 
ou rochosos. muito suscetíveis à erosão. moderada a acentuada
mente drenados, e ocorrem em relevo plano até montanhoso. 
Quanto ao tipo de horizonte A. ocorre predominantemente o 
fraco e. em menor proporção. o moderado. 

Esta classe compreende solos álicos. distróficos e eutróficos. 
que representam. respectivamente. 0.2%. 4,8% e 10.4% do total 
da área mapeada. 

Solos Litó(icos álicos ocorrem numa pequena extensão na 
chapada Diamantina, no municfpio de Morro do Chapéu, no 
Estado da Bahia. O material ori.ginário está relacionado com o 
arenito do Grupo Chapada Diamantina referido ao Pré-Carnb.ria
no. Possuem saturação com alumfnio trocável na ordem de 90% e 
são extremamente ácidos. 

Os Solos Litólicos distróficos estão distribuídos, principal· 
mente. na chapada Diamantina. serra do Tombador. serra dos 
Morgados, serra do Escurial e serra Grande. Normalmente são 
desenvolvidos de arenitos e quartzitos, portanto muito pobres em 
nutrientes para as plantas (F og . 3 .7). 

Fog. 3.7 - Solos Litóhcos dostrólocos textura arenosa fase rochosa releva forte 
ondulado o montanhoso substrato quanzito (Rd16). situados na Patamar Serta· 

neio. f olha SC.24·V·A. 



Os Solos Litólicos eutróficos ocorrem praticamente em toda a 
área e são derivados, principalmente, do produto da decomposi
ção de xistos, granitos, gnaisses, filitos, micaxistos e calcários. 
Apresentam normalmente saturação de bases variando em torno 
de 80% e são moderadamente ácidos. 

Quanto ao clima, abrangem os tipos As', BSsh', BSs'h', Aw', 
Aw" e BSwh', de Kõppen, com precipitações pluviométricas 
médias anuais variando desde 400 a 1 .300 mm A vegetação é 
das mais variadas, ocorrendo predominantemente a Estepe (Caa
tinga). 

De um modo geral, estes solos são muito pouco utilizados, 
principalmente os álicos e os distróficos. Os eutróficos são mais 
usados geralmente nas regiões onde ocorre maior precipitação 
pluviométrica, e estas áreas estão distribuídas principalmente 
nos Estados de Sergipe e Alagoas, em relevo suave ondulado e 
ondulado, onde são ocupadas por pastagens e culturas de subsis
tência, como milho e feijão (Est. 3 XVI A). 

A pouca utilização agrícola destes solos decorre de vários 
fatores restritivos, como a baixa precipitação, pedregosidade, 
rochosidade, pequena profundidade, suscetibilidade à erosão e 
relevo frequentemente bem movimentado (Est. 3 XVI B) 

PERFIL N~ 91 

Da ta - 1 7/08/72 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco- Estado da Bahia- Volume li (Perfil 314) 

Classificação- Solo Litólico á li co A moderado textura arenosa fases pedregosa e 
rochosa campo altimontano relevo suave ondulado substrato arenito 

Unidade de mapeamento- Ra1 

Localizacão- Lado direito da estrada Morro de Chapéu-Mundo Novo, distando 3,9 
km de Morro do Chapéu Município de Morro do Chapéu 

Situação e declividade - Encosta suave com 3 a 4% de declividade 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano A Formação Morro do Cha
péu Arenito 

Material originário- Proveniente do arenito 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado 

Altitude - 850 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade - Matacões e afloramentos de rocha na superfície do solo 

Erosão- Laminar moderada Ocorre também erosão laminar severa 

Vegetação local -Campo altimontano 

Vegetação primária - Campo altimontano 

Uso atual - Campo natural 

A1 0-20 em; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2. úmido). bruno (7,5 
YR 5/2, seco); areia; grãos simples, muitos poros muito pequenos; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e 
abrupta 

R 20-40 em +i arenito 

Raízes: muitas no A 1 

Análises Hsicas e qu(micas Lab: SNLCS (8618) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % (tfsa %) 

Terra Areia Areia 
Silte 

Símb Pro f Cal h Case 
fina grossa fina 

0,05-
Argila 

em >20 20-2 
<2 2-0,20 0.20-

0,002 
<0,002 

mm mm 0,05 mm mm mm 
mm mm 

A1 0-20 18 81 56 35 7 2 

Argila fpH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de % Silte 

Água I KC11N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu- %Argila 

água lação 
% % 

50 3,50 3,1 2.4 0.4 0,02 0,03 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ l H+ I Valor T bases) nico) % N' 
(soma) (soma) % % 

0,5 7,9 1.7 10,1 5 1,56 0,06 26 

Ataque por H2S04(d = 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%de -- -- CaC03 Na+ tro-
Si02 AI203 Fe20 3 Ti02 P205 A120 3 R203 Fe20 3 % cável no 

valorT) 
(Ki) (Kr) 100Na+rr 

<1 0,01 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100.AtH+ assim i- Equiv 
extrato 

Água 
C a++ Mg++ K+ Na+ HCÜ:J- so.- ----

S +AI+++ lável de 
mmhos/ 

em % 
a 25°C ---mE/1 OOg --

PERFIL N~ 92 

Data - 21 /08/66 

CÜ:J- ppm umid 

% 

94 4 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser
gipe (Perfil 74) 

Classificacão -Solo Litólico distrófico A proeminente textura média cascalhenta 
fases ped~egosa e rochosa cerrado subperenifólio/subcaducifólio relevo monta
nhoso substrato quartzito 

Unidade de mapeamento - Rd 1 6 

Localização- Lado esquerdo do desvio para a serra de Itabaiana, distando 2,0 km 
da BR-27 Município de Areia Branca 

Situação e declividade - Corte de estrada em terço inferior de elevação. com 
forte declividade 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano (A) Grupo Miaba Quartzito 

Material originário - Produto da decomposição do material supracitado 

Relevo local- Montanhoso 

Relevo regional - Ondulado, forte ondulado e montanhoso 

Altitude -220m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade - Presença de calhaus e matacões 

Erosão - Laminar ligeira Na área ocorre erosão laminar muito severa e em sul
cos 

Vegetação local - Cerrado subperenifólio/subcaducifólio, com murici, lixeira e 
cajueiro 

Vegetação regional- Cerrado subperenifólio/subcaducifólio e vegetação campes
tre com gramíneas ciperáceas, eriocauláceas, orquidáceas e bromeliáceas 

Uso atual - Pastagem na vegetação natural 

A 0-20 em; bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2, úmido), bru
no-acinzentado (2,5Y 5/2, seco); franco-arenoso cascalhento; fraca 
pequena granular; muitos poros pequenos e grandes; friável, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e abrup
ta 
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R 20-120 em+ 

Raízes: muitas no A e poucas penetrando pelas fendas da rocha 

Obs : na rocha há penetração, pelas fendas, de material do horizonte A; 
o horizonte A é constituído de cascalho e calhaus de quartzito e terra 
fina. 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (2566) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total 96 (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Símb. 

Pro f Cal h. Case fina fina 0,05-
Argila 

em >20 20-2 grossa 
0.20- <0,002 <2 2-0.20 0,002 mm mm 0.05 mm mm mm mm mm 

A 0-20 28 21 51 49 22 13 16 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 96 Silte 

Água I KCI 1 N ca++ l Mg++ l K+ I Na+ 
em flocu-

%Argila água lação 
96 96 

11 31 0,81 5,4 4,3 3,1 1,2 0,32 0,11 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ T 
(sat de (orgâ- N c 

Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) 96 i'ii 
(soma) (soma) % % 

4,7 0,6 6,9 12,2 39 2,56 0,14 18 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) Sat 
e Na2C03 (596) 96 e/sódio 

Si02 Si02 Al20 3 Equiv. de (%de -- -- CaC03 Na+ tro-
Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 P205 AI20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

valorT) 
(Ki) (Kr) 100Na+/T 

5,2 4,6 0,2 O, 14 0,01 1 ,92 1,87 34,69 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato C a++ Mg++ K+ Na+ 

Água 
mmhos/ 

em 96 
a 25°C ---mE/lOOg--

PERFIL N~ 93 

Data - 28/09/72 

Hcaa-

caa-

lOO.At+++ 
so.- ----

S +AI+++ 

11 

p 
assim i· Equiv 

lável de 
ppm umid 

% 

5 12 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco -Estado da Bahia -Volume li (Perfil 296) 

Classificação - Solo Litólico eutrófico A moderado textura siltosa fase caatinga 
hipoxerófila relevo plano substrato xisto 

Unidade de mapeamento- PSe15 

Localização - Lado direito da estrada Teofilândia-Salgadália, a 1 km da estrada 
central Araci-Conceição do Coité Município de Teofilândia 

Situação e declividade -Topo plano de elevação suave com O a 3% de declivi
dade 

Formação geológica e litologia - Pré-Cambriano B Xisto 

Material originário - Saprólito do xisto 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Altitude - Cerca de 300 m 

530/PEDOLOGIA 

Drenagem - Bem dreriado 

Pedregosidade - Não observada 

Erosão -Laminar moderada 

Vegetação local- Pau-de-colher, icozeira, pindoba, macambira, palmatória-braba 
e outras 

Vegetação primária -Caatinga hipoxerófila 

Uso atual -Cultura de sisal e pecuária extensiva na caatinga 

A1 

c 

0-12 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido) e bruno-ama
relado (1 OYR 5/3, seco); franco-argilo-siltoso; moderada muito pe
quena e pequena blocos subangulares; muitos poros muito pequeM 
nos e pequenos, poucos médios; duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e abrupta 

12M30 em +i rocha em decomposição muito fragmentada 

Raízes: comuns no A 1 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8827-8828) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A1 
c 

Prol 
em 

0-12 
-30 

amostra total % 

Calh 
>20 
mm 

2 
o 

Case 
20-2 
mm 

5 
33 

Terra 
fina 
<2 
mm 

93 
67 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

8 
12 

(tfsa %) 

Areia 
fina 

0.20-
0,05 
mm 

5 
9 

Silte 
0,05-
0.002 
mm 

57 
52 

Argila 
<0.002 

mm 

30 
27 

Argila (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
96 Silte dispersa Grau de 

Água I KCI 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em flocu- %Argila 

água lação 
96 % 

9 
6 

70 
78 

1,90 
1,93 

6,6 
6,4 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ 1 
(soma) 

17,8 
23,5 

o 
o 

H+ I 

1.2 
1,3 

Valor T 
(soma) 

19,0 
24,3 

Ataque por H2S04(d ~ 1.4 7) 

e Na2C03 (596) 96 

Si02 Al20 3 Fe203 Ti02 P20s 

6,0 
5,4 

10,2 
11 ,4 

Valor V 
(sat de 
bases) 

96 

Si02 

AI20 3 

(Ki) 

94 
95 

Si02 

R203 

(Kr) 

c 

6,9 
11,2 

(orgâ-
nico) 

96 

1,09 
0.44 

0,35 0,39 
0,16 0,71 

N 
96 

0,12 
0,06 

c 
i'ii 

9 
7 

Sat 
e/sódio 

AI20 3 Equiv de (%de 
Na+ tro--- CaC03 Fe20 3 96 cável no 
valor T) 

100Na+/T 

19,6 13,7 5.0 
5.4 

0,33 0.05 2,43 1 ,97 4,29 2 
3 21,8 12,3 0,28 0,04 3,01 2.35 3,57 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 
extrato C a++ Mg++ I(+ Na+ 

Água 
mmhos/ 

em 96 
a 25°C ---mE/100g--

PERFIL N~ 94 

Data - 1 9/11 /69 

Hcaa-

caa-
so.-

100.At+++ ----
S +AI+++ 

o 
o 

p 
assími-

lável 
ppm 

4 
2 

Equiv 
de 

umid 

96 

25 
23 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Ser· 
gipe (Perfil 79) 



Classificação - Solo Litó\ico eutrófico A moderado textura média muito casca
lhenta fase pedregosa floresta caducifólia relevo ondulado substrato xisto 

Unidade de mapeamento - Re2 

Localização- No lado esquerdo da estrada Lagoa da Mata-Ribeirópolis, a 2 km de 
Lagoa da Mata. Município de Ribeirópo\is 

Situação e declividade - Corte em terço médio de elevação, com declividade 
de 12% 

Formação geológica e lito\ogia- Pré-Cambriano (A) Grupo Vaza-Barris Xisto com 
duas micas e granada 

Material originário - Produto da decomposição da rocha supracitada 

Relevo local - Ondulado. com vertentes convexas formando pequenos vales 
aberto~ 

Relevo regional -Suave ondulado e ondulado 

Altitude - 2 70 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade - Presença de calhaus de quartzo 

Erosão- Laminar moderada 

Vegetação local - Pastagem com capim-sempre-verde e remanescente de flo
resta caducifólia 

Vegetação regional- Floresta caducifólia, formações secundárias e pastagem 

Uso atual - 80% da área cultivada com capim-sempre-verde 

A1 

AC 

c 

0-1 O em; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido e úmido amassado), 
bruno-amarelado-claro (1 OYR 6/4, seco e seco pulverizado); franco 
muito cascalhento; fraca pequena granular e fraca pequena blocos 
subangulares; muitos poros pequenos e médios; duro, muito friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e 
clara 

10-25 em; bruno (7,5YR 4/4, úmido); franco casca\hento fraca pe
quena blocos subangulares; muitos poros pequenos e médios; ligei
ramente duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e clara 

25-45 cm+i rocha semi-intemperizada; franco-argiloso com cas
calho 

Raízes: muitas no A1, comuns no AC e raras no C 

Obs : presença de calhaus de quartzo e do material de origem ao longo do per
fil 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Slmb 

A1 
AC 
c 

Argila 

Prol 
em 

0-10 
-25 
-45+ 

Frações da 
amostra total 96 

Cal h 
>20 
mm 

10 
1 
o 

Case 
20-2 
mm 

59 
19 
10 

Terra 
fina 
<2 
mm 

31 
80 
90 

(pH 1:2,5) 

Lab: SNLCS (5905-5907) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2·0,20 

mm 

26 
19 
16 

(tfsa 96) 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

18 
18 
16 

Silte 
0,05· 
0,002 

mm 

31 
37 
36 

Argila 
<0,002 

mm 

25 
26 
32 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de 96 Silte 

Água I KC\ 1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 

em f\ocu- ---
água \ação %Argila 

96 % 

14 
16 
21 

44 
38 
34 

1,24 
1.42 
1,13 

6,0 
6,3 
6,0 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S I AI+++ I 
(soma) 

8,5 
4.4 
4,3 

o 
o 
o 

H+ I 
4,3 
2,0 
2,0 

ValorT 
(soma) 

12,8 
6.4 
6,3 

5,5 
5.4 
5.4 

6,0 
2,8 
2,0 

Valor V 
(sat de 
bases) 

96 

66 
69 
68 

c 

1,9 
1.4 
2,0 

(orgâ-
nico) 

96 

2,68 
1,19 
0,71 

0.45 
0,13 
0,16 

N 
% 

0,28 
0,15 
0,14 

0,12 
0,05 
0,09 

c 
N' 

10 
8 
5 

Ataque por H2S04(d = 1.4 7) 

Si02 

10,2 
12,1 
16,1 

e Na2C03 (596)96 

A\203 

8,8 
10.4 
13,8 

Fe20 3 

6,2 
7,3 
8,5 

Ti02 

0.43 
0,34 
0,28 

P205 

0,11 
0,08 
0,08 

Si02 --
AI20 3 

(Ki) 

1,97 
1,98 
1,98 

Si02 --
A203 

(Kr) 

1,36 
1,37 
1.42 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 ;5) 

C E do 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ 
mmhos/ 

em % 
a 25°C --mE/100g--

PERFIL N~ 95 

Data - 22/02/72 

Hca:.- so4-
c a:.-

A\203 

Fe20 3 

2,22 
2,24 
2,55 

Equiv. de 
CaC03 

96 

p 

Sat 
e/sódio 

(96 de 
Na+ tro-
cáve\ no 
valor TI 

100Na+fT 

100.AI'++ assim i- Equiv 

S +AI+++ 

o 
o 
o 

lável 
ppm 

4 
1 
1 

de 
umid 

% 

22 
18 
20 

Fonte: Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos da Margem Direita 
do Rio São Francisco - Estado da Bahia -Volume li (Perfil 300) 

Classificacão- Solo Litólico eutrófico carbonático A moderado textura média fases 
pedregosá e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado substrato metacon
glomerado 

Unidade de mapeamento - Re4 

Localizacão- Lado direito da estrada Paripiranga-Adustina, a 14.4 km de Adustina 
(passando pelo açude do mesmo nome) Município de Paripiranga 

Situação e declividade -Terço superior de elevação com 16% de declividade 

Formação geológica e litologia- Pré-Cambriano A Grupo Bambuí Metaconglo
merado com cimento calcário 

Material originário- Proveniente da rocha supracitada 

Relevo local -Ondulado 

Relevo regional- Ondulado e forte ondulado 

Altitude - 240 m 

Drenagem - Bem drenado 

Pedregosidade- Muitos calhaus e matacões 

Erosão -Laminar moderada 

Vegetação local -Caatinga hipoxerófila 

Vegetação primária - Caatinga hipoxerófila 

Uso atual - Pecuária extensiva na caatinga 

A1 0-15 em; bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4, úmido); franco-argi
loso; moderada pequena blocos subangulares; muitos poros peque
nos; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição '"lia
na e clara 

c 15-30cm+; conglomerado com seixos {calhaus) de natureza diversa e 
cimento calcário 

Raízes: muitas no A 1 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (8011) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra to ta I 96 (tfsa 96) 

Terra Areia 
Areia 

Silte 
Símb 

Prol Cal h Case fina 
fina 

0.05-
Argila 

>20 20-2 grossa 0,20- <0,002 em 
<2 2-0,20 0.002 mm mm 
mm mm 

0,05 
mm mm 

mm 

A1 0-15 4 4 92 14 22 35 29 

Argila (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
dispersa Grau de ~ 

Água I KC\1 N ca++ I Mg++ I K+ I Na+ 
em 1\ocu-

%Argila 
água \ação 

96 96 

25 14 1,21 8,2 7.7 18,3 1,5 0,16 0,27 
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Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V c 

H+ I (sat de (orgâ- N c 
Valor S I AI+++ I ValorT bases) nico) % N 
(soma) (soma) % % 

20,2 o o 20,2 100 2.44 0,32 8 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.47) Sat 
e Na2C03 (5%) % e/sódio 

Si02 Si02 AI20 3 Equiv de (%de -- CaC03 Na+ tro-
Si02 AI20 3 Fe2o3 Ti02 P205 Al20 3 R203 Fe20 3 % cável no 

(Ki) (Kr) 
valorT) 

100Na+/T 
12,3 7,6 3,3 O, 12 0,09 2, 75 2,16 2,30 26 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

p 
C E do 100.Atf++ assim i- Equiv 
extrato 

Água C a++ Mg++ K+ Na+ H cO;,- so.- lável de S +AI+++ mmhos/ 
CO;,- ppm umid 

em % 
a 25°C ---mE/100g-- % 

o <1 

PERFI L N? 96 

Data - 18/1 0/67 

Fonte- Levantamento Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Per
nambuco- Volume li (Perfil 91) 

Classificação- Solo Litól i co eutrófico A moderado textura média fases pedregosa e 
rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado 

Unidade de mapeamento- Re53 

Localização- Estrada para a Fazenda Santa T erezinha, distando 1 ,5 km do entroca
mento com a estrada Arcoverde-lbimirim, a 21 km de Arcoverde Município de 
Arco Ve1de 

Situação e declividade - Pequena trincheira do lado direito, nur.1a área com 
pequena declividade 

Formação ~eológica e litologia- Pré-Cambriano (CO) Migmatito (?)de composi
ção tonalítlca ou quartzo diorítico 

Material onginário - Saprólito da rocha supracitada com influência de material 
coluvial 

Relevo local - Forte ondulado 

Relevo regional- Forte ondulado e montanhoso constituído por elevacões com 
muitos afloramentos de rocha · 

Altitude - 500 m 

Drenagem -Acentuadamente drenado 

Pedregosidade - Muita e rochosidade moderada 

Erosão - Laminar ligeira e moderada Em alguns locais ocorre erosão laminar 
severa 

Vegetação local- Caatinga hiperxerófila arbóreo-arbustiva aberta, com marmelei
ro, aroeira, xiquexique, palma-de-espinho e bromeliáceas rasteiras 

Vegetação regional -Caatinga hiperxerófila arbóreo-arbustiva 

Uso atua\ -Pastagem natural na caatinga 

01 

A1 

IIR 

2-0 em; folhas em decomposição 

0-12 em; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido); b1uno (10YR 5/3, seco); 
franco~arenoso; fraca pequena granular; muitos poros pequenos; 
macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição ondulada 
e abrupta 

12 cmT;calhaus de gnaisse granítico em decomposição 

Raízes: muitas no A 1 

Obs : ocorrem perfis com 30 em de A 1 e com muitas raízes; 
perfil colhido na estação seca 

532/PEDOLOGIA 

Análises físicas e químicas Lab · SNLCS (341 OJ 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total 9ó (tfsa 96) 

T01ro Areia 
Areia 

Silto 
Prol Cal h Case fin.a Argila 

Sfmb 
>20 20-2 fina giOSSa 0,20- 0,05-

<0,002 em 
<2 2-0,20 0,002 

mm mm 0,05 
mm mm 

mm mm 
fillll 

A1 0-12 o 2 98 32 35 20 13 

Argila 
dispersa 

em 
água 

96 

Grau de 
flocu
lação 

, . (pH 1 :2,5) I CompleJ<o sor1ivo mE/1 OOg --

~~=-Er~a;_,_, MgHT~ Na:~ 
96 

5 62 1 ,54 5,6 5,1 6,1 1 ,9 0.45 0,07 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

H+ I Valor S I AI+++ I ValorT 
(soma) (soma) 

8,5 o 4,7 13,2 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.4 7) 

e Na2C03 (5%) 96 

Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 P205 

6.4 48 1,1 0,17 005 

Valor V c ILJ .. ~--(sat de (orgâ-
bases) nico) % N 

% 0' ,o 

64 2,14 o 20 11 

--------·---. 

Si02 Si02 -- --
A120 3 R203 

(Ki) (I< r) 

2 27 1 98 

Al20 3 -----
Fe20 3 

6 85 

Equi 
C a 

9 

Sat 
e/sódio 

(96 de 
r~a+ tro
cável no 
valor T) 

100Na+/T 

1 

Pasta saturada 

C E do 
extrato Água 

mmhos/ 
em % 

a 25°C 

co
3

• ppm um1d 

---mE/100g---· % 

Sais solúveis (eJ<trato 1:5)- ---- ------- --],--

Ca++ flllg-H I(+~--= ~~~cu3 --~sO.~: ~ 0_~ ~f,-~ "7:~~t E~~v 
----'---''-------- -- ------ --·-

0 17 12 

3 4 2 28 - Solos Concrecionários 

São solos minerais, não hidromórficos, de argila de atividade 
baixa, com concreções lateríticas, cascalhos e calhaus de quartzo 
de tamanhos diversos, distr"ibuídos em todo o perfil 

Ocorrem na área solos desta classe com horizonte Btextural e 
são moderadamente profundos ou profundos, moderadamente 
ácidos e com saturação de bases acima de 50% A drenagem v ar ia 
em função da quantidade de concreções, cascalhos e calhaus e 
da plintita 

As concr·eções lateríticas apresentam se soltas no perfil ou de 
forma compacta, formando verdadeiras bancadas lateríticas. 

Estes solos não constituem unidade de mapeamento, ocorrem 
em associacão ou a nível de inclusão e estão distribuídos princi
palmente n~ oeste do Estado de Pernambuco em áreas de relevo 
plano e suave ondulado. São desenvolvidos predominantemente 
a partir de cobertura pedimentar de materiais arena-argilosos e, 
em alguns locais, verificam-se influências de saprólitos de rochas 
subjacentes. 

Segundo a classificação de l<õppen, oco11 em os tipos climáti
cos BSwh' e BSw'h', com precipitações pluviométricas médras 
anuais compreendidas entre 400 e 550 mm. A vegetação é repre
sentada pela Estepe 



Quanto ao uso agrícola, estes solos apresentam fortes lim1· 
tações devido às más condições físicas e à escassez de chuvas na 
reg1ão. 

3.4.3 - Tipos de terrenos 

3.4.3.1 - Solos Indivisos de Mangues 

Estes solos estão distribuídos nas partes ma1s baixas do litoral, 
geralmente próx•mos às desembocaduras dos rios. sob mfluencia 
das marés. apresentam vegetação caracterist tca denomtnada 
manguezal (Fig.3.8) e correspondem a 0 .2% do total da área 
mapeada . 

Estão englobados nesta c lasse os Solonchaks e os Solos Gleis 
Tiomórficos. Os Solonchaks são solos halomórficos com alto 
conteüdo de sats d tversos nas camadas ou honzontes supera ores, 
e que normalmente apresentam um honzon te sálico. Os Solos 
Glets Tiomórficos apresentam honzontes gleizados e contem 
teores elevados de sulfatos e/ou enxofre. 

Os Solos lndlvtsos de Mangues são. portanto. pouco desen· 
volv tdos. mutto mal drenados, gletzados e com alto teor de sats, 
proven ien tes da água do mar e de compostos de enxofre que se 
formam nestas áreas sedtmentares baixas e alagadas, principal· 
mente onde extste matar concentração de matéria orgãn tca. Não 
possuem dif·erenciacão nítida de honzontes. exceto nas áreas 
margt nats onde se venf tca o desenvolvimento de um horizonte A. 
São dertvados de depostções de sed1mentos de matertal mutto 
fino. em mistura com detntos orgãntcos. referidos ao Ho loce
no. 

Ocorrem nesta área os tipos climá ticas Ams' e As', da class1f1· 
cação de Kõppen. com prectpttações pluv1ométncas médias anua1s 
variando de 1.100 a 2 .200 mm. 

F1g . 3.8 - Padrão de omagem caracter/suco de Solos de Mangues JSMJ com vegetjl
cão de onlluêncoa fluv1omarlnha (Mangue). na Planici11 Li torânea. A tona lidade c lara 
represen1a uma alta refl exão das ondas de radar em v1rtude da tnc1dênc'a sobre as 
folhas coroáceas e suculentas do~ta vegetação (Rfluop/1ota mangle L.. Avtcenmo 
scfiiiVf!llart/J Stap & Lechm. e Lagunculana racemasa Gaenn. 1.1 Folha SC.24-Z-B. 

Apresentam fortes limitações ao uso agrícola. devido ao exces
so de água e sais. e a mecanização agrícola é lmprattcável. em 
decorrência das inundações constantes provocadas pela maré. 

3.4.3.2 -Afloramentos Rochosos 

São tipos de terrenos representados por exposições de diferen
tes tipos de rochas brandas ou duras. nuas ou com reduzidas 
porções de materiais detríticos grosseiros. não consolidados e de 
caráter heterogêneo, não sendo classificados propriamente co
mo solos. 

Na área mapeada. os Afloramentos Rochosos não constituem 
untdades de mapeamento. mas ocorrem com relat1va freqüencta 
e estão associados. principalmente, com os Solos Lltólicos. 
normalmente em regiões de relevo acidentado. 

Apresentam-se comumente sob forma de laJeados e de b locos 
de rochas arredondadas - boulders - que podem estar distribu í
dos esparsamente na área ou dispostos em agrupamentos den
sos. çonstttutndo mselbergs. penhascos e cnstas. 

Normalmente desenvolve-se sobre os Afloramentos Rocha· 
sos uma vegetação rala constituída por espéctes xerófitas. predo
minando as cactáceas e as bromeliáceas. 

3 .5- LEGENDA 

A legenda de tdent1ficação dos solos das Folhas SC.24/ 25 Araca· 
ju/Recife foi elaborada. na grande matona. em unidades de ma
peamento constituídas por associações de solos compostos por 
três ou do1s componentes. ocorrendo em alguns casos com até 
quatro componentes. 

Nas assoc•ações figuram em primeiro lugar os solos que ocu
pam maior extensão ou. no caso de equtvalêncra. o componente 
mais importante para utilização agrícola. Os solos que ocupam 
extensão anferior a 1 5% do total de uma determmada unidade de 
mapeamento foram considerados como tnclusões. as quats não 
são representadas no mapa, mas. quando ocorrem. são citadas 
nesta legenda após cada untdade entre parênteses. 

A legenda encontra-se publicada em anexo (em envelope) em 
vtrtude da grande eJ\tensão- 467 unidades de mapeamento- e 
da complexidade do arranJamento dos solos da área , contra· 
buindo desta forma, também, para reduzir substancialmente o 
volume do re latório e facilitar a consulta pelo usuário. 

3 .6- USO ATUAL 

A matar ou menor uttl1zacão dos solos das Folhas SC.24/25 
Aracaju/ Recife está relacionada com as classes de solos (Ftg.3.9), 
com o re levo e. essencialmente, com a distribuição e a quanti· 
dade de chuvas prec1p1tadas em determinadas regiões !Est.3.1V 
B), com exceção de pequenas áreas irrigadas !Est.3.V B). 

Apesar de mais de 50% do total da área serem constituídos de 
solos eutróficos, isto é. solos com certas reservas de nutnentes 
que podem ser liberadas para as p lantas. é limitada a sua utiliza· 
ção. principalmente pela baixa precipitação pluviométrica ou 
pela distribuição irregular das chuvas e. às vezes. também pela 
topografia. 

Em decorrêncta do cltma ser mu1t0 vanado dentro da área, 
deparou-se com si tuações bastante diferentes em relação à uti l1· 
zação agrícola e. como foi constatado, observou-se que deter· 
manadas áreas apresentam-se como um grande vazio. com pos· 
sibilidade de uso muito restrito (Fig. 3 .1 0). exist indo. no entanto, 
regiões que são intensamente uti lizadas durante o ano todo (Fig. 
3.11) e. como é ma is freqüente, aquelas que são uti lizadas com 
riscos. com culturas geralmente de feijão e milho, na expectativa 
de boas chuvas bem distribuídas e. principalmente. são usadas 
com culturas mais rasistentes à seca. como o algodão arbóreo, a 
palma forrageira, o sisal e outras. 
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Ftg, 3.9 - Aspecto do culllvo tnlenso em Camb•ssolo eutró llco relevo plano (C e I 5 ). 
contruslando com área de Latossolo Vermelho-Ama rolo dhco relevo plano. total· 
monto sem u11hzação agricola, s•tuada no Pedtplano dos Rios Jacare-Saliue. Folha 

SC.24·Y·A. 

Ftg. 3.1 O- Aspecto de 'rea sem u1ilizaçilo agn'cola em Areias Ouaruosas .,lcas 
(A0a3) relevo plano na regllo denominada Raso da Ce~erlne. Folha SC.24·X·C. 
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De uma maneira geral, a área pode ser dividida, segundo a 
utilização agrícola, em regiões distintas. como a Zona da Mata, o 
Agreste, o Sertão, algumas áreas serranas que sobressaem em 
função de precipitações mais elevadas e áreas irrigadas. 

Compreendendo praticamente toda a faixa litorânea, a Zona 
da Mata é a região mais utilizada. principalmente por não sofreras 
adversidades climáticas que caracterizam o Nordeste. A ativi· 
dade agrlcola está baseada essencialmente na cultura da cana· 
de-açúcar (Fig. 3.1 1 ). fundamentalmente nos Estados de Alagoas 
e Pernambuco. exercendo assim o mais importante papel na ativi· 
dade sócio-econômica desta região. Basicamente em relação ao 
tipo de solo, a cana-de-açúcar está implantada em Podzólicos 
Vermelho-Amarelos. Latossolos Vermelho-Amarelos e Latosso· 
los Amarelos, todos distróficos e álicos. No Estado de Per· 
nambuco. onde o relevo é bastante movimentado, dificultando 
assim um melhor manejo através da mecanização. grande parte 
dos trabalhos é realizada pela tração animal, o que não ocorre em 
áreas de relevo plano, como acontece na maior parte do Estado 
de Alagoas, onde a mecanização se faz presente. Nos Estados da 
Bahia e Sergipe, além da cana-de-açúcar, as atividades agrícolas 
relacionam-se com a fruticultura, destacando-se os citrus e o 
maracujá, sendo uma parte ocupada pelas pastagens. com cria· 
ção extensiva de bovinos. Em quase toda a faixa litorânea, as 
áreas onde ocorrem solos do tipo Areias Ouartzosas Marinhas e 
Podzol são também muito utilizadas, essencialmente com a 
exploração de coco·da·baia. 

A região do Agreste é representada por uma área de transição 
entre a Zona da Mata e o Sertão. que se caracteriza, geralmente, 
pela vegetação de contato Estepe (Caatinga)/ Fioresta Estacionai, 
com pluvtosidade mais regular e elevada que a do Senão. Sob o 
ponto de vista agrfcola, grande extensão desta área é ocupada 
pelas pas1agens e. em menor proporção, pelas culturas de subsis
tência como o milho, o fe ijão e a mandioca. Nos Estados de Per· 
nambuco e Alagoas as pastagens se encontram principalmente 
sobre Pia nosso los Solódicos (Fig. 3.1 2) e Brunos Não Cálcicos e, 

Ftg. 3.11 - Cullura de cana-de-açúcar em Podzóltco Vermelho-Amarelo teotura 
mddla/argllosa relevo plano (PVd63), siluado no Tabuletro Costeiro. Folha SC. 24· 
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no Estado de Sergipe, sobre Podzólicos Vermelho-Amarelos 
Eutróficos. Solos Lltólícos eutróficos e Brunes Não Cálcicos. De 
um modo geral. as pastagens são plantadas. destacando-se os 
capins pangola e colonião, que apresentam bom desenvo.lvi
mento, principalmente no período das chuvas. Para complemen
tação da alimentação do gado na época seca, a palma forrageira é 
muito cultivada. As culturas de subsistência como milho, feijão e 
mandioca são multo importantes e geralmente são cultivadas em 
áreas de Reg osso los distróticos e eutróficos (Fig. 3.13). Destaca
se ainda, no município de Arapiraca. Estado de Alagoas. a cultura 
do fumo, de grande expressão sócio-econômica da região, plan
tada sobre Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo e 
Latossolo Vermelho-Escuro; e no município de São Bento do 
Una, Estado de Pernambuco, a avicultura é uma atividade bas
tante expressiva. 

Na região do Sertão. caracteri2ada pela baixa precipitação e 
distribuição Irregular das chuvas. a atividade principal é a criação 
extensiva, em condições precárias, de bovinos. caprinos e ovi
nos. em meio à vegetação natural (Estepe). onde geralmente os 
solos são do tipo Planossolo Solódico. Bruno Não Cálcíco, Latos
solo Vermelho-Amarelo e Solos Litóticos. As áreas de Regossolo 
eutrófico e distrófico são muito utilizadas com culturas de subsis
tência. como milho, feijão e mandioca. e no Interior do Estado da 
Bahia. nestas áreas. destaca-se o sisal. A região de lrecê. na cha
pada Diamantina, apesar do clima semi-árido bem pronunciado, 
sobressai pela atividade agrícola Intensa. sendo um dos princi
pais pólos de desenvolvimento agrícola da Bahia, produzindo fei
jão. milho. mamona e sisal. Nesta área o solo dominante é o 
Cambissolo, desenvolvido de calcário Bambuf. que possui fertili
dade natural alta e, conseqüentemente. dispensa o uso de adu
bações maciças e de calagem. Contrastando com essas áreas 
intensamente uti lizadas existem outras praticamente sem ocupa
ção, como acontece no Raso da Catarina (Fig. 3.1 0 ), onde ocorre 
dominantemente Areias Ouartzosas álicas. sob vegetação de 
Estepe (Caatinga). 

Fig. 3 .12 - Pastagem em área de Planossolo Solódlco 1PSe24) relevo plano, 
localizado oo Pedi plano Central da Borborema. Fol~a SC.24·X-8. 

Fog . 3.13 - Aspecto da tntensa utihzação em ârea de Regossolo dlsllôftco textura 
arenosa relevo p lano e suave ondulado lf1Ed2), sotuado no Pedoplano Central da 

Borborema. Folha SC.24·X·B. 

Algumas áreas serranas se destacam. mesmo localizadas no 
Sertão. por constituírem barreiras orográticas. beneficiando-se. 
assim. com maiores precipitações. como acontece nos municí
pios de Mata Grande e Água Branca. no Estado de Alagoas, e em 
áreas próximas às cidades de Senhor do Bonfim e Jacobina. Estas 
áreas são multo utilizadas com pastagens ou culturas diversas, 
como milho, feijão. mandioca e fruticultura, bem como a cafeicul
tura (Est. 3.VIl B) se faz presente nos municípios de Garanhuns e 
Morro do Chapéu, respectivamente nos Estados de Pernambuco 
e Bahia. por possuírem condições climáticas favoráveis para o 
seu desenvolvimento. 

A grande maioria das áreas irrigadas está localizada ao longo 
do rio São Francisco. nas proximidades das cidades de Juazeiro, 
Petrolina. Curaçá. Petrolândia. São Brás e Propriá, com aproveita
mento da água do próprio rio. e outras menores são irrigadas com 
água de açudes. como Poço da Cruz. em Pernambuco. e Cocoro
bó e Jacurici. na Bahia . Estas áreas. como independem das chu
vas. são cultivadas durante o ano todo, destacando-se diversas 
culturas. como tomate (Est. 3.V B), melancia. melão, arroz (Est. 
3.XIV B) e cana-de-açúcar, 

3.7 - DADOS ANALÍTICOS COMPLEMENTARES 

Compõem-se de duas tabelas com resultados anallticos das 
amostras e de uma tabela com as localizações dos perfis e das 
amostras extras constantes no relatório. 

Tabela 3.1- Ê composta de resultados analíticos de 54 amos
tras de solos para classificação. 

Tabela 3.11- Contém os resultados analíticos de 135 amostras 
de solos para avaliação de fertilidade. 

Tabela 3.111 - Indica a localização dos perfis e das amostras 
extras constantes no relatório (n~ da página). Algumas modifi
cações foram efetuadas nos perfis da EMBRAPA, em virtude das 
atuais normas constantes na Reunião Técnica de Levantamento 
de Solos, 1979. 
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TABELA 31 
Resultados analíticos das amostras de perfis de solos para classificação 

Horizonte 
Granulometria % 

Areia grossa Areia fma 

Solo Perfil Prot 
Areia Areia 

Cascalho muito 
lab Calhau média 

Símbolo Prol >20 20-2 grossa 
1-0,5mm 2-0,2mm 

0,5-0,25 0,25-0,1 0,2-0,02 0.2-0,05 
em mm mm 2-1mm mm mm mm mm 

LVd 07 751 A 0-50 1,7 0,7 4,9 39,2 25,3 35,8 44,8 39.4 
A mod 97 07 752 B1 -110 0,6 0,7 3,2 36,9 19,7 42,7 44,2 36,6 
méd 07 753 B2 -150'- 2,7 0,6 3.4 30,8 20,1 32.4 47,1 38,7 
PE Tb 07 748 A 0-30 2,6 5,5 14,0 39,3 15,2 17,0 26,3 18,3 
A mod 98 07 749 B2t -60 2,8 4,8 12,8 31.4 11,7 11.4 25.4 17,3 
méd. 07.750 B3t -90'- 3,5 5.2 10.7 31,5 11.8 15,1 25,9 17,0 

Complexo 

Prot Carbonatos c N MO 
C/N ca+2 Mg+2 K+ 

Solo Perfil lab 
% % % % 

NH4 0Ac KCI NH4 0Ac KCI NH4 0Ac ! HCI 

LVd 07 751 0,0 0,5 0,05 0,86 10 0,80 0.78 0,32 0,30 0,18 I 0,17 
A mod 97 07 752 0,0 0,2 0,04 0,34 5 0,66 0,60 0,24 0,20 0,13 I 0,06 
méd 07 753 0,0 0,2 0,04 0,34 5 0,72 0,63 0,20 0,18 0,15 0,08 

PE Tb 07 748 0,0 0.6 0.11 1,03 5 4,32 3.78 1,30 1,04 0.70 0,65 
A mod 98 07 749 0,0 0,3 0,08 0,51 4 5,82 4,23 1,02 1,00 0,10 0,07 
méd 07 750 0,0 0,3 0,06 0.51 5 5.43 4,20 1.41 1,30 0,11 0.08 

I Horizonte 
Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 

Prot 
total% 

Argila 
Solo Perfil lab Calhau Cascalho Terra Areia Areia Silte Argila natural 

Símbolo Prol >2o 20-2 fina grossa fina 0.05- <0.002 % I ação 
em mm mm <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 mm % 

mm mm mm mm 
SS Ta 
c/frag 78 1191 A1 0-20 o 2 98 66 22 9 3 1 67 
Afr 101 78 1192 B1t -40 o 3 97 50 21 15 14 11 21 
aren I 78 1193 B21tx -65 o 9 91 46 17 22 15 7 53 
méd 78 1194 B22tx -75 o 14 86 47 14 22 17 6 65 
e/case. 

Ataque por H
2
S0

4 
(d ~ 1.47) e Na2 co, (5%)% pH(1 :2,5) 

Solo Perfil Prot Ki Kr Al 20 3 

lab 
Si0 2 AI, o, Fe,o, Ti0 2 P,o, MnO Fe,o, Água KCI 1N I 

SS Ta 
c/frag 78 1191 + + + + + + + 5,1 4,3 
A Ir 

101 
78 1192 7.5 4.7 1,3 0,14 2,71 2,31 5,69 8,6 6.4 

aren I 78 1193 13,2 8,6 2,3 0,19 2,61 2,23 5,85 8,8 7,1 
méd 78 1194 14,7 9,8 3,5 0,21 2,55 2,08 4,39 8,9 7,3 
e/case. 

+Valores não determinados em virtude dos baixos teores de argila 

Horizonte 
Frações da amostra Granulometria% (tfsa) G~ total% 

Prot Argila de 
Solo Perfil lab Calhau Cascalho Terra Areia Areia Silte Argila natural flocu-

Símbolo Prol 20-2 fina grossa fina 0,05- <o.ooz % lação I 

em >zo 
<z 2-0,20 0,20-0,05 0,002 mm % 

mm mm 
mm mm mm mm 

CE Tb 80 1337 A 0-25 o 4 96 49 19 11 21 10 52 
A mod 103 80 1338 (B1) -60 o 4 96 45 18 14 23 14 39 
méd 801339 (B2) -100 o 4 96 41 19 14 26 5 81 

Ataque por H2S04 (1 :1) e NaOH (0,8%) pH(1 :2,5) I 
Solo Perfil Prot Ki Kr Al,o, I 

lab 
Si02 AI, o, Fe,o, Ti0 2 P,o, MnO Fe,o, Água KCI 1N 

C e Tb 80 1337 8,9 7,0 2,1 0,32 2,16 1,82 5,24 6.2 5,0 
A mod 103 801338 12.8 10,0 2.7 0,36 2,18 1,86 5,80 5,2 3,9 
méd 80 1339 14.4 11,8 3,1 0.41 2,07 1,78 5,96 5,1 3,9 

536/PEDOLOG IA 



Lab : SUDESUL 

Areia Grau de pH (1 :1) 
Silte Argila floeu- Silte 

muito Argila natural lação (0.05-0,002) 100 Na+ Localização fina <0,002 % ---
0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % Argila Água KCI T 

mm mm mm 

11,9 9,0 3,6 12.4 2,2 82,2 0,73 5,8 4,9 <1 Estrada Várzea Nova-Laje, a 4,0 km de Várzea Município de 
7,2 11,4 3,8 15,1 2,7 82,1 0,75 5,2 4,1 <1 Jaeobina-BA Lat 11°13 Se long 40°55WGr Folha SC 24-

13,0 12,8 4.4 17,7 2,5 85,8 0,72 5,2 4,1 1 Y-C 

5,9 15,8 7,8 26,6 5,8 78,1 0,59 5,8 4.4 3 Estrada Pedra Vermelha-São Paulo, a 16 km de Pedra 
8,0 17,5 9,4 33,8 5,3 84,3 0,52 6,1 4,8 2 Vermelha Município de Monte Santo-BA Lat 1 0°15'S e 
5,7 21,3 12.4 30,2 5,9 80.4 0.70 6,5 4,9 1 long 39°28WGr Folha SC 24-Y-B 

sortivo mE/1 OOg 
v 

Na+ S1 S2 Acidez trocável T 
T % 1 o o M·3 100 At'-3 

At'-3 Mat. eoloidal --- ---
(KCI) 

I 
AI+3+S1 AI+3+S2 

NH4 0Ae HCI NH4 0Ae KCI e HCI pHB pH7 pHB pH7 pHB pH7 pHB pH7 

0,01 0,01 1,31 0,0 2,57 0,83 3,88 i 2,14 33,76 61,21 o 
0,02 0,01 1,05 0,5 2,53 1,45 3,58 2,50 29,33 42,00 32 
0,03 0,01 1,10 0,4 2,51 1,14 3,61 I 2,24 30,47 49,11 26 

0,20 0,16 6,52 0,1 5,10 2,01 10,72 

I 
7,63 60,82 85,45 1,5 

0,16 0,09 7,10 0,0 4,83 0,81 11,93 7,91 59,51 89,76 o 
0,10 0,08 7,05 0,0 2,10 1,37 9,15 8,42 77,05 83,73 o 

Lab: SNLCS 

SaL 
100AI+3 Silte Equiv e/Na+ 

-- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização Argila % % % umidade ppm -- A1+3+S 
% % T 

3,00 0,12 0,05 0,21 2 2 1 4 17 Estrada Juazeiro-Sento Sé, a 31 ,3 km de Juazeiro Município 
1,07 0,06 0,04 0,10 2 9 2 69 o de Sento Sé-BA Lat 09°34'S e long 40°59WGr Folha 
1,47 0,04 0,04 0,07 1 8 3 77 o 
1,29 0,04 0.04 0,07 1 10 1 75 o se 24-v-c 

~ 
Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

% 

l Valor C E do 

I Mg+2 J ~ I v ext 
ca+2 Mg+2 K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor I (sat de mmhos/ Água ca+2 Na+ 

s T base) em a 25°C % mE/100g 
--

0,4 0,05 0,04 0,5 ! 0,1 0,4 1,0 50 
0,2 0,02 0,48 0,7 I o o 0,7 100 0,42 16 0,4 0,02 3,18 I 0,8 0,03 2,94 3,8 

I 
o o 3,8 100 1,28 24 0,2 0,01 5,32 

1,2 0,2 i 0,03 4,21 5,6 o o 5,6 100 1,30 24 0,2 0,01 5,67 

Lab: SNLCS 

I 

SaL 
Silte Equiv e/Na+ 100AI+3 
-- c N MO C/N de p 100 Na+ --- Localização 
Argila % % % umidade ppm -- Al+3+ S 

% I % T 

0,52 0,73 0,10 1,26 7 10,0 2 1 2 Estrada Queimadas-Santa Luz, a 2,5 km de Queimadas 
0,51 0,25 0,06 0,43 4 9,5 1 1 7 Município de Oueimadas-BA Lat 1 0°59'S e long 39°37WGr 
0,54 0,24 0,06 0,41 4 10,7 1 2 9 Folha SC 24-Y -B 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

I Mg+2 I ~ I 
Valor C E do 

Mg+2 ~ 
v ext 

Na+ ca+2 Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sat de mmhos/ Água ca+2 

s T base) em a 25•C % mE/100g 

3,8 0,5 0,24 0,05 4,6 0,1 1,0 5,7 81 

I I I 
2,1 0,2 0,23 0,05 2,6 0,2 1.7 4,5 58 
2,2 0,5 0,10 0,08 2,9 0,3 1,5 4,7 62 
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TABELA 3 I -Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (t!sa) 
total% Grau 

Prot Argila de 
Solo Perfil lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Pro f Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % !ação 
Símbolo em >20 20-2 <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <Q,002 % 

mm mm mm mm mm mm mm 

E-5062 Ap 0-25 3 97 10 9 41 40 
BV 99 

E-5063 Blt -55 3 97 7 7 23 63 
arg E-5064 821 t -85 4 96 7 6 27 60 

E-5065 B22t -120 3 97 7 6 34 53 

--
NC vért 
solódico E-4864 A1 0-20 7 93 20 10 28 42 
A mod 100 E-4865 B2t -40 10 90 23 10 16 51 
arg c/ E-4866 c -6o+ 43 57 22 9 19 50 
case 

E-5066 Ap 0-30 2 98 14 15 38 33 
Ce Ta E-5067 A3 -60 5 95 12 17 37 34 
A mod E-5068 (11821) -100 10 90 17 20 45 18 
méd 102 E-5069 (111822) -130 9 91 18 27 35 20 
e/case E-5070 IVB31t -190 6 94 11 11 45 33 

E-5071 IV832t -210 9 91 19 18 37 26 

--

v E-5072 A11 ca 0-20 3 97 23 19 39 19 

A chern 104 E-5073 f< 12ca -40 6 94 19 17 39 25 

C carb 
E-5074 A3 -60 22 78 20 18 26 36 
E-5075 Cca -80 18 82 21 16 31 32 

I 
Ataque por H

2
S0

4 
(d ~ 1.47) e Na

2
C0

3 
(5%)% pH(1 :1) I 

Solo Prot Ki Kr Al
2
0

3 Perfil lab Fe
2
0

3 
Si02 Al 20 3 Fe20 3 Ti0 2 P,o, MnO Água KCI 1N 

-------

E-5062 14,3 13,8 7,0 0,10 1,76 1,33 3,10 6.4 5,8 
BV 

99 E-5063 21,3 18,1 7,5 0,03 2,00 1,58 3,79 6,1 6,0 
arg E-5064 17,9 17,1 6.7 0,01 1.78 1.42 4,01 6,7 6,1 

E-5065 22,6 17,0 7,1 0,01 2,26 1,78 3.76 7,2 6,3 

NC vért 
solódico E-4864 6,2 3,1 1,0 0,03 3.40 2,82 4,87 6,2 5,1 
A mod 100 E-4865 16.4 7,5 4,0 0,04 3,72 2,77 2,94 6,7 5.4 
arg c/ E-4866 14,8 5.4 4.4 0.41 4,66 3,07 1,93 7,6 5,6 
case 

E-5066 21,6 18,0 6,0 0,01 2,04 1,68 4.71 6,6 6,0 
Ce Ta E-5067 28,0 19,0 6,0 0,01 2,50 2,08 4,97 6,5 5,9 
A mod 

102 E-5068 0,8 8,5 3,3 0,01 0,16 0,13 4,04 6.4 5,8 
méd E-5069 17,3 19,9 6.4 0,01 1.48 1,23 4,88 6.4 5,6 
e/case E-5070 22,8 25,9 7,9 0,01 1,50 1,25 5,15 6,3 5,6 

E-5071 30,5 24,3 8,5 0,01 2,13 1,74 4.49 6,1 5,2 

v E-5072 10.4 9,8 3,9 0,01 1,80 1.44 3,94 7,3 6,0 
A chern 104 E-5073 12,8 10.4 5,2 0,01 2,09 1,59 3,14 7,3 6,3 
C carb E-5074 12,8 11.3 6,3 0,02 1,92 1.42 2,82 7,3 6,3 

E-5075 8,0 7,9 4,1 0,01 1,72 1,29 3,02 7,8 6,3 
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Lab : SN LCS (I PAL) 

Sat 
Silte Equiv e/Na+ 100AI+3 
-- c N MO C/N de P205 100 Na+ 

Al+3 + S 
Localização 

Argila % % % umidade mg/1 OOg 
---

% % 
T 

1---

1,02 0,76 0,54 1,31 1 23,1 1,8 <1 o 
0,36 0,61 0,16 1,05 4 25,9 0,1 <1 o A 18 km de lrecê, na estrada lrecê-Canarana Município de 
0,45 0,46 0,14 0,79 3 27,3 0,1 <1 o lrecê-BA Lat 11°29 Se long 41 °49WGr Folha SC 24-Y-C 
0,64 0,45 O, 13 0,78 3 26,2 0,8 2 o 

-- ----- - -----

0,67 0,90 0,08 1,55 11 9,5 4,0 6 o A 38 km de Cansanção, na estrada para Queimadas Municí-
0,31 0,57 0,06 0,98 10 27,2 4,0 12 o pio de Queimadas-BA Lat 1 0"56 Se long 39"39 WGr Folha 
0,38 0,44 0,06 0,76 7 19,3 22,8 15 o se 24-Y-B 

e-------- --- --r------ ------
1,15 0,37 0,45 0,64 1 20,6 0,1 1 o 
1,09 1,82 0,22 3,14 8 18,5 0,1 1 o 
2,50 0,39 0,13 0,67 3 17,2 0,1 1 o A 28 km de lrecê, na estrada lrecê-Canarana Município de 
1,75 0,33 0,13 0,57 2 17,0 0,1 1 o lbititá-BA Lat 11"35'S e long 41 "49 WGr Folha SC 24-Y-C 
1,36 0,33 0,13 0,57 2 20,0 0,1 1 o 
1,42 0,34 0,10 0,59 3 19,6 0,2 2 o 

----- - - -- --- - -- -------- ---

2,05 1,72 0,37 2,96 5 17,1 0,2 2 o 
A 4 km de Canarana, na estrada Canarana-Souto Soares 1,56 1,07 0,23 1,84 5 16,6 0,1 <1 o 

0,72 0,58 O, 19 1,00 3 17,7 0,2 <1 o Município de Canarana-BA La! 11 "45 Se long 41 "45'WGr 
0,97 0,55 0,14 0,95 4 16,6 0,1 3 o Folha se 24-Y-C 

--- --'------- ---

-- ------------- - -- -----

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

I 
Mg+2 _I K; 

I 
Valor C E do ca+2 Na+ v ext 

ca+2 Mg'2 K+ Na" Valor Al+3 H' Valor (sal de mmhos/ Água 
s T base) em a 25"C % mE/1 OOg 

~-~ ----- ----- ----- --~--f---

16,1 4,1 0,74 0,19 21,1 o 1,6 22,7 93 
15,6 8,2 0,08 0,19 24,1 o 1,0 25,1 96 
15,6 9,7 0,08 0,25 25,6 o o 25,6 100 
16,8 10,9 0,08 0,46 28,2 o o 28,2 100 

--------- ----- ~- ----

3,9 4,7 O, 15 0,59 9,3 o 1,3 10,6 88 
9,1 15,6 0,07 3,27 28,0 o 0,2 28,2 99 
8,6 15,5 0,06 4,14 28,3 o o 28,3 100 

--- - -

10,0 1,6 0,29 0,16 12,0 o 2,1 14,1 85 
7,8 1,7 0,04 O, 12 9,7 o 0,9 10,6 92 
5,5 1,5 0,03 0,11 7,1 o 0,9 8,0 89 
5,5 1,6 0,02 0,11 7,2 o 0,9 8,1 89 
6,1 2,2 0,03 0,14 8,5 o 0,9 9,4 90 
5,8 1,9 0,03 0,16 7,9 o 0,9 8,8 90 

------------- -- ---- --

19,5 1,3 0,15 0,40 21,4 o o 21,4 100 
19,6 0,9 0,06 0,20 20,8 o o 20,8 100 
19,4 1,5 0,04 0,19 21,1 o o 21,1 100 
16,0 1,3 0,01 0,51 17,8 o o 17,8 100 
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TABELA 3 I -Continuação 

Amostra 
Prot 

Saio lab 
extra 

LV a 80 0539 A Ir 3 
méd 80 0540 

LV a 
79 1628 A Ir 4 

méd 

--------

PE Tb 
A mod 

5 78 1106 
case 78 1107 
arg 

-----

------

Amostra Prot Solo 
extra lab 

--

LV a 
80 0539 A Ir 3 

méd 80 0540 

LV a 
A Ir 4 79 1628 
méd 

-----~-

PE Tb 
A mod 

5 78 1106 
case 78 1107 
arg 
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Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% 

Terra Areia Areia 
Prol Calhau Cascalho fina grossa fina 

Símbolo em >20 20-2 <2 2-0,20 0,20-0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-30 o 100 54 28 
B21 70-120 o 100 51 27 

--

A 0-20 o 1 99 62 20 
B 80-100 o 1 99 61 17 

---- ------

A3 10-25 8 17 75 23 18 
Bt -60 o 7 93 13 13 

---- ----- ------ -----

----

Ataque por H2 S04 (d ~ 1.47) e Na2 C03 (5%)% 

Si02 Al,o, Fe20 3 

------ ------

5,5 4,5 1,2 
10,0 7,5 1.9 

-----

3,9 3,1 2,1 

17,1 15,1 6.7 
23.4 20.7 10,8 

Ti0 2 P,o, MnO 

--- --------

0,14 
0,28 

----

0,26 

---------

0,85 
0,91 

-----

Ki 

---

20 
2,2 

-

2,1 

1,9 
1,9 

8 
7 

4 

3 
2 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

-

7 
14 

10 
9 

- ----

17 
25 

Argila 
<o.oo2 

mm 
-----------

11 
18 

--

8 
13 

------- --

42 
49 

r-

Argila 
natural 

% 

Grau 
de 

llocu
lação 

% 

7 36 
o 100 

8 o 
8 38 

30 29 
o 100 

---- ----

- -

Kr 

1,78 
1,95 

1.49 

1,50 
1.44 

-- - -------

Al2 0 3 

Fe2 0 3 

5,88 
6,20 

2,32 

3,53 
3,01 

--- --

pH(1 :2,5) 

Água 

4,3 
3,9 

5,5 
4,8 

4,9 
4,7 

KCI 1N 

-------

3,7 
3,6 

4,1 
4,0 

4,5 
4.4 



Silte 

Argila 

% 

c 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 
Equiv 

de 
umidade 

% 

p 
ppm 

Sat 
e/Na+ 

100 Na+ 

T 

Lab SNLCS 

Localização 

----- ------+-----1-----+- ---+-----l-------1--- --!------~~------------------·-------

0,64 
0,78 

1,25 
0,69 

o 40 
0,51 

0,26 
O, 16 

O, 18 

-----

0,95 
0,34 

-----

,--

0,3 
0,2 

------

0,9 
0,4 

2,6 
1,9 

Mg'' 

0,1 
0,01 

0,9 
1,2 

0,06 
0,05 

0,04 

O, 15 
0,09 

0,45 
0,28 

0,31 

1,64 
o 59 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

0,09 
0,08 

o 20 
0,01 

0,34 
0,08 

Na' 

0,01 
0,01 

0,04 
0,01 

0,06 
0,16 

Valor 
s 

0,4 
0,3 

1,2 
0,4 

3,9 
3,3 

4 
3 

5 

6 
4 

Al 13 

0,5 
0,9 

0,3 
0,5 

4,7 
8,0 

56 
75 

Estrada Fazenda Lagoa Branca-Laje, a 11 km de Laje Municí
pio de Campo Formoso-BA Lat 1 0'12 Se long 40"51 WGr 
Folha se 24-Y-A 

---+----1- ---- ----------------------

4,2 

19 
18 

3 
1 

2 20 
56 

Estrada Lagarto-São Domingos, a 21 km de Lagarto Municí
pio de Lagarto-SE Lat 1 0'49 S e long 37"34 WGr Folha 
se 24-Z-A 

-~- ---------1---------------

H+ 

2 
1 

Valor 
T 

---------

0,9 
0,6 

1,0 
0,9 

1,8 
1,8 

2,5 
1,8 

1 
3 

% 
Valor 

v 
(sat de 
base) 

22 
17 

48 
22 

3 
3 

Estrada Ouncun-Santa Cruz de Malta, a 4 km de Santa Cruz 
de Malta Município de Ouncurí-PE Lat 8°14 S e long 
40"18 WGr Folha SC 24-V-B 

Pasta saturada Sa~s solúve1s (extrato 1 :5) 

C E do 

I I I ext 
mrnhos/ Água Ca\ 2 Mg'' K' Na" 

em a 25"C % mE/1 OOg 

- ------------~--- ------ ----'------- ------ 1---------

0,1 
0,1 

3,1 
2,2 

7,1 
5,6 

55 
59 
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TABELA 3 I -Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Amostra Prot Argila de 
Solo extra lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Pro f Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % lação 
Símbolo em >20 20-2 <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <0,002 % 

mm mm mm mm mm mm mm 

PE Tb 
plínt 78 1082 A 0-20 o 2 98 30 43 14 13 8 38 
cn. A Ir 6 78 1083 Bt 40-60 o 8 92 20 29 16 35 1 97 
méd I 
arg 

PE Tb ab 78 1092 A 0-25 o 5 95 41 34 13 12 10 17 
Afr 7 
méd 

78 1093 Bt -45 o 6 94 38 25 12 25 19 24 

PE Tb 
A mod 
méd I 8 78 1091 Bt 30-50 o 4 96 17 19 14 50 29 42 
arg f 
ped 

PVa Tb 
Afr 

9 
78 1089 A 0-20 o 5 95 47 32 8 13 9 31 

méd 78 1090 B -40 2 11 87 42 23 11 24 16 33 
e/case 

Ataque por H2S04 (d ~ 1.47) e Na, C0 3 (5%)% pH(1 :2,5) 

Amostra Prot Ki Kr Al 20 3 Solo 
extra lab Fe,o, 

Si o, Al 20 3 Fe 20 3 Ti0 2 
P20 5 

MnO Água KCI 1N 

PE Tb 
plínt 

78 1082 5,5 3.7 3,6 1,32 2,53 1,56 1,61 5,9 4,9 
cn. A Ir 6 
méd I 78 1083 14,6 12,2 4,8 1,05 2,03 1,53 3,99 4,8 4,1 

arg 

PE Tb ab, 
78 1092 4.7 2,9 3,3 0,58 2,76 1,50 1,38 4,9 4,1 

Afr 7 
méd 78 1093 9,3 6,3 4,0 0,69 2,51 1.79 2.47 5,0 3,8 

PE Tb 
A mod 
méd./ 8 78 1091 20,0 17,1 8,6 0,68 1,97 1,51 3,15 5,2 4,5 
arg. f 
ped 

PVa Tb 
Afr 

9 78 1089 5,3 3,1 2,6 0,92 2,90 1,89 1,87 3,8 3,6 
méd 78 1090 9,8 7,1 3,0 1,00 2,35 1,85 3.70 4,2 3,5 
e/case 
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Silte 

Argila 

% 

1,08 
0.46 

1,08 
0.48 

0,28 

0,62 
0.46 

c a' 2 

2.4 
4,5 

1.4 
1,4 

1,8 

0,3 
0.4 

c 
% 

0.42 
0,16 

0,32 
0,24 

0,48 

0,17 
0,17 

Mg+2 

0,1 
0,1 

0,2 
1.2 

2,0 

N 
% 

0,07 
0,07 

0,07 
0,03 

0,06 

0,05 
0,03 

MO 
% 

0,72 
0,28 

0,55 
0.41 

0,83 

0,29 
0,29 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

lcC Na' Valor 
s 

0,18 0,03 2.7 
0,05 0,05 4.7 

0,28 0,03 1,9 
0,26 0,07 2,9 

0,28 0,03 4,1 

0,11 0,03 0.4 
0,15 0,02 0,6 

C/N 

6 
2 

5 
8 

8 

3 
6 

Equiv. 
de 

umidade 
% 

A1+ 3 

o 
0,1 

0,2 
0,5 

0,3 

0.7 
1,3 

8 
13 

6 
16 

21 

6 
11 

H+ 

1,2 
1.4 

1,3 
1,5 

2,1 

1,0 
1,2 

p 
ppm 

2 
1 

3 
1 

Valor 
T 

3,9 
6,2 

3.4 
4,9 

6,5 

2,1 
3,1 

Sat. 
e/Na+ 

100Na+ 

T 

<1 

% 
Valor 

v 
(sat de 
base) 

69 
76 

56 
59 

63 

19 
19 

100 Afj-3 

o 
2 

10 
15 

7 

64 
68 

Lab: SNLCS 

Localização 

Rodovia Petrolina-Remanso, a 78 km de Petrolina Município 
de Casa Nova·8A Lat 09'11 Se long 41'01'WGr Folha 
se 24-V-c 

Estrada Monte Oreb-Betânia, a 1 km de Betânia Município 
de Paulistana·PI Lat 08'09'S e long 40'4 7'WGr Folha 
se 24-V·A 

Estrada Dormentes-Monte Oreb, a 10.7 km de Dormentes 
Município de Paulistana·PI Lat 08'22'S e long 40'46'WGr 
Folha se 24-V-A 

Estrada Paulistana-Conceicão do Canindé, a 29 km de Paulis· 
ta na Município de Paulistana-PI Lat 08'03 S e long 
41 '20'WGr Folha SC 24-V·A 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C E do 

I I I ext 
mmhos/ Água ca+2 Mg+2 !<" Na+ 

em a 25'C % mE/100g 
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TABELA 3 I -Continuação 

Horizonte Frações da amostra Granulometria% (tfsa) 
total% Grau 

Amostra Prot Argila de 
Solo extra lab Terra Areia Areia Silte natural flocu-

Prol Calhau Cascalho fina grossa fina 0,05- Argila % !ação 
Símbolo em >20 20-2 <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <o.oo2 % 

mm mm mm mm mm mm mm 

NC vért 
78 1087 A 0-10 6 94 20 17 20 43 29 33 A mod 10 o 

arg 78 1088 B 30-60 o 1 99 14 11 16 59 41 31 

Ple Ta 
Afr 

11 78 1105 méd /arg 81 10-25 o 8 92 28 10 21 41 36 12 

e/case 

Ple Ta 
A fr 
aren I 12 78 1114 B 15-50 o 8 92 29 14 25 32 31 3 
méd c/ 
case 

PSe Ta 
A mod 

78 1108 A/B 0-10 23 30 22 25 19 24 méd c/ 13 o 13 87 

case I 78 1109 B -40 o 1 99 18 16 20 46 35 24 

arg 

Ataque por H
2
S0

4 
(d ~ 1.47) e Na

2
C0

3 
(5%)% pH(1 :2,5) 

Solo Amostra Prol Ki Kr Al
2
0

3 
extra lab Fe

2
0

3 
Si02 Al 20 3 Fe 20 3 Ti0 2 P,o, MnO Água KCI1N 

NC vért 
78 1 087 20,5 15,3 2,28 1,62 2.45 6,6 6,1 A mod 10 9,8 1,02 

arg 78 1088 24,5 17,3 10.7 1,17 2.41 1.73 2,54 6,0 4.4 

Ple Ta 
Afr 
méd I 11 78 1105 20,6 9,8 5,7 0,62 3,57 2,61 2.70 6,2 4,5 
arg c/ 
case 

Ple Ta 
Afr 
aren I 12 78 1114 16,3 6,9 4,0 0,19 4,02 2,93 2.70 6,1 4,6 
méd c/ 
case 

PSe Ta 
A mod 

78 1108 11,8 7,7 1,92 5,7 4,7 
méd c/ 13 6,3 0,69 2,61 1.71 

case I 78 1109 22,8 14,1 8,3 0,95 2.75 2,00 2,66 6,5 4,2 

arg 
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Lab: SNLCS 

Sat. 
Silte Equiv. e/Na+ 100Art3 
-- c N MO C/N de p 100 Na+ 

At1'3 + S 
Localização 

Argila % % % umidade ppm ---

% % T 

0,47 1,98 0,27 3,41 7 20 6 <1 o Estrada Lagoa do Alegre-Ouricuri, a 33 km de Lagoa do Ale-
0,27 0,47 0,12 0,81 4 23 1 1 o gre Município de Casa Nova-BA Lat 08'56'S e long 

41 '31 'WGr. Folha SC 24-V-A 

Estrada Barro Vermelho-Senhor do Bonfim, a 11 km de Poço 
0,51 0,37 0,08 0,64 5 32 1 2 o de Fora Município de Curaçá-BA Lat 09'43'S e long 

39'50 WGr Folha SC 24-V-D 

Estrada Paulo Afonso-Petrolândia, a 13,4 km de Petrolândia 
0,78 0,31 0,07 0,53 4 41 75 1 o Município de Petrolândia-PE Lat 09°1 O'S e long. 38°16WGr 

Folha SC.24-X-C 

0,88 0,62 0,10 1,07 6 14 4 2 o Estrada Parnamirim-Terra Nova, a 23 km de Parnamirim 

0,43 0,25 0,07 0,43 4 24 18 6 o Município de Parnamirim-PE Lat 08'14 Se long 39'29'WGr 
Folha SC 24-V-B 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

Valor C E do ca+2 

I Mg+2 I K+ I Na+ v ext 
ca+2 Mg+2 K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sal de mmhos/ Água 

s T base) em a 25'C % mE/1 OOg 

14,0 4,5 1,07 0,08 19,7 o 1,0 20,7 95 
13,8 8,6 0,10 0,23 22,7 o 2,1 24,8 92 

19,8 6,1 0,10 0,43 26,4 o 1,7 28,1 94 0,38 50 1,8 2,3 0,03 0,71 

7,2 1'1,3 0,06 0,14 21,7 o 1,1 22,8 95 2,00 62 1,3 3,2 0,03 4,02 

5,7 4,3 0,35 0,27 10,5 o 1,9 12,4 85 
7,6 12,4 0,10 1,36 21,5 o 0,7 22,2 97 4,48 48 1,9 3,5 0,03 1,71 
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TABELA 3 I -Conclusão 

Horizonte Frações da amostra Granulometri&% (tfsa) 
total% Grau 

Amostra Prot Argila de 
Solo extra lab Terra A1eia Areia Silte natural flocu-

Prol Calhau Cascalho fina g10ssa fina 0,05- Argila % !ação 
Símbolo em >20 20-2 <2 2-0,20 0,20-0,05 0,002 <o.oo2 % 

mm mm mm mm mm mm mm 

PSe Ta 
A Ir c/ 14 78 1112 A 0-20 o 9 91 21 24 40 15 11 27 
case 78 1113 B 30-50 o 5 95 39 13 21 27 19 30 
méd 

REe Ta 
Afr 

15 78 1195 A 0-20 o 1 99 36 46 10 8 7 13 
méd c/ 78 1196 c 90-120 2 13 85 38 39 9 14 9 36 
case 

REe Ta 
Afr 

16 78 1197 C! 90-110 o 8 92 48 29 18 5 4 20 
aren c/ 
case 

----~-~ 

Ataque por H
2
S0

4 
(d ~ 1.47) e Na

2
C0

3 
(5%)% pH(1 :2,5) 

Solo Amostra Prot Ki I< r A1
2
0

3 
extra lab 

Fe
2
0

3 Si02 Al 20 3 Fe20 3 Ti0 2 P,o, MnO Água KCI IN 

PSe Ta 
A Ir c/ 

14 78 1112 9,0 4,5 4,0 0,62 3,40 2,17 1,76 5,9 4,3 
case 78 1113 13,6 6,7 4,1 0,67 3,45 2.48 2,57 4,9 3,9 
méd 

REe Ta 
Afr 15 78 1195 + + + + + + + 5,8 4,7 
méd c/ 78 1196 6,0 2,9 3,2 0,26 3,52 2,07 1,42 4,7 3.7 
case 

REe Ta 
Afr 

16 78 1197 + + + + + + + 6,0 4,8 
aren c/ 
case 

+Valores não determinados em virtude dos baixos teores de argila 
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Lab: SNLCS 

Sat. 
Silte Equiv e/Na+ 100 Af"3 
~- c N MO C/N de p 100Na+ Al+3 + S 

Localização 
Argila 

% % % umidade ppm ---
% % T 

2,67 0,41 0,09 2 o Estrada ltacuruba-Fioresta, a 4,5 km de ltacuruba Município 
0.71 5 12 5 de ltacuruba-PE Lat 08•4 7'S e long 38•43'WGr Folha 

0.78 0,30 0,07 0,52 4 19 1 11 1 se 24-X-A 

1,25 0,13 0,06 0,22 2 3 8 3 o A 18 km do Rio São Francisco, na estrada Belém do São 
Francisco-Macururé Município de Macururé-BA Lat 08•55 S 0,64 0,14 0,06 0,24 2 6 4 1 22 e long 39•01 'WGr Folha SC 24-V-B 

Rodovia BR-232, a 28 km de Serra Talhada, em direção a 
3,60 0,09 0,03 0,16 3 4 4 3 11 Salgueiro Município de Serra Talhada-PE La! 08•01 ·s e 

long 38•34'WGr Folha SC 24-X-A 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 
% 

Valor C E do ca+2 

I 
Mg+2 

I K+ I Na+ 
v ex! 

Água Cal2 Mg+2 K+ Na+ Valor Al+3 H+ Valor (sal de mmhos/ 
s T base) em a 25•C % mE/1 OOg 

f---

4,8 3,2 0,19 0,20 8,4 o 1,7 10,1 83 
6,4 6,4 0,08 1,90 14,8 0,2 1,7 16.7 89 9,09 34 3,1 2,9 0,04 0,87 

1,4 0,3 0,17 0,08 2,0 o 0,7 2,7 74 
1,8 0,4 0,22 0,05 2,5 0,7 1,0 4,2 60 

1,2 0,3 0,13 0,06 1.7 0,2 0,1 2,0 85 
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TABELA 311 
Resultados analíticos uas amostras para avaliação da fertilidade dos solos 

Cátions permutáveis 
.PH p 

Ar++ ca++ + M_g_++ K+ N 
Numeração Solo Profundidade Agua 

(ppm) (%) Localização 
(em) 1:1 (mE/1 OOg) (ppm) 

1 LEe A mod 0-15 6,5 4 o 3,9 113 A 44 km de Jacobina para Umburana Lat 
arg 30-50 6,4 1 o 3,1 110 11 °01 'S e long 40°53WGr 

2 LVa A mod 0-20 4,3 0,4 1,3 0,6 9 A 14 km de Morro do Chapéu para lrecê Lat 
méd 80-100 4,9 0,4 1,0 0,4 7 11 °32'S e long 41 °1 7WGr 

3 LVa A mod 0-20 4,3 0.4 1.6 0,3 34 A 5 km de Morro do Chapéu para Laje do Batata 
méd 80-100 4,8 0,4 1,8 0,3 22 Lat 11 °35'S e long 41 °12WGr 

4 LVa A Ir méd 
0-20 5,2 3 0,5 0,4 20 A 5 km de Ouro Branco para Jaguaraci Lat 

80-100 5,0 0,4 0,8 0,5 16 1 0°52'S e long 41 °11 WGr 

5 LVa A Ir méd 
0-20 5,0 0,9 0,8 0,5 11 A 1 7 km de Morro do Chapéu para Laje do Batata 

80-100 5,0 0,4 0,8 0,3 4 Lat 11 "28'S e long 41 °04 WGr 

6 LVa A Ir méd 
0-20 5,0 0,9 0.7 0,7 24 A 35 km de Jacobina para Capim Grosso Lat 

80-100 4,5 0,4 0,8 0,4 25 11'15Selong 40"19WGr 

7 LVa A Ir méd 
0-20 5,5 1 0,1 1.7 27 A 133 km de Capim Grosso para Maíri Lat 

80-100 4,5 1 0,8 0,5 11 11°37 Se long 40"23WGr 

8 LV a A Ir méd 0-20 5,6 4 o 2,7 36 A 6 km de Capim Grosso para Gavião Lat 
80-100 5,2 0,4 1,3 1,1 23 11 "24'S e long 39"57WGr 

A 36 km de Senhor do Bonfim para Monte Santo 
10 LVd A Ir arg 0-20 5,6 5 0,3 1,9 55 Lat 1 0°22'S e long 39°54WGr 

11 LVd A Ir méd 
0-20 5,1 <2 0.4 1,1 66 0.4 A 39 km de Afrânio, na estrada para Rajada Lat 

60-80 4,9 <2 0,8 1,6 41 0,02 08"49 S e long 40"53WGr 

12 LVd A Ir méd 0-30 4,8 <2 0,8 1,0 57 0,03 A 32 km de Rajada, na estrada para Petrolina Lat 
50-70 4,8 <2 0,8 2,5 39 0,03 09°05 S e long 40°40WGr 

13 LVd A Ir méd 0-30 4,7 <2 0,5 0,5 20 0,01 A 78 km de Rajada, na estrada para Petrolina Lat 
60-80 4,8 <2 0,5 1,4 14 0,01 09°21 Se long 40°32WGr 

15 LVe A mod 0-20 5,0 1 0,8 1,2 48 A 4 km de Senhor do Bonfim para Campo For-
arg 80-100 5,1 1 0,7 1,2 15 moso Lat 1 0"28'S e long 40''12WGr 

16 LVe A Ir arg 0-20 5,0 2 0,7 2,0 95 A 25 km de Morro do Chapéu para Laje do Batata 
80-100 4,7 1 0,9 1,6 43 Lat 11 "23 S e long 41 °01 WGr 

18 LVe A Ir méd 
0-20 6,3 2 o 1,7 25 A 23 km de Amaniú para o Rio Jacaré Lat 

40-60 6,0 0,9 0,6 1,1 15 1 0"32 S e long 41 "56WGr 

19 LVe A Ir méd 
0-20 6,0 2 o 3,2 63 A 8 km de Jaguaraci para Ouro Branco Lat 

80-100 5,6 1 0,4 1,9 29 1 0"53'S e long 41 °32WGr 

20 LVe A Ir méd 
0-20 4,5 2 0,7 0,4 18 A 39 km de Ouro Branco para Jaguaraci Lat 

80-100 5,2 1 0,5 1,5 10 1 0"45'S e long 41 °24WGr 

21 LV e A Ir méd 
0-20 7,0 2 o 4,8 108 A 53 km de Campo Formoso para Brejão das Caa-

80-100 5,3 0,4 0,8 1,8 40 tingas Lat 1 0°23'S e long 40°46WGr 

22 LVe A Ir méd 
0-20 6,8 3 o 6,7 196 A 39 km de Campo Formoso para Brejão das Caa-

80-100 6,1 0.4 0,9 4,4 36 tingas Lat 1 0°18'S e long 40°38WGr 

23 PE Tb A mod 
0-20 6,4 2 o 5,6 120 A 8 km de Monte Santo para Senhor do Bonfim 

méd /arg Lat 1 0°24'S e long 39°23WGr 
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TABELA 311 -Continuação 

Cátions permutáveis 
_pH p 

At+++ ca+++ Mo++ K+ N Numeração Solo Profundidade Agua 
(%) Localização 

(em) 1:1 (ppm) 
(mEI100g) (ppm) 

24 PE Tb A mod 0-20 5,8 0,9 o 1.7 93 A 31 km de Senhor do Bonfim para ltiúba Lat 
méd larg 60-80 5,7 0,9 1,2 2,0 27 1 0°44'5 e long 40°12WGr 

25 PE Tb A mod 0-20 5,6 3 0,6 5,2 53 A 26 km de Senhor do Bonfim para Monte Santo 
méd larg 80-100 5,8 2 1.1 3,2 40 Lat 10°24S e long 40°00WGr 

26 PE Tb A mod 0-20 7,0 0.4 o 4,9 20 A 9 km de Jacobina para Umburana Lat 11 °05'S 
méd larg 60-80 6,3 0,9 o 6,1 20 e long 40°36WGr 

27 PE Tb A mod 0-20 6,2 0.4 o 3,2 40 A 14 km de Jacobina para Capim Grosso Lat 
méd larg 80-100 5,9 1 o 3,0 40 11°12 Se long 40°24WGr 

28 PE Tb A mod A 18 km de Serrinha para Bandarrinha Lat 
méd larg 0-20 5,2 1 0.4 9.4 42 11 °36'S e long 39°12WGr 

29 PE Tb A mod 0-20 4,8 1 0.4 2.4 42 A 19 km de Mundo Novo para Ma i ri Lat 11 "45'S 
méd larg 60-80 4,5 0.4 1,0 1,9 32 e long 40"26WGr 

30 PE Tb A Ir 0-20 4.7 3 0,4 2,5 111 0,11 A 7 km de Afrânio, na estrada para Rajada Lat 
méd larg 60-80 5,3 <3 o 3,6 20 0,05 08°36'S e long 41 °00WGr 

31 PE Tb A Ir 0-20 6,5 6 o 6,3 130 A 10 km de Amaniú, em direção oeste Lat 
méd larg 1 0°1 6'S e long 41 °39WGr 

32 PE Tb A fr 
0-20 5,5 4 méd larg o 3,2 130 A 4 km de Euclides da Cunha para Rosário Lat 

10°28 S e long 39°02WGr 

33 PE Tb ab A 0-20 5,5 1 0,3 3,0 70 A 18 km de Antônio Gonçalves para Pindobaçu 
mod méd larg 30-50 5,6 1 0,3 4,5 17 Lat 10°44'S e long 40°20WGr 

36 PVd Tb A mod 0-20 5,7 4 o 4,0 95 A 1 km de Campo Formoso para Brejão das Caa-
méd larg 80-100 5,0 4 0,8 1,4 49 tingas Lat 10°31 'Se long 40°20WGr 

37 BV méd larg 0-20 6.7 17 o 4.4 164 A 1 km de Baixa Grande para Macajuba Lat 
40-50 6,4 2 o 3,8 179 11 °57'S e long 40°11 WGr 

' 

38 NC A fr méd I 0-15 5,9 1 o 9,1 133 
30-40 6,2 1 o 16,8 49 A 45 km de Amaniú para Sento Sé Lat 1 0°02'S e 

arg 
50-60 6,3 1 o 18.4 38 long 41 °35WGr 

39 NC Afr méd I 0-20 6,7 0.4 o 13,8 98 A 40 km de Euclides da Cunha para Rosário Lat 
arg 60-70 7,7 6 o 18,7 41 1 0°09'S e long 39°07WGr 

40 NC vért A mod 0-20 5,8 <2 o 19,2 39 0,06 A 16 km de Paulistana, na estrada para Afrânio 
méd larg 50-70 7,8 2 o 28,7 27 0,02 Lat 08°16'S e long 41 °05WGr 

41 PSe Ta A fr 
5.4 47 A 5 km de ltiúba para Covas Lat 1 0°43'S e 

aren larg 0-15 6,2 2 o long 39°56WGr 

42 PSe Ta A fr 0-20 6.4 2 o 11,9 38 A 50 km de Monte Santo para Senhor do Bonfim 
aren larg 50-60 6,5 7 o 17,1 33 Lat 1 0°20'S e long 39°44' WGr 

43 PSe Ta A Ir. 0-15 6,5 2 o 5,1 60 A 15 km de Monte Santo para Euclides da Cunha 
aren larg 30-50 6,2 0.4 o 9,9 14 Lat 1 0°29'S e long 39°15 WGr 

44 PSe Ta A Ir. 
0-20 6,1 3 o 5,3 83 A 21 km de Euclides da Cunha para Monte Santo 

aren larg Lat 1 0°28'S e long 39°13WGr 

45 PSe Ta A Ir 0-20 5.7 5 o 2,5 32 A 4 km de Bandarrinha para Coité Lat 11°35 Se 
aren larg 30-50 6,0 2 0.4 7,6 36 long 39°14WGr 
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TABELA 3 \I -Continuação 

Cátions permutáveis 

Numeração Solo Profundidade 
.PH p 

Ca+++ MQ++ N Agua 
(ppm) 

Art++ K+ (%) Localização (em) 1:1 (mE/100g) (ppm) 

46 PSe Ta A fr 
0-20 2.4 42 A 18 km de Serrinha para Bandarrinha Lat 

aren /arg 6,0 7 o 
11 '38 S e long 39°09WGr 

47 Ce Ta A mod 0-20 7,7 9 o 19,3 164 A 18 km de lrecê para Morro do Chapéu Lat 
arg 40-60 7,9 2 o 14,5 46 11 °22'S e \ong 41°44WGr 

48 CaTa A fr 
140 

A 33 km de Ouro Branco para Jaguaracr Lat 
arg 0-20 6,2 2 o 4,6 1 0°43 S e long 41 '20WGr 

49 Ce Ta C carb 0-20 6,1 0,4 o 10,0 189 A 37 km de Morro do Chapéu para Laje do Batata 
A mod arg 80-100 6,1 1 o 9,6 28 Lat 11''18S e long 41 OOWGr 

50 Ce Ta C carb 0-20 6,8 8 o 9,2 200 A 6 km de Laje do Batata para Morro do Chapéu 
A mod arg 50-70 6,1 2 o 5,0 47 Lat 11 '04S e long 40 49WGr 

--

51 Ce lat A mod 0-15 7,2 19 o 11,9 200 A 40 km de lrecê para Mo11o do Chapeu na BA-
arg 60-80 7.4 5 o 9,3 200 052 Lat 11 25 S e long 41 31WGr 

------

52 Ce lat A !r 0-20 6,5 2 o 6,6 200 A 36 km de Campo Formoso para BreJão das Caa-
arg 80-100 8,2 0,4 o 9,3 98 tingas Lat 1 O 23 S e long 40 39WGr 

-- - -- ----- ------- -- --- -

53 0-20 5.4 <2 0,1 0,7 10 0,02 A 171 km de Petrollna,na esi.lôda pa1a Remanso 
AQd A fr 60-80 5,2 <2 0,4 0,1 6 0,06 Lat 09 30S e long 41 56WGr 

--- -- --------

A 83 km de Petrolina, na estrada para Remanso 
54 AQd A fr 0-30 6,0 3 o 1,1 14 0,02 Lat 09°16'S e long 41 °26WGr 

----~-----

0-25 5.4 5 o 2,8 94 0,05 A 7 km de Pet10!1na, na estrada para Remanso 
55 AOd A fr 30-60 5,3 2 0,2 1,1 47 0,14 Lat 09 23 S e long 40 36WGr 

80-120 4.7 <2 0,7 1,0 39 0,16 
-----

0-22 6,1 3 o 3.4 94 0,06 A 66 km de Remanso, na estrada para Petrolma 
57 AOe A fr 30-60 6,1 2 o 1.9 55 0,19 Lat 09 1 8 S e long 41 37WGr 

80-120 5,7 2 0,1 1.7 35 0,14 
-------

59 REeTaAfr 0-20 6,2 3 o 2,3 47 A 13 km de Açude do Jacur1ci para Cansança:o 
aren 60-80 6,6 0,4 o 0,4 50 Lat 1 O 41 S e long 39 38WGr 

---- -----

60 REe Ta A fr 0-20 o 5,0 182 A 3 km de Queimadas para Santa Luz Lat 
aren. 6,8 7 

11 '00 Se long 39 36WGr 

-- ---------

61 REe Ta A fr. 0-20 5,5 4 0,1 2,9 33 A 7 km de Cansanção para Monte Santo Lat 
aren 80-100 5.7 0,9 0,3 0,8 16 1 O 38 S e long 39 28WGr 

62 REe Ta A fr 0-20 6,1 1 o 4,7 189 A 14 km de Monte Santo para Senhor do Bonfim 
aren 40-60 6,3 0,9 o 4,1 23 Lat 1 O 21 S e long 39 26WGr 

63 RETa A fr 0-10 7,0 9 o 5,5 145 A 1 km de Quijrngue para Euclides da Cunha (vra 
aren 60-80 7,2 0,9 o 1,7 60 Algodões) Lat 1 O '46'S e long 39 12WGr 

64 REe Ta A fr 0-20 6,1 6 o 3,0 148 A 8 km de Queimadas para Capim Grosso Lat 
aren 80-100 6,1 0,1 0,1 2,8 32 11 ''03'S e long 39'40WGr 

-~-

65 REe Ta A fr 0-15 6,6 13 o 6,0 60 A 1 O km de Pé da Serra para Pintadas Lat 
aren 60-80 6,5 1 0,1 3,2 37 11 °52 S e long 39°38WGr 

66 REe Ta A fr 0-20 6,2 3 o 2.4 55 A 1 km de Valente para Santa Luz Lat 11 °25 Se 
aren 80-100 6,2 2 o 1,6 25 long 39'28WGr 

67 REe Ta A fr 
0-20 5,9 2 0,1 2,8 58 A 3 km de Santa Luz para Queimadas Lat 

aren 11°14Selong 39°25WGr 
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TABElA 3 li -Continuação 

Numeração Solo 

68 REe Ta A Ir 
aren 

69 REe Ta A Ir 
aren 

70 V A mod 

71 V A mod 

72 V A mod 

73 V solódico 
A mod 

74 RZ arg 

TABElA 3 li -Conclusão 

Horizonte 
Nume
ração 

9 

Solo 

LVd A Ir 
arg 

Símb 

A 
B 

Prol 
em 

0-20 
80-120 

Profundidade 
)JH 

Agua 
(em) 1:1 

0-20 5,2 

0-20 5,5 
80-100 5,6 

0-20 7.7 
60-,80 7.4 

0-20 6,5 
70-80 7,0 

0-20 6,2 
50-70 6.7 

0-20 7,8 
50-70 8,3 

--

0-20 7.7 

H+ 

pH 

Água 
1:2,5 AJ+++ +1Aj+++ 

5,8 
4,5 

o 
0,7 

2,0 
2,5 

Cátions permutáveis 

p 
AI+++ ca+++ Mg++ 

(ppm) 
(mE/1 OOg) 

3 1,1 

6 o 
1 0.3 

8 o 
14 o 

1 o 
3 o 

4 o 
2 o 

79 o 
0.4 o 

5 o 

mE/1 OOg 

ca++ Mg'+ 

1,6 
0,6 

0,4 
0.7 

2.0 

2.7 
0,7 

39.7 
35,9 

12.1 
32,2 

26.7 
33.2 

26.7 
29.5 

13,1 

0.42 
0,14 

Na+ 

0.02 
0,03 

K+ 
(ppm) 

60 

33 
23 

24 
25 

85 
20 

45 
33 

80 
8 

18 

p 
(ppm) 

2 
2 

N 
(%) Localização 

A 1 km de Santa Luz para Serrinha Lat 11 '17Se 
long 39 23WGr 

A 3 km de Coité para Santa Rosa Lat 11 35 Se 
long 39 20WGr 

----

A 53 km de Euclides da Cunha para Rasá no Lat 
1 O '02 S e long 39 10WGr 

-

A 24 km de Euclides da Cunha para Rosáno Lat 
10 18S e long 39 05WGr 

A 15 km de Queimadas para Santa Luz Lat 
11 05 S e long 39 32WGr 

A 4 km de lrecê para Morro do Chapéu Lat 
11 19 Se long 41 50WGr 

j---

s 

2,4 
1.5 

A 86 km ele XiqueMXique para lrecê Lat 11 '12 S 
elong 41 

T 

4,4 
4,0 

v 
% 

55 
37 

59WGr 

Sat 
AI+++ 

(%) 

o 
32 

Localização 

A 8 km de Dormentes, na 
estrada para Monte Oreb 
Lat 08"23 S e long 
40"46WGr 

--+---- -+--+----1----+--+-- --1------- -----r-------- - -- -r--- ---+-------+----------

14 
LV e A mod 
arg 

A 
B 

0-20 
80-100 

5,8 
6,4 

o 
o 

2.6 
1.0 

2.4 
1,9 

0.4 
0,8 

0,31 
0,10 

0,02 
0.02 

2 
1 

3,1 
2,8 

5.7 
3,8 

54 
74 

o 
o 

A 25 km de Afrânio, na es
trada para Queimada Nova 
Lat 08"35 S e long 
41"10WGr 

--+------l---1----+-----1---r-----+-----+-----+·--+ ---+-- -r---- --r----- r------t---------

LVe A Ir 
17 méd B 5,3 0,1 1,3 1,6 0,6 0,12 0.02 2.3 3,6 64 4 

A 13 km de Sussuarana, na 
estrada para Santa Teresa 
Lat 08"39 S e long 
41"42WGr 

---+------+--+---+-----+---+--~l----4----------~---~--------~-- r------~-----------

PVd Tb A 
34 mod 

A 0-30 
B 60-80 

5,5 
4,3 

o 
0,9 

1,3 
2,1 

1,8 
0,6 

0,7 
0,8 

0,30 0,04 
0,14 0,02 

2 
1 

2,8 4,1 68 
1,6 3.7 43 

o 
36 

A 20 km de Paulistana, na 
estrada para Betânia Lat 
08"07'Selong 41"02WGr 

---r-----+---t----1-----r---+----~---'------~- ,--------r----+----+---~---~------------

PVd Tb A 
35 mod méd/ 

arg 

56 AQd A Ir 

58 AMe A Ir 

A 
B 

0-30 
80-100 

A 0-30 
c 60-80 

A 0-20 

4.7 
4,2 

5,4 
5.7 

6,2 

o 
0,9 

o 
o 

o 

0.7 
2.0 

2,1 
2.0 

1,3 

0,7 
0.8 

0.9 0,3 
0,6 

2,8 0,7 

0,07 
0,09 

0,01 
0,03 

0,12 0,04 
0,08 0,10 

0.03 0,06 

2 
1 

8 

0,8 1,5 
0,9 2,9 

53 
31 

1,4 3,5 40 
0,8 2,8 29 

3,6 4,9 73 

o 
50 

o 
o 

o 

A 33 km de Lagoa do Ale
gre, na estrada para São 
Raimundo Nonato Lat 
09"02'S e long 41 "55WGr 

A 26,5 km de Delmiro Gou
veia, na estrada para Olho
d'Água Lat 09"29 Se long 
37"49WGr 

A 7 km de Tatuamanha, na 
estrada para São Miguel 
dos Milagres Lat 09"15'S 
e long 35"22WGr 
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TABELA 3 111 
Localização dos perfis de solos e amostras extras coleta dos para fins de caracterizações físicas, químicas e mineralógicas dos solos 

Classificacão do solo no 
relatório do ''RADAMBRASIL" 

LAa A proem arg 
LAd A proem arg 
LEe A mod arg 
LEe A mod arg 
LVa A proem arg 
LVa A proem arg 
LVa A mod arg 
LVa A mod méd 
LVd A mod arg 
LVd A mod méd 
LVe A mod méd 
LVe cn A mod méd e/case 
LVHa méd e/case 
TRd A mod m arg 
PAa Tb c/frag A mod méd arg 
PAa Tb c/frag A mod méd /arg 
PETa A fr aren /méd 
PETa e/case A mod méd /arg 
PETa A mod méd m case 
PETa ab A fr aren /med 
PE Tb A chern méd /arg 
PE Tb A mod méd /arg 
PE Tb A fr méd 
PE Tb A mod arg. e/case 
PE Tb ab A fr méd /arg 
PE Tb ab A fr méd /arg e/case 
PE Tb pl ínt A f r méd 
PE Tb ab A fr méd f ped 
PVa Ta ab A proem méd /arg 
PVa Tb A proem méd /arg 
PVa Tb A mod arg 
PVa Tb A fr aren /méd 
PVa Tb c/frag A proem méd /arg 
PVd Tb A mod méd 
PVd Tb c/frag. A fr aren /arg 
PVd Tb ab plínt A mod méd /arg 
PVLa A proem arg 
PVLa A mod méd 
P A mod aren 
P c/frag A mod arg 
8V méd case /arg 
8V ab méd e/case /arg 
8V ab méd case /arg 
NC A fr méd case /arg e/case 
NC vért A fr méd /arg 
NC vért A fr m~d e/case /arg 
NCPL A mod méd /arg 
PLe Ta A mod méd /m arg 
Ple Ta A fr méd 
Ple Tb A fr aren /arg e/case 
PSe Ta A mod méd /arg 
PSe Ta A mod méd 
PSe Ta A fr méd /arg 
PSe Ta A Ir aren /arg e/case 
PSe Ta e/case A mod méd 
PSe vért C carb A fr aren /méd 
SS Ta A fr méd 
SS Ta A fr méd f ped 
SS Tb A fr méd /arg 
SS Tb A fr méd 
SS Tb A fr méd e/case 
Cd lat A mod méd 
Ce Ta A fr arg e/case 
C e Ta A fr méd 
Ce Ta raso A mod méd f ped 
C e Ta A fr arg f ped e rch 
Ce Tb A mod m arg 
Ce lat A mod arg 
C e vért C carb A chern arg. 
Hld c/8 text Tb ab A fr méd case 
Hle c/B text Tb ab A Ir aren /méd 
HGPa Ta A mod m arg 
HGPe Ta A mod m arg 
AOa A fr 
AQd A fr 
REa Tb c/frag A fr aren e/case 
REd Ta c/frag A fr aren f rch 
REe Ta c/frag A Ir aren case 
REe Tb A Ir aren 
REe Tb A Ir aren case 
Ad Tb A mod arg 
Ae Ta A mod méd 
Ae Ta A mod méd 
Ae vért A mod m arg 
VA mod 
V A mod 
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Amostras* 

p- 1 
p- 2 
p- 3 
p- 4 
p- 5 
p- 6 
p- 7 
p- 8 
p- 9 
p- 10 
p- 11 
p- 12 
p- 13 
p- 14 
p- 15 
p- 16 
p- 17 
p- 18 
p- 19 
p- 20 
p- 21 
p- 22 
p- 23 
p- 24 
p- 25 
p- 26 
p- 27 
p- 28 
p- 29 
p- 30 
p- 31 
p- 32 
p- 33 
p- 34 
p- 35 
p- 36 
p- 37 
p- 38 
p- 39 
p- 40 
p- 41 
p- 42 
p- 43 
p- 44 
p- 45 
p- 46 
p- 47 
p- 48 
p- 49 
p- 50 
p- 51 
p- 52 
p- 53 
p- 54 
p- 55 
p- 56 
p- 57 
p- 58 
p- 59 
p- 60 
p- 61 
p- 62 
p- 63 
p- 64 
p- 65 
p- 66 
p- 67 
p- 68 
p- 69 
p- 70 
p- 71 
p- 72 
p- 73 
p- 74 
p- 75 
p- 76 
p- 77 
p- 78 
p- 79 
p- 80 
p- 81 
p- 82 
p- 83 
p- 84 
p- 85 
p- 86 

Unidade de 
mapeamento 

lAd6 
LAd7 
LEe1 
LEe2 
PE29 
LVd14 
LVd17 
LVa11 
LVd8 
LVa6 
LVd17 
LVe3 
LV H a 
TRd 
PVd40 
PVd58 
LVd18 
Ce13 
PE1 
PE81 
PE9 
PE78 
LVel 
PE2 
PE75 
PE8 
PE54 
LVe3 
PVd35 
PVal 
LVa9 
LVd9 
PVd63 
PVd58 
PVd63 
PVd21 
LVd14 
LAd3 
Pl 
PVd63 
PE17 
PE2 
PVd38 
NC21 
PE77 
NC27 
PSe2 
PSe21 
PSe14 
LVe4 
REe4 
PSe8 
NC8 
PSe15 
PSe14 
PSe33 
SS3 
NC33 
SS7 
PSe14 
PSe14 
LVd13 
Ce11 
Ce18 
Ce11 
V7 
Ce10 
Ce13 
Ce12 
PVd19 
HLe 
HGPd 
PVd66 
A0a8 
NCPL3 
REd2 
REdl 
REe14 
REe11 
REe15 
HGPd 
HGPd 
HGPel 
Ae3 
V7 
Ce4 

Classificação do solo no relatório 
da "EMBRAPA": PE, AL, SE e BA 

LVd coeso A proem arg 
LVd coeso A proem arg 
LEe A mod arg 
LEe A mod ar9 

LVd ar9 

LVd A mod méd 
LVe A mod méd 
LVe cn méd e/case 
LVHd méd e/case 
TRd 
PAa Tb c/fra9 A mod méd /ar9 
PAd Tb c/fra9 A mod méd /ar9 

PETa méd m case 
PEL Ta A fr aren /méd 
PE A proem méd /ar9 

PE A Ir aren /méd 

PE Tb ab A fr méd /arg e/case 

PE ab méd 
PV Ta ab arg 

PV Tb A fr aren /méd 
PV Tb A pro em méd /arg 
PV Tb A mod méd 
PV c/fra9 A Ir aren /arg 
PV ab pl ínt A mod aren /arg 
PVL arg 
PVLA mod méd 
P A mod aren 
P c/frag A mod méd 
BV méd case /arg 
8V ab méd e/case /arg 
8V ab méd case /arg 

NC vért 
NCPL A mod méd /arg 

PSe Ta A mod aren /méd 
PSe Ta A fr méd /arg 

PSe Ta A mod aren e/case /méd e/case 
PSe vért C carb A fr aren /méd 
SS Ta A Ir aren /méd 
SS Ta A fr aren /méd f ped 
SS Tb A fr aren /arg 
SS Tb A fr aren /méd 
SS Tb A Ir aren /méd e/case 

Ce Ta A fr méd 
Ce Ta raso A mod méd f ped 
Ce Ta A fr arg f ped e rch 

Ce la! A mod arg 
Ce vért C carb A chern arg 
Hld Tb c/8 text ab A Ir aren e/case /méd case 
HLe Tb c/8 text ab A fr aren /méd 
HGPd A mod m arg 
HGPe Ta m arg 
AQd 
AQd A Ir 
REd c/frag 
REd c/frag f rch 
REe c/fra9 A Ir aren case 

Ad A mod arg 
Ae Ta A mod méd 
Ae Ta A mod méd 
Ae vért A mod m arg 
VA mod 
VA mod 
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TABELA 3 111 -Conclusão 

Classificacão do solo no 
Amostras* relatório do 'RADAMBRASIL" 

V A mod P- 87 
V e/carbonato A fr p- 88 
V solódico A mod P- 89 
RZ m arg P- 90 
Ra A mod aren f ped e rch P- 91 
Rd A proem rríéd case f ped e rch P- 92 
Re A mod silt P- 93 
Re A mod méd m case f ped P- 94 
Re carb A mod méd f ped e rch P- 95 
Re A mod méd f ped e rch P- 96 
LVd A mod méd P- 97 
PE Tb A mod méd P- 98 
BV arg P- 99 
NC vért solódico A mod arg e/case p- 100 
SS Ta c/frag A fr aren /méd e/case p- 101 
Ce Ta A mod méd e/case p- 102 
Ce Tb A mod méd p- 103 
V A chern C carb p- 104 
LVe A fr méd E- 1 
PE Tb raso ab Afr méd /arg E- 2 
LVa A fr méd E- 3 
LVa A fr méd E- 4 
PE Tb A mod case arg E- 5 
PE Tb pl ínt cn A f r méd /arg E- 6 
PE Tb ab A Ir méd E- 7 
PE Tb A mod méd /arg f ped E- 8 
PVa Tb A fr méd e/case E- 9 
NC vért A mod arg E- 10 
Ple Ta A fr méd /arg e/case E- 11 
Ple Ta A Ir aren /méd e/case E- 12 
PSe Ta A mod méd e/case /arg E- 13 
PSe Ta A fr e/case méd E- 14 
REe Ta A Ir méd e/case E- 15 
REe Ta A Ir aren e/case E- 16 

* P - perfil; E - amostra extra 

3 7 1 - Símbolos e abreviações usados nas Tabelas 3 I, 3 11 e 
3 111 

LA 
LE 
LV 
LVH 
TR 
PA 
PE 
PV 
PVL 
p 
BV 
NC 
NCPL 
PL 
PS 
ss 
c 
HL 
HGP 
AQ 
AM 
RE 
A 
v 
RZ 
R 
a 
ab 
aren. 
arg 
carb 
chern 
cn. 

- Latossolo Amarelo 
- Latossolo Vermelho-Escuro 
- Latossolo Vermelho-Amarelo 
- Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico 

Terra Roxa Estruturada 
- Podzólico Acinzentado 
- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
- Podzólico Vermelho-Amarelo 
- Podzólico Vermelho-Amarelo latossólico 
- Podzol 
- Brunizém Avermelhado 
- Bruno Não Cálcico 
- Bruno Não Cálcico Planossólico 
- Planossolo 
- Planossolo Solódico 
- Solonetz Solodizado 
- Cambissolo 
- Laterita Hidromórfica 
- Glei Pouco Húmico 
- Areias Quartzosas 

Areias Quartzosas Marinhas 
- Regossolo 
- Solo Aluvial 
- Vertissolo 
- Rendzina 
- Solo Litólico 
- álico 
- abrúptico 
- arenosa 
- argilosa 
- carbonático 
- chernozêmico 
- concrecionário 

Unidade de Classificacão do solo no relatório Página 
mapeamento da "EMBÁAPA": PE, AL, SE e BA 

Ce3 
V7 
Ce13 
PVd41 
Ra1 
Rd16 
PSe15 
Re2 
Re4 
R e 53 
Ce15 
REe11 
Ce12 
REe11 
PSe14 
Ce12 
PSe11 
LEe2 
LVe3 
PSe16 
LVa9 
PVd47 
PE75 
PE78 
PE75 
PE78 
PVd46 
PE48 
PSe35 
PSe35 
NC27 
SS5 
AOa3 
AQd5 

c/ 
e/case 
case 
d 
e 
f 
f r 
frag 
lat 
m.arg. 
méd 
mod 
ped. 
plínt 
pro em. 
rch 
silt 
Ta 
Tb 
text 
vért. 

V e/carbonato A fr 

RZ m arg 
Rd A mod aren. f ped e rch 
Rd A proem méd case f ped e rch 
Re A mod silt 
Re A mod méd m case f ped 
Re carb A mod méd f ped e rch 
Re A mod méd f ped e rch 

LVe A fr méd 
PE Tb raso ab A fr méd /arg 

- com 
- com cascalho 
- cascalhenta 

distrófico 
eutrófico 
fase 

- fraco 
- fragtpan 

latossólico 
muito argilosa 
média 
moderado 
pedregosa 
plíntico 

- proeminente 
rochosa 
siltosa 
argila de atividade alta 
argila de atividade baixa 

- textura! 
- vértico 
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525 
526 
527 
528 
529 
529 
530 
530 
531 
532 
536 
536 
538 
538 
536 
538 
536 
538 
466 
479 
540 
540 
540 
542 
542 
542 
542 
544 
544 
544 
544 
546 
546 
546 

-

Considerando as diversas classes de solos mapeadas na área, 
verificou-se que nem sempre o uso agrícola de determinadas 
regiões está relacionado com solos de melhores características 
físicas, químicas e mineralógicas ou com a situação topográfica 
em que se encontram 

O principal fator que limita a utilização agrícola da maioria dos 
solos da área é o clima Entretanto, associados ao clima, vários 
outros fatores- relevo, pedregosidade, rochosidade, drenagem, 
erosão, profundidade e propriedades físicas, químicas e minera
lógicas em geral- influenciam em maior ou menor grau de limita
ção o uso agrícola dos solos. 
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Em virtude dos variados fatores que influenciam de certa forma 
a utilização agrícola dos solos, foram constatadas diversas 
áreas distintas: 

- áreas favoráveis à mecanização, com grande potencialidade 
agrícola. Os solos desta área geralmente apresentam boas carac
terísticas físicas e químicas para o desenvolvimento das plantas e 
se encontram predominantemente em relevo plano e suave ondu· 
lado São representados pelos Cambissolos eutróficos, Latosso· 
los Vermelho-Escuros eutróficos, Podzólicos Vermelho-Amare· 
los Eutróficos e Latossolos Vermelho-Amarelos eutróficos; 

-áreas desfavoráveis à mecanização, principalmente devido ao 
relevo, associado ou não a outros fatores como: pedregosidade, 
rochosidade e profundidade. Seus solos são representados, em 
sua maioria, pelos Podzólicos, Solos Litólicos e Brunos Não 
Cálcicos 

-áreas sujeitas à inundação ou com excesso de água Apesar das 
limitações, os solos desta área apresentam grande potencial agrí
cola, quando devidamente utilizados São representados pelos 
Solos Aluviais e Glei Pouco Húmico; 

- áreas cujos solos apresentam baixa retenção de umidade e 
nutrientes, em virtude da composição granulométrica ser consti· 
tuída dominantemente de areia Estão agrupados nesta área as 
Areias Ouartzosas e os Regossolos Porém, os Regossolos nor
malmente possuem fragtpan em alguma parte do horizonte subsu
perficial, contribuindo desta forma, em parte, para a maior reten
ção de umidade; e 

- áreas constituídas de solos com teor de sódio elevado, atin
gindo níveis prejudiciais ao desenvolvimento da maioria das 
plantas São representados pelos Planossolos Solódicos e Solo
netz Solodizados Embora estes solos apresentem saturação 
com sódio elevado, em alguns casos, quando o horizonte A é 
espesso, há possibilidade de serem aproveitados, principal
mente com pastagens. 

Levando-se em consideração as características químicas, veri
ficou -se que 1 33 996 km2 -4 7% do total da área mapeada -são 
constituídos de solos eutróficos; 75 191 km2 - 26%- de solos dis
tróficos; 29.834 km 2

- 10%- de solos álicos; e 48 956 km2
- 1 7% 

-de solos com saturação com sódio elevada, que são representa· 
dos pelos Planossolos Solódicos e Solonetz Solodizados. 

Como as unidades de mapeamento quase sempre são consti
tuídas de associações de solos, levou-se em consideração para o 
cálculo da área somente o solo dominante, portanto as áreas 
mencionadas acima são aproximadas 
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A - Perfil de latossolo Amarelo 
distrólico A moderado textura mé· 
dia relevo plano Unidade de m•· 
peamento LAd11 A 1 4 km de 
Boqu!m. pela rodovia SE·I OS Es· 
tado de Sergipe Folha SC 24·Z·C 

B- Panorâmica da á roa do Solo Aluvral eutrólico com plantio de cenoura Estrada carroçávet M andaçara-Cachoeífll. 
o I km de Cachoeira. Estado de Pernambuco Folha SC 24-X-8 

ESTAMPA31 
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558/PEDOLOGIA 

A- Perfil de Latossolo Vermelho· 
Escuro ouarófico A modorado tox· 
tura argilosa relevo plono Unidade 
de mnpoomonto LEo2 Estrada 
Souto Soares-ea.nanma. a 1 .S km 
de eonarana Estado da Bahia Fo-

lha se 24·Y·e 

B- Panorâmica do cu h ovo de mamona em área do U!tossolo Vermolho-Escuro eutrófoeo A moderado 10x1ura mêdoa 
relevo plano Unidade de mapeamento LEe2 Estrada eafamaum-Umbuzeiro do Morro. a 12 km de eatarnaum 

Estado da Bahia Folha Se 24-Y-e 



A- Perfil de latossolo Vermelho
Amarelo álico A fraco textura mé
dia rcle•o suave ondulado Uni
dade de mapeamento LVa1 1 Es
trada Caldeirão Grande-Barracas. 
a 16 km de Caldeirão Grande 
Estado da Bahia Folha SC 24-Y·O 

B- Panorâmica de cultivo de mandioca em área de Laiossolo Vermelho-Amarelo álico A fraco textura médJa relevo 
plano Unidade oe mapeamento LVa1 1 Estrada Caldeirão Grande-Barracas, a 14 km de Caldeirão Grande Estado 

da Bahia Folha SC 24-Y-0 

ESTAMPA 3111 
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560/ PEDOLOG IA 

A - Perfil de Latossolo Vermelho· 
Amarelo álico A proeminente tex· 
tura argilosa relevo plano e suave 
u11úul•úu Unidade de mupoa· 
mento LVa7 Estrada Tapiramutú
BA-052, a 5 km de Taplramutá 
Estado da Bahia Folha Se 24· y.e 

B- Plantio de feijão em área de Latossolo Vermelho-Amarelo álico A proeminente textura argtlosa relevo p lano e 
suave ondulado Unidade do mapeamento LVa7 Estrada Tapiramutá-Pa lmeirol, a 7 km de Tapiramutá Estado da 

Bahia Folha Se 24·Y·e 



A- Perfil de Podzólico Vermelho· 
Amarelo Eutrófico Tb A cherno· 
zêmico textura média/argilosa re· 
levo suave ondulado Unidade de 
mapeamento PE9 Rodovia São 
José da Laje- União dos Palma· 
res. a 9 km de União dos Palma· 
res Estado de Alagoas Folha 

SC24·X-O 

B- Panorâmica de plantio de tomate industrial. na unidade de mapeamento V7 EstradaJuazeiro- Curaçá Estado da 
Bahia Folha SC 24-V-D 

ESTAMPA 3 V 
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ESTAMPA 3 VI 

562/PEDOLOGIA 

A- Perfil do Podzólico Vermelho 
Amarelo distrófico Tb abrúptico 
plintico A fraco textura arenosa/ 
argilosa relevo suave ondulado 
Unidade de mapeamento REe1 
Estrada Lagoa do Ouro-Correntes, 
a 2 km de Lagoa do Ouro Estado 
de Pernambuco Folha SC 24·X· O 

B- Perfil de Podzóllco Vermelho
Amarelo distrófi co Tb abrúptico 
plíntico A proeminente textura 
média/argilosa relevo ondulado 
Unidade de mapeamento PVd33 
Rodovia São Luis do Quítunde
Matriz de Camaragibe, a 1 O km de 
São Luís do Quitunde Estado de 

Alagoas Folha SC 25-V·C 



A- Plantio de cana· de· açúcar em área de Podzól ico Vermelho· Amarelo distrófoco Tb abruptoco pllntico A proemo· 
nente textura média/argilosa relevo ondulado Unidade de mapeamento PVd33 Rodovia Silo Luís do Ouuunde

Matriz de Camaragibo. a 10 km de São Luis do Ouitunde Estado de Alagoas Folha SC 25·V·C 

B - Cultivo de café em ároa do Podzólico Vermelho-Amarelo álico A proeminente textura média/argilosa rolovo 
suave ondulado Unidade de mapeamento L Vai Estrada Utingo-Bonito. a 4 km de Bonito Estado da Bahia Folha 

SC24·Y·C 

ESTAMPA 3.VII 
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A - PArfil <la Podznl A moderado 
textura arenosa relovo plano Uni· 
dade de mapeamento PVal2 Ao· 
dovia NeópoiiS>-Japoatã. a 5 km 
de Neópolis Estado de Sergipe 

Folha Se 24·Z·B 

B- Perfil do Bruno Não eálcico vérticoA moderado textura média/argolosa relevo plano e suave ondulado Unidade 
de mapeamento Ne15 Rodovia Sít io dos Nunes-Serra Talhada. a 16 km de Serra Talhada Estado de Pernambuco 

Folha Se 24·X·A 



A - Periil de Bruno Não eálcico A 
moderado textura média/argilosa 
relevo plano Unidade de mapea· 
menlo Re1 O Estrada Jeremoabo
Malhada Nova. a 14 km de Malhada 
Nova Estado da Bahia Folha 

se 24-Z-A 

B- Pastagem de capim-pangola em Pia nosso lo eutrófico Ta A moderado teMtura média/argilosa relevo suave 
ondulado e p lano Unidade do: mapeamento Ple Estrada ltabaianlnha- Saquinho, a 7 km de Saquinho Estado de 

Sergipe Folha se 24-Z-e 

ESTAMPA3 IX 
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A - Perlol de Solonetl Solodozado Ta A moderado textura arCflosa/módin relovo plano Unodado de mapeamento 
PSol 4 Rodovia Juazeiro-Sobradinho. a I 6 km de Juazeiro Estado da Bahia Folha Se 24-V-e 

8- Pastagem de capim-pangola em Solonetz Solodizedo Ta A haco textura arenoso relevo plano Unidade. de 
mapeamento SS7 Estrada Poço Verae-Tobias Barreto. próximo o Tobias Barreto Estado do Sergipe Folha 

se 24-Z-e 



A- Perfil de Cambissolo eutrófico 
Tb A moderado textura argílosa 
relevo forte ondulado Unidade de 
mapeamento Ce21 Estrada Mi
randiba-Posto Indígena Atikun, a 
1 km do PoS1o Indígena Atikun 
Estado de Pernambuco Folha 

SC24·X·A 

B - Perfil de Cambissolo eutrófico 
Ta raso A moderado textura argi
losa C carbonâtico relevo suave 
ondulado Unidade de mapea
mento CeS Estrada lrecê- Jussa· 
ra, a 5 km de Jussara Est3do da 

Bahia Folha SC 24-Y·C 

ESTAMPA 3 XI 
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ESTAMPA 3 XII 
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A - Plantio de leljão e milho em Cambissolo eutrólico Ta A moderado textura argilosa relevo suave ondulado e 
ontJulado Unidade de mapeamento Cc14 Estrada Pinhão- Simão Dias. o 17 km de Pinhão Estado de Sergípo 

Folha se 24·Z·A 

B- Plontio de milho na unidade de mapeamentoCe4 Estrada Pinhilo-Paripiranga. a 6 km de P1nhão Estado de Ser· 
gipe Folha Se 24·Z·A 



B-Perfíl de Regossolo eutrófico A 
fraco te.tura arenosa relevo plano 
Unidade .de mapeamento REe 1 2 
Estrad~ Aguas Belas-ltaíba. a I O 
kmdeAguasBelas Estado de Per· 

nambuco Folha Se 24·X·D 

A- Perfil de Laterita Hidrom6rfoca 
eutrófica com B textura! abrúptico 
textura média/argilosa rolovo sua· 
ve ondulado e plano Unidade de 
mapeamento Hle Rodovia l ta· 
ba iana-Frei Paulo. a 14 km delta· 
ba iana Estado de Sergipe Folha 

se 24-Z·B 

ESTAMPA 3 XIII 
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ESTAMPA 3 XIV 
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A- Panorâmica da área de Glei Pouco Húmico distrófico relevo plano com pastagem Unidade de mapeamento 
HGPd Estrada Igreja Nova-Aiagoinhas, a 7 km de Alagoinhas Estado de Alagoas Folha Se 24·Z·B 

B- Panorâmica da área de Solo Aluvial evtrófico com cultivo de arroz. Unidade de mapeamento Ae4 Próximo a São 
Brás Estado de Alag_oas Folha Se 24·Z·B 



A- Perfil de Vertissolo A modera· 
do relevo plano Unidade de ma
peamel'ltO V9 Rodovia Euclides 
da Cunha- Tucano, a 40 km de 
Tucano Estado da Bahia Folha 

B - Perfil de Rendzina textura 
argilosa relevo plano ~ suave on
dulado Unidade de mapeamento 
Ce4 Estrada Pinhão-Paripiranga, 
a 1 km de Pinhão Estado de Ser· 

gipe Folha SC 24-Z-A 

SC24·Z·A 

ESTAMPA 3 XV 
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ESTAMPA 3 XVI 

572/PEDOLOGIA 

A - Panorâmica da área de Solos Litólocos eutróficos relevo forte ondulado com pastagem de capim·colon ião Uni· 
dada de mapeamento Re49 Estrada Cedro de São João-Canhoba. a 5,5 km de Cedro de São João Estado de Ser· 

gipe Folha SC 24-Z-B • 

B- Panorâmica da área de Solos litólicos distróficos textura arenosa fase pedregosa relevo forte ondulado e mon· 
tanhoso Unidade de mapeamento Rd16 Estrada carroçável Lagoinha-Minas dq Mimoso. a 20 km de Lagoinha 

Estado da Bahia Folha SC 24-Y·A 
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RESUMO 

Este relatório e o Mapa de Vegetação. em anexo referem-se às Fo
lhas SC 24 Aracaju e SC 25 Recife, compreendidas entre os 
paralelos 8° e 1 2° Se os meridianos 34°30' e 42°00'WGr., abran
gendo uma área de 285 400 km2

• 

O relatório apresenta os problemas relacionados à cartografia 
fitogeográfica, mostrando as soluções encontradas para o ma
peamento sistemático na escala 1:1 000 000, elaborado sobre 
as imagens de radar e complementado pelas imagens de Landsat 
e trabalhos de campo Registra as alterações introduzidas na 

metodologia do mapeamento Sumaria e avalia as pesquisas 
anteriores Utiliza como unidade superior de mapeamento as 
regiões fitoecológicas, representadas na área por Savana, Este
pe, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta 
Estacionai Semidecidual e Floresta Estacionai Decidua!, suas for
mas ecotonais e áreas de encraves. Registra as Áreas das For
macões Pioneiras e as Áreas Antrópicas Mostra a estrutura das 
dif~rentes regiões, subdivididas em formações e subformações 
Identifica e relaciona a florística de cada região. Comenta os 
aspectos climáticos e suas relações estreitas com a vegetação. 
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ABSTRACT 

This report and the annexed Vegetation Map correspond to the 
Sheets SC 24 Aracaju and SC.25 Recife, with 285.400 square 
kilometers located between parai leis 8° and 12° S and meridians 
34°30' and 42°00'WGr 

This report presents, discusses and solves the problems for 
cartographical thematic and work method problems for phyto
geographical mappings obtained by radar and Landsat images, 
field work resulting from experiences accumulated during the 
research carried out by Projeto RADAMBRASIL. lt summarizes 

576/VEGETAÇÃO 

the levei of knowledge achieved by previous research lt utilizes 
in the area, like superior unities of mapping, the Phytogeographic
al Regions of Savana, Steppe, Dense Ombrophile Forest, Open 
Ombrophile Forest, Seasonal Semideciduous Forest and Sea
sonal Deciduous Forest, as well as Pioneer Formations and the 
Human lnfluenced Areas lt analyzes the structure ofthe different 
regions, subdivided in formations and subformations lt recogni
zes and reports the floristic of each region The analysis is based 
on the correlation between the climatological elements and the 
physiological behavior of the vegetation. 



4.1 -ESTUDO FITOGEOGRÁFICO 

4 1 1 - INTRODUÇÃO 

O presente estudo fitogeográfico cobre uma área de- 285.400 
km2 Esta porção do Nordeste Oriental abrangre a totalidade dos 
Estados de Sergipe e Alagoas e parte dos Estados do Piauí, da 
Paraíba, de Pernambuco e da Bahia No Corte Cartográfico Inter
nacional ao Milionésimo corresponde às Folhas SC 24 Aracaju e 
SC.25 Recife Na escala original de mapeamento, 1 :250 000, 
esta área é representada por 18 mosaicos de imagem de radar, 
dos quais 5 são fracionários 

Embora realizado a nível regional, esse estudo fitogeográfico 
define as unidades fisionômico-ecológicas e os fitoclimas que 
caracterizam esta porção do espaço nordestino, permite mostrar 
os elementos básicos para a avaliação do estado atual dos recur
sos naturais renováveis e indica, a pnon, áreas para futuros em
preendimentos florestais 

Esta abordagem sistêmica, além do baixo custo e do prazo 
reduzido, tem grande flexibilidade, pois permite integrar elemen
tos novos e é suscetível de quantificação 

O relatório e o Mapa de Vegetação expressam o trabalho de 
uma das equipes da Divisão de Vegetação, cujas atividades foram 
assim distribuídas: Estudo Fitogeográfico- Lúcia Maria Cardoso 
Gonçalves e Roberto Paulo Orlandi, com a orientação de Henri
que Pimenta Veloso e Luiz Góes-Filho. 

Do material botânico coletado nas operações de campo, parte 
foi identificada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, pela 
equipe de naturalistas do RADAMBRASIL, sob a orientacão da 
Dra Graziela Maciel Barroso; e parte na Empresa Pernambucana 
de Pesquisa Agropecuária, sob a orientação, na época, do Dr Dár
dano de Andrade Lima 

As exsicatas encontram-se registradas no herbário do Projeto 
RADAMBRASIL, à disposição dos interessados, e oferecem con
dições para a realização de estudos, observações botânicas e 
afins 

O perfil esquemático inserido no Mapa de Vegetação corres
pende ao traçado pela Divisão de Geomorfologia, acrescido das 
regiões fitoecológicas e das formações dominantes. 

Quando houver necessidade de remissão a detalhes sobre as 
características geomorfológicas, sobre a constituição geológica 
e as características de solos, será feita pela numeração, em alga
rismos arábicos, seguidos do título da divisão temática corres
pondente Em todas as referências foi mantida a terminologia 
contida nos mapeamentos correspondentes a esta área realiza
dos pelo Projeto RADAMBRASIL 

4 1 1 .1 - Caracterização geral 

A visão de conjunto da área das Folhas Aracaju/Recife, permitida 
pelo imageamento radargramétrico, evidencia, para cada qua
drante, características fisiográficas, climáticas e de vegetação 
que melhor identificam esse$ grupos de Folhas 

4 1.1 1 1 - Folhas SC 24-V-A/V-B/V-C/V-D 

O traço marcante desse grupo de Folhas é dado por parte do lago 
formado pela Barragem de Sobradinho, no rio, São Francisco, cuja 
área total de inundação abrange 4 250 km2

. A margem esquerda 
o modelado do Quaternário é bastante desenvolvido, reconhe
cendo-se importantes aglomerados de dunas, recobertos, predo
minantemente, por uma vegetação pioneira de influência fluvial. 

A Região da Estepe (Caatinga), em terrenos do Pré-Cambriano 
(quartzitos e gnaisses), domina nesse grupo de Folhas, onde 
ocorre com fisionomias diversas A Estepe Arbórea Aberta é a for
mação com maior distribuição espacial sobre o Pedi plano Serta
nejo Segue-se a Estepe Parque, sempre localizada em áreas sob 
influência direta do rio São Francisco, destacando-se, nas estrei-

tas planícies aluviais, a ocorrência da Copermcta cerifera. Em 
menor escala é a ocorrência da Estepe Arbórea Densa De forma 
mais expressiva foi observada nos últimos prolongamentos, para 
norte, do Planalto da Diamantina (serras do Boqueirão da Onça, 
do Brejinho, da Ventania etc.) e nos Planaltos Sertanejos a norte 
do quadrante. 

Esta vegetação reflete uma adaptação xerofítica, atualmente 
submetida a um intervalo de seis a nove meses secos, este índice 
maior caracterizando bolsões onde a aridez é mais acentuada 

No sistema antrópico, os tratos com maior ocupação agrícola 
situam-se próximos ao rio São Francisco e referem-se aos Proje
tos Bebedouro, Maniçoba e Mandacaru; ao vale do Salitre e do 
Vaza-Barris, neste último o projeto do mesmo nome Todos têm 
como metas prioritárias a colonização, a irrigação e o desenvolvi
mento agrícola da área 

4 1 1 1.2- Folhas SC 24-Y-A/Y-B/Y-C/Y-D 

O conjunto de relevos planálticos, com formas predominante
mente tabulares do Planalto da Diamantina, com níveis muitas 
vezes superiores a 1 .000 m de altitude, é a feição geomorfológica 
que melhor individualiza as Folhas em questão. 

O seu posicionamento, como prolongamento natural do Espi
nhaço, a litologia de idade pré-cambriana, os tipos de solos e a 
existência de verdadeiros microclimas explicam a instalacão de 
paisagens fitogeográficas diversificadas. A sua riqueza fl~rística 
reflete muito bem essa pluralidade das condições ecológicas, 
que continua, em menor grau, mas ainda guardando traços co
muns, nos relevos dissecados da serra da Jacobina, a leste do 
Planalto da Diamantina 

Desse grupo de Folhas fazem parte as Regiões da Savana 
(Cerrado), da Estepe (Caatinga), das Florestas O,mbrófila Densa, 
Estacionai Semidecidual e Decidual, além das Areas de Tensão 
Ecológica e dos Refúgios Tropicais de Altitude 

A Savana (Cerrado) ocorre com as Formações Arbóreas Aber
ta, Parque e Gramíneo-Lenhosa, esta última, muitas vezes, inte
grada aos Refúgios Montanos 

A Região da Estepe (Caatinga) é a de maior ocupação espacial. 
Ocorre com as Formações Arbórea Densa, Arbórea Aberta e Par
que, em alguns locais caracterizadas pela presença das Palmae 
catolé e ouricuri (Syagrus spp ). 

A ocorrência da Floresta Ombrófila Densa, com a Formacão 
Monta na, foi localizada na serra da Jacobina e nas vertentes ~ais 
encaixadas do Planalto da Diamantina Os níveis menos elevados 
desses mesmos relevos são ocupados pelas Florestas Estacio
nais que, vez por outra, contatam com formações da Estepe 
(Caatinga) 

Neste quadrante as condições climáticas são bastante diversi
ficadas De áreas com ausência de seca evolui-se até àquelas que 
atingem um intervalo de 6 meses secos Essa diversificação, 
aliada aos demais parâmetros considerados (litologia, solos, alti
tude etc ), permite caracterizar o mosaico formado pela sua co
bertura vegetal, que conduz à vegetação xeromorfa, xerófila, 
higrófila e hidrófilo-xerófila. 

No sistema antrópico evidenciam-se os tratos agrícolas da 
Chapada de lrecê e da Baixada dos Rios Jacaré-Salitre 

4 1 1 1 3 - Folhas SC.24-X-A/X-B/X-C/X-D 

As características marcantes desse grupo de Folhas referem-se à 
área de estreitamento do rio São Francisco, em Paulo Afonso, e à 
extensa superfície pediplanada da Chapada do Tonã, onde se 
localiza o Raso da Catarina Dominam terrenos pré-cambrianos e 
do Cretáceo, entremeados, ao longo do São Francisco, por mani
festações sedimentares recentes. 
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Nestes quadrantes a Estepe (Caatinga) é a região ecológica 
dommante, ocorrendo com as Formações Arbórea Densa, Arbó
rea Aberta e Parque Em alguns locais tem como característica da 
sua fisionomia a grande ocorrência de Piptadenia obltqua (ca
tanduva) 

As áreas de vegetação florestal correspondem à Floresta Om
brófila Densa e à Floresta Estacionai, representadas atualmente 
por form,ações bastante alteradas pelo desmatamento. 

Nas Areas de Tensão Ecológica destacam-se, sobremaneira 
as projeções relíquias da Floresta Estacionai e suas integracões' 
no clima atual, com a flora da Savana (Cerrado) e da Estepe (Caa~ 
t1nga), constituindo formas de ecotonos e de encraves. 

. Este quadrante étambém caracterizado por uma estação seca, 
CUJOS Intervalos vanam de quatro a seis meses secos eventual
mente até mais, em se tratando das áreas "à sombra" do Planalto 
da Borborema. 
. A economia rural é representada, principalmente, pela pecuá

na extens1va, desenvolvida no "Agreste", e, a sudeste do qua
drante, pela monocultura da cana-de-açúcar 

4 1 1.1 4- Folhas SC.24-Z-A/Z-B/Z-C/Z-D 

Neste grupo de Folhas destaca-se a foz do rio São Francisco 
o~de, sobre as extensas formações sedimentares recentes, dis
poem-s_e as d1versas fisi?nomias de uma vegetação de primeira 
ocupaçao: p1one1ras arboreas, arbustivas e herbáceas das "res
tl~gas" e das áreas aluviais e mais o mangue de estrutura ar
borea 

. Sobre o Barreiras encontra-se a vegetação florestal secundá
na subst1tut1va da Floresta Ombrófila e da Floresta Estacionai. 
Poucos agrupamentos ainda guardam remanescentes da fisiono
mia ongmal: destacando-se, entre os perenifólios, a Parkta pen
dula (v1sgue1ro) 

Já sobre o cristalino as feições fitogeográficas tornam-se mais 
complexas, constituindo verdadeiros mosaicos de ecotonos e 
encr~ves entre as diversas regiões fitoecológicas Essas áreas de 
tensao d1stnbuem~se sobre os demais tipos de vegetação, indife
rentemente aos diversos tipos de solos e formas de relevo 

. E~ta diversificação da vegetação reflete, também, a variacão 
cl1mat1ca, que evolui, em faixas consecutivas, do intervalo de 'um 
mês seco até seis meses secos, com o índice menor referindo-se 
à periferia litorânea -

Nos tratos antrópicos estão representados a pecuária extensi
va, os plant1os de cajueiros e a implantação recente de projetos 
de reflorestamento utilizando espécies de Eucalyptus e de Pmus 

4.1 1 1 5- Folhas SC.25-V-A/V-C 

Nestas duas Folhas componentes da porção mais oriental da área 
em estudo encontram-se ainda comunidades representantes das 
Regiões da Floresta Ombrófila e da Floresta Estacionai Acom
panha sua distribuição um relevo individualizado em três grandes 
unidades, como o P1emonte e as Encostas Orientais da Borba
rema e os Tabuleiros Costeiros, modelados, respectivamente, 
sobre rochas do Cretáceo, do Pré-Cambriano e do Terciário, além 
das áreas litorâneas posicionadas no Quaternário 

A Região da Estepe (Caatinga) se apresenta única ou sob 
forma de contato na porção noroeste da área, numa faixa de início 
de "Agreste" Outras formas de tensão encontram-se bem próxi
mas ao litoral, constituídas pelos encraves da Savana (Cerrado) 
com a Floresta Ombrófila A vegetação litorânea, por sua vez, está 
representada pelas comunidades pioneiras arbóreas, arbustivas e 
herbáceas da "Restinga·, pelos manguezais e pela vegetacão 
arbustiva e herbácea das áreas deprimidas sob influência flu~ial 

A variação climática nesta área mostra os setores litorâneos 
sem seca ou com subseca (zero a um mês seco) e os setores pós
litorâneos com um período seco já marcado por intervalos que 
vanam de do1s a se1s meses secos, este índice maior abrangendo 
parte do noroeste da área. 

A grande lavoura de cana-de-açúcar, desenvolvida desde o 
período colonial, substituiu, na sua quase totalidade, as florestas 
costeiras, como demonstra o mapeamento desta área 
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4.1 2- METODOLOGIA 

4 1.2.1 - 1\/iaterial e métodos 

A interpretação para o mapeamento fitogeográfico a 1 :1 .000.000 
segue a metodologia básica estabelecida para o Projeto RADAM
BRASIL (Fig 4 1) 

Após a fase convencional de pesquisas cartográficas e biblio
gráficas, segue-se a de interpretação preliminar Utilizam-se o 
material fornecido pelo radar - mosaicos semicontrolados a 
1 :250.000 com as faixas correspondentes - e fotografias de 
Landsat, na composição a cores dos canais 4, 5 e 7, na escala 
1:1.000 000 . 

A escolha do senso r radar do tipo Slar pelo Projeto RADAM
BRASIL prendeu-se ao fato de ser o sensor recomendado para 
estudos exploratórios ou de reconhecimento de grandes áreas, 
sobremodo na faixa intertropical, e por ter melhor poder de 
resolução e menor variação na escala Além disso, sua pequena 
escala (1 :400 000) proporciona qualidade e rapidez na sua ob
tenção, características indispensáveis no levantamento de recur
sos naturais. 

A escolha das fotografias orbitais prendeu-se à sua precisão 
geométrica e cartográfica, compatível com o nível do mapea
mento ora realizado, bem como à periodicidade com que são 
obtidas Daí a sua utilização, primordialmente, para a individuali
zação das áreas agrícolas e agropastoris. 

Assim, a utilização desses sensores permite boa capacidade 
de resolução a nível de interpretação e torna o método muito 
adequado ao mapeamento fisionômico-ecológico, que utiliza 
uma fitogeografia de formação, bem delimitada pelo endemis
mo neotropical 

A interpretação, desenvolvida com base em padrões de mor
fologia, drenagem, tom e textura, consiste em delinear numa 
folha de acetato, sobreposta à imagem de radar, as diferentes 
comunidades vegetais, até o nível de visibilidade permitido pela 
escala, não se considerando as áreas menores que 1 cm2 A defi
nição de áreas é feita com uma tabela de convenções, repre
sentada por uma legenda em combinação de letras-símbolo, que 
descreve e dá o tipo de vegetação, a nível de formação e de sub
formação As dúvidas são resolvidas por sobrevôo e/ou percurso 
terrestre, por consulta a outras divisões temáticas do Projeto 
RADAMBRASIL e com auxílio bibliográfico. 

Os sobrevôos, planejados e realizados em quantidade e dura
ção suficientes, são parte fundamental da segunda fase da meto
dologia; possibilitam a composição entre a vegetação e as ima
gens de radar, estabelecendo-se padrões e a homogeneização da 
Interpretação preliminar. Na oportunidade, obtêm-se slides e 
fotografias coloridas das comunidades vegetais. Desse modo, o 
sobrevôo e a imagem de radar permitem, no mapeamento, a dis
tribuição de um tipo de vegetação de modo contínuo. 

Os trabalhos de campo representam a etapa mais demorada da 
metodologia, podendo estender-se por dois ou mais anos conse
cutivos Dos seus objetivos constam a descrição detalhada de 
cada formação, a análise comparativa ambiente-imagem de radar, 
bem como a coleta de material botânico fértil Além do material 
coletado (pontos de florística) para posterior determinação em 
laboratório, há o material identificado tn situ Para distingui-los, 
usa-se para aquele identificado em laboratório o nome científico, 
seguido, sempre que possível, do nome vulgar, entre parêntesis 
Exemplo:Asptdosperma pynfo!tUm (pereira). Enquanto para aquele 
identificado no campo consta o nome vulgar, seguido do nome 
científico, entre parêntesis: facheiro (Pilocereus ptauhyensts) 

Os pontos de florística, totalizando 183, foram locados con
forme a variação da fisionomia e da estrutura da vegetação 

A fase final da metodologia, com a reinterpretação e a reinte
gração das Folhas, é operada ainda na escala 1 :250 000 Proce
de-se então às reduções progressivas, feitas por processo foto
gráfico, que fixam a dimensão do fato mapeado, determinando ou 
não a necessidade de agrupá-lo, e asseguram a confiabilidade do 
mapeamento final. 

Posteriormente, todos os dados são traçados sobre uma base 
cartográfica- b/ue-lme -, na escala 1:1 000 000, para impressão 
a cores. 



Levantamento dos dados cartográficos e bibliográficos 

I 
Interpretação preliminar - 1:250 000 
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1 

1° 30' 
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(Mapa dos formaçÕes e subformaçÕes ) 
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I 

OperaçÕes de campo 

(Controle do interpreto~Õo) 

Levantamentos 

florísticos 

Sobrevôo 

lnvento~ios 

lnteg ração I modelo fitocli mÓtico 

Relação P .,:; ZT 

I 
Integração Geologia- Geomorfologio-

Pe dologio 

RelatÓrio 

lmpre ssóo I Publicação 

Fig 4 1 - Fluxograma- Metodologia 

4 1 2.2 - Problemas da cartografia fitogeográfica 

Segundo os preceitos normativos sumariados por Veloso et a/11 
(1975), no ·mapa temático da vegetação, na escala ao milioné
simo, deveriam figurar os ecossistemas integrados em sub-re
giões econômicas que, por sua vez, integrariam unidades ecoló
gicas regionais. Dessa forma original, o mapa obedece a uma 
metodologia orientada para avaliar, pela variação da fitomassa, o 
potencial econômico das áreas levantadas, sem por isso perder o 
seu vínculo fitogeográfico com as mais modernas classificações 
fisio nôm ico-ecológ i co- i ntertropica is 

Este procedimento foi alterado a partir do Volume 1 9 deste 
Projeto, com as modificações introduzidas por Furtado & Fonzar 
(1979), objetivando uma melhor sistematização dos critérios de 
mapeamento dos recursos naturais renováveis. Até então emi
nentemente econômicos, pois mapeava-se a porção do espaço 
amazônico ainda inserida num sistema natural de vegetação, 
esses critérios esbarraram com o sistema antrópico, mais intenso 
à medida que progredia o mapeamento da vegetação extra
amazônica. 

Assim, as sub-regiões foram substituídas por um estudo fito
geográfico comandado pelas formações que, por sua vez, inte
gram cada região ecológica. 

A determinação dessas formações foi estruturada com base 
nos remanescentes da vegetação original; nos conhecimentos 
fisiológicos clássicos (Schimper & Faber, 1935); no estudo eco
lógico de planta em ambientes brasileiros (Rawitscher et a/11, 
1952 e Coutinho, 1962); na experiência fitogeográfica de autores 
renomados (Luetzelburg, 1922/3; Andrade-Lima, 1960 e 1966b; 
e Veloso, 1966) e na interpretação das características climáticas 
mostradas pelas isolinhas ombrotérmicas da relacão P ::;: 2T 
(Bagnouls & Gaussen, 1957) · 

Desse modo, conseguiu-se inferir, com muita aproximação, a 
uma escala regional, os limites das regiões fitoecológicas pré
Calombo e das formações que as integram 

Este modelo, devidamente testado nas áreas sob intensa ocu
pação antrópica das Folhas em estudo, mostrou, de pronto, uma 

área florestal perenifólia, na faixa litorânea montanhosa (Encos
tas Orientais e Piemonte Oriental da Borborema) e tabular (Tabu
leiros Costeiros); e outra, também florestal, mas semidecidual, 
distribuída também sobre as mesmas unidades geomorfológicas, 
prolongando-se, entretanto, sobre as formas planálticas pós
litorâneas (Tabuleiros Dissecados do Vaza-Barris, Tabuleiros do 
Rio Real e do ltapicuru) e sobre parte do Pediplano Sertanejo. 

Estas duas áreas florestais exemplificadas respondem bem ao 
clima, sendo que a primeira ao fitoclima ombrófilo (sem déficit no 
balanço hídrico anual) e a segunda ao fitoclima estacionai (com 
déficit hídrico, marcado por um período de 3 a 6 meses secos), ao 
qual também responde a Região da Estepe (Caatinga) Por outro 
lado, a presença, em ambos os fitoclimas, de formações savaní
colas, está muito mais ligada aos solos arenosos e lixiviados dos 
tabuleiros do que às condições climáticas 

Em síntese, este modelo técnico-científico montado para 
mapear, em escala regional, a fitogeografia das Folhas Aracaju/ 
Recife, responde às linhas mestras da geomorfologia que, por sua 
vez, reflete a gênese das rochas integrantes da litologia das Fo
lhas em questão; e responde, também, ao comportamento das 
plantas no ambiente pela adaptação fitogenética dos ecótipos 
aos fatores ecológicos através do tempo, o que foi constatado nas 
formas de vida clássicas. 

Desse modo, o Mapa de Vegetação torna-se assim didático e 
mostra de forma mais adequada a conceituação regional pretérita 
e a relação "ambiente-vegetação" atual, representadas grafica
mente da seguinte maneira: 
-a cor padrão é a da classe de formação (região fitoecológica) e 
as suas tonalidades indicam as formações; 
- os ornamentos são empregados para indicar as subformações e 
os antropismos; e 
-os levantamentos florísticos e/ou econômicos são destacados, 
não importando a escala de detalhe em que foram realizados 

Dentro dessas características metodológicas, da natureza sis
temática do mapeamento e da oportunidade da publicação em 
cores. o mapa atende perfeitamente ao estudo e à discussão dos 
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recursos naturais renováveis, na escala regional a que se propõe o 
Projeto RADAMBRASIL. 

4.1 2 3 - Chave de classificação fisionômico-ecológica na es· 
cala 1:1 000 000 

O Sistema scológico de Classificação da Vegetação Brasileira 
(Regiões e Areas Fitoecológicas da Zona Neotropical) adotado 
pelo RADAMBRASIL é representado por uma chave de classifica
ção dicotômica aberta, estruturada, inicialmente, em duas gran
des classes de formações: a florestal e a campestre (Veloso et a/11, 
1974). Daí foi complementada conforme a hierarquia das for
mações, passando por subdivisões ecológicas até finalizar de 
acordo com dois critérios: o geomorfológico para a estrutura flo
restal, de acordo com o andar em que estivesse localizada a flo
resta (aluvial, terras baixas etc.), e o fisionômico para o campes
tre, conforme a estrutura observada (densa e aberta) 

Destarte, esta chave é constituída por letras-símbolo, onde as 
primeiras são maiúsculas e correspondem às regiões As sub
seqüentes são minúsculas e identificam as formações e subfor
macões, respectivamente 

Para as Áreas de Tensão Ecológica, seja por encraves ou por 
ecotonos (mistura), adotou-se como recurso de representação 
gráfica o seguinte sistema: nos ecotonos, as letras iniciais maiús
culas, representativas das regiões que se contatam, foram com
binadas entre si; nos encraves, nesta escala, a combinacão das 
letras representa apenas a formação ou subformação do~inante; 
a cor do ornamento dirá a característica desse contato. 

O que existe atualmente de vegetação natural na área das Fo
lhas Aracaju/Recife refere-se, na maior parte, às Regiões da 
Estepe e da Savana, às formações de cunho pioneiro e às áreas de 
refúgio O restante da cobertura vegetal resume-se a umas pou
cas comunidades remanescentes, cujos ecossistemas foram bas
tante modificados com a retirada de madeira nas florestas 

Desse modo, a chave de classificação se torna bastante sim
plificada ao assinalar as poucas formaçõ13s e subformações rema
nescentes, evidenciando as atividades antrópicas à época do 
mapeamento Assim, por exemplo, grande parte da faixa litorânea 
mostra Vegetação Secundária e Atividades Agrícolas 

4.1 2 4- Legenda 

A) Regiões fitoecológicas 
I Savana (Cerrado) s 
a) Arbórea Aberta Sa 

1 Sem floresta-de-galeria Sas 
2. Com floresta-de-galeria Saf 

b) Parque Sp 
1 Sem floresta-de-galeria Sps 

c) Gramíneo-Lenhosa Sg 
1 Sem floresta-de-galeria Sgs 

li Estepe (Caatinga) E 
a) Arbórea Densa Ed 

1 Sem palmeiras Eds 
2. Com palmeiras Edp 

b) Arbórea Aberta 
1 Sem palmeiras E as 
2 Com palmeiras Eap 

c) Parque 
1. Sem palmeiras Eps 
2 Com palmeiras Epp 

111 Floresta Ombrófila Densa D 
a) Floresta Montana Dm 
IV Floresta Estacionai Semidecidual F 
a) Floresta Montana Fm 

B) 
I 

Áreas das Formacões Pioneiras 
Áreas de lnfluên~ia Marinha 

p 

(Restinga) Pm 
a) Arbórea Pma 
b) Arbustiva Pmb 
c) Herbácea Pmh 
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11 Áreas de Influência Fluviomarinha Pf 
Pfm 
Pa 
Paa 
Pas 

a) Arbórea (Mangue) 
111. Áreas de Influência Fluvial 
a) Arbustiva 

1. Sem palmeiras 

C) Áreas de Tensão Ecológica 
I. Contatos 
a) Savana/Estepe 

1 Ecotono SE 
2 Encrave Subformação dominante 

b) Savana/Floresta Ombrófila 
1. Encrave Subformação dominante 

c) Savana/Floresta Estacionai 
1 Ecotono SN 
2 Encrave Subformação dominante 

d) Estepe/Floresta Estaciona I 
1. Ecotono EN 
2 Encrave Subformação dominante 

e) Savana/Restinga 
1. Ecotono SP 

f) Savana/Estepe/Fio resta 
Estacionai 
1 Ecotono SEN 

D) Refúgio Ecológico 
I Monta no rm 

E) Áreas Antrópicas 
I. Vegetação Secundária Vs 

1 Sem palmeiras Vss 
2 Com palmeiras Vsp 

li Atividade Agrícola 
a) Reflorestam-ento R 

1. Eucalipto R e 
2 Pinheiro Rp 

b) Ag ri cu I tu r a A c 
1. Culturas permanentes Acp 
2. Culturas cíclicas Acc 

c) Pastagens Ap 

4 1 3- CONCEITUAÇÃO FITOGEOGRÁFICA 

4 1 3 1 - Sistema Fitogeográfico Brasileiro 

A revisão bibliográfica realizada com a finalidade de situar o Sis
tema Fitogeográfico Brasileiro em face das mais importantes 
classificacões fisionômico-ecológicas mundiais (Veloso et a/11, 
1975) pe~mitiu a escolha dos dois sistemas fisionômico-ecológi
cos que serviriam de base para a estruturação do sistema classifi
catório da vegetação brasileira adotado pelo Projeto RADAM
BRASI L São eles o de Shimper & Faber(1 935), com as alterações 
propostas por Dansereau (1958); e o de Ellenberg & Mueller
Dombois ( 1 965/6), que resultou de algumas alterações das clas
sificações apresentadas, em Yangambi, por Trochain (1957) e 
Aubréville (1956). Desse modo chegou-se à classificação do 
RADAMBRASIL que, além da divisão estrutural pura e simples da 
vegetação em florestal e campestre, com as subdivisões de 
acordo com uma hierarquia dos tipos de formações, separa a 
vegetação neotropical (Drude, 1889) em regiões fitoecológicas 
Estas, além de apresentarem o caráter botânico de Drude (op 
ctt ), também têm o caráter paleoclimático de adaptação ao am
biente ecológico pelas formas de vida das plantas (o que for apre
sentado no espectro biológico estatístico mundial de RaunkaJer, 
1934), já com as adaptações realizadas por Ellenberg & Mueller
Dombois (1965/6) Este caráter paleoclimático das formas de 
vida das plantas é, no sistema classificatório adotado pelo 
RADAMBRASIL o traco fundamental que, juntamente com os 
gêneros endêmicos d~ cada área, caracteriza a região ecológica 
como a hierarquia mais elevada na Fttogeografta Brastletra, po
dendo ser conceituada como uma área de florística típica e de for-



mas biológicas características, que se repetem dentro de um 
mesmo clima, podendo ocorrer em terrenos de litologia variada, 
porém com relevo bem marcado (Fig. 4 2). 

Desse modo, o sistema de classificação da vegetação brasileira 
(Regiões Tropicais da Zona Neotropical) do RADAMBRASIL ficou 
dividido em: 
-Savana (Cerrado e Campos Gerais); 
- Estepe (Caatinga e Campanha Gaúcha); 
-Savana Estépica (Campos de Roraima e de Uruguaiann e da 
Vegetação Chaquenha); 
-Vegetação Lenhosa Oligotrófica dos Pântanos (Campanha ou 
Campina do Rio Negro); 
- Floresta Ombrófila Densa; 
- Floresta Ombrófila Aberta; 
-Floresta Ombrófila Mista; 
- Floresta Estacionai Semidecidual; e 
- Floresta Estacionai Decidual 

Esta classificação brasileira, alicerçada, como foi visto, em sis
temas mundiais, visou, acima de tudo, a uma universificacão da 
nomenclatura fitogeográfica intertropical Mantiveram-se ·o sen
tido dos termos para a nomenclatura internacional e sua corres
pondência na terminologia brasileira, sem que se perdesse o 
purismo fitogeográfico Já que as ciências da natureza, v g a 
Geologia, a Geomorfologia, a Pedologia e a Climatologia, falam e 
escrevem em linguagem entendida em todos os países, o mesmo 
deve acontecer com a fitogeografia que apresenta, ainda hoje, 
regionalismos só entendidos na sua área de origem 

Obedecendo a este sistema de classificacão, estão caracte
rizadas nas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife a~ regiões fitoecoló
gicas a seguir comentadas. 

4 1 3.1.1 - Região da Savana (Cerrado) 

Ao antigo conceito de Savana como um lhano (formação herbá
cea, graminóide, contínua, em geral coberta por plantas lenho
sas), advindo da América e depois introduzido na África pelos 
naturalistas espanhóis do século XV, o RADAMBRASIL contra
põe uma denominação de Savana mais generalizada e mais 
abrangente no que concerne à fisionomia, porém restrita em rela
ção às peculiaridades da vegetação brasileira que a compõe. 
Assim, incorpora a esta região as várias formações herbáceas das 
áreas tropicais e subtropicais da Zona Neotropical, intercaladas 
por pequenas plantas lenhosas e até arbóreas, em geral ser
penteadas de floresta-de-galeria (Veloso & Góes-Filho, 1982) 

Destarte, considera o Cerrado brasileiro como sinônimo de 
Savana, pois na África e na Ásia este tipo de formação tem seme
lhanças estruturais e aparece como homólogo ao das Américas 

A Região Ecológica da Savana (Cerrado) mçstra-se ocupando 
solos álicos ou litólicos de baixa fertilidade. E marcada por um 
fitoclima atual de mais de 2 meses secos na relação P:::; 2T da 
curva ombrotérmica de Bagnouls & Gaussen (1957), se bem que 
áreas suas disjuntas tenham sido observadas sob clima úmido e 
superúmido, sem que aí deixassem de prevalecer as formas de 
vida xeromórficas das plantas. 

Nas Savanas brasileiras (Cerrado) há, basicamente, dois estra
tos onde existem duas formas de plantas ecologicamente dife
rentes quanto à estrutura e às reações fisiológicas. No primeiro 
domina a forma das fanerófitas de porte reduzido, sejam árvores 
e/ou arvoretas (entre 5 e 15m de altura), de folhas desenvolvidas, 
com indumento protegendo os brotos e os estômatos da lâmina 
foliar, coriácea e lustrosa; caule e galhos tortuosos, de casca 
corticosa e de raízes profundas que atingem o lençol de água No 
seguinte, lenhosas cespitosas providas de xilopódios e de folhas 
coriáceas, brilhantes, relativamente pequenas, coexistem com as 
formas graminóides, normalmente menores que 1 m de altura, 
das plantas herbáceas hemicriptófitas, cespitosas, em tufos, ou 
racemosas do tapete rasteiro campestre Aí também existem 
algumas geófitas, pouco freqüentes, o mesmo ocorrendo com as 
parasitas e epífitas terrícolas 

Este "tipo de vegetação" tem maior ocorrência nas áreas 
arenítico-quartzíticas (Proterozóico), do Planalto da Diamantina, 
principalmente onde se evidencia uma cobertura de Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico e distrófico e de Solos Litólicos textura 
arenosa, e nas áreas mesozóicas do Planalto da Bacia Tucano
Jatobá (Tabuleiros do ltapicuru), com uma cobertura onde se 
aliam solos Latossolo Ve-rmelho-Amarelo e Areias Ouartzosas, 
ambos álicos e distróficos Isoladamente aparece em pequena 
área nos Tabuleiros Costeiros do Grupo Barreiras (vide 1 - Geolo
gia; 2 - Geomorfologia; 3 - Pedologia). 

Estas áreas de Savana estão sendo gradualmente ocupadas 
pela agricultura, seja para culturas de cana-de-açúcar (Tabuleiros 
Costeiros), seja para· o plantio de cajueiros (Tabuleiros do lta
picuru), seja com cafezais, como nas Chapadas de Morro do 
Chapéu 

Nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife a Região da Savana 
ocorre com as formações que se seguem, as quais serão devida
mente situadas e descritas na parte própria deste relatório 

A) Savana Arbórea Aberta 

É uma formação campestre com arvoretas (scrub), esparsamente 
distribuídas sobre um tapete graminóide contínuo, em geral 
sujeito ao fogo anual. Essa formação é exclusiva das áreas areníti-

Classe de formação Subclasse de formação Grupo de formação Subgrupo de formofão Formações 
(Ecologia- fitoombiente) (Fisionomia) (Ecologia- clima) (Ecologia- fisiologi<J) (Estruturo) 

Denso Aluvial 
Florestal OmbrÓfilo Higrófita Aberto Terras Baixas 

Misto Submontona 

HigrÓfita- XerÓfita Semideciduol 
Montona 
Alto-Montona 
Aluvial 

Estacionai Oeciduol Terras Baixas 
Submontona 
Monta no 

OmbrÓfila Higrdfito- Oligotró- Gromlneo- lenhosa 

Campestre fica Compinarano ArbÓreo densa 

XeromÓrfica Savana ArbÓreo aberta 

Savana Estépica 
Gramlneo-lenhosa 
Parque 

Estacionai 
Arbórea aberta 

XerÓfito Estepe ArbÓrea denso 
Grom íneo -lenhoso 
Porque 
Arbóreo aberto 
ArbÓreo densa 

Fig 4 2 - Sistema Fitogeográfico Brasileiro 
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cas lixiviadas e sua composição florística assemelha-se à da 
Savana Arbórea Densa (Veloso & Góes-Filho. 1982). entretanto 
com estrutura mais baixa e aberta. As fanerófitas características 
dominantes variam conforme a sua posição geográfica. notando
se na Savana (Cerrado) da área em estudo maior freqüência de 
Curatella americana. Stryphnodendron barbadetiman, Himatanthus 
sp. e Byrsomma spp. 

B) Savana Parque 

É uma formação essencialmente campestre. com estrato gra
minóide contínuo. entremeado por espécies arbóreas raquhicas. 

bastante espaçadas. mas que mostram uma distribuição de certa 
forma ordenada. Vez por outra. como acontece na área mapeada. 
podem ocorrer pequenos agrupamentos entre as espécies arbó
reas. quase todas reunidas em torno da Curare/la americana. 

C) Savana Gramíneo-Lenhosa 

Também caracterizada como essencialmente campestre. esta 
formação tem o tapete graminóide entremeado de poucas plan
tas lenhosas raquíticas (caméfitas). Eventualmente apresenta 
agrupamentos arbóreos (fanerófitos). sob a forma de florestas
de-galeria (Figs. 4 .3 e 4.4). 
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F1g. 4.3 - Perfil esquemátiCO das fisionomiaS das formações da Savana brasoleora. 1) Arbórea Aberta. sem lloresta·de·galeroa. 2) Arbóree Aberta, com lloresta·d&·galeroa. 3) 
Parque, sem floresta· de-galena. 4) Gramlneo·Lenhosa. sem floresta·de-galeroa. 

F1g. 4.4 - Padrão de 1magem de radar ( 1 :250.000). 

4.1.3. 1.2 - Região da Estepe (Caatmga) 

Ficou. também. decidido pela Divisão de Vegetação do Projeto 
RADAMBRASIL o uso do termo Estepe como sinônimo de Caa· 
tinga, no Nordeste brasileiro. pois considerou-se o tipo de forma· 
ção Estepe homólogo ecológico da Caatinga brasileira (Veloso et 
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alu, 1975; Jordy-Filho & Salgado. 1981 ; Salgado; Jordy-Filho; 
Gonçalves. 1981; Veloso & Góes-Filho, 1982). 

À Estepe da Zona Holártica (Drude. 1889). marcada por uma 
longa estação de frio excessivo e por uma estaç~o seca de menor 
duração. corresponde. na Zona Paleotropical (Africa) e na Zona 
Neotropical (Américas). um "tipo de vegetação" marcado por 
longa estação seca ou. eventualmente. por dois períodos secos 
também de duração prolongada. Desse modo. as condições 
fitoclimáticas, embora opostas. têm resultados fisiológicos 
semelhantes. pois determinam uma diminuição das atividades 
normais da vegetação. seja na Estepe das áreas temperadas. seja 
na Estepe das áreas tropicais. 

Assim. o tipo de vegetação lenhosa raquítica decidual. em 
geral espinhosa. com plantas suculentas e com sinúsia grami
nosa anual. das áreas tropicais. foi considerado homólogo da 
Estepe pelos fi togeógrafos africanos (Aubréville. 1956 e Tro
chain, 1957). sendo esta homologia estendida, por relação de 
equivalência. às áreas de Estepe do Brasil. Fica consignado, por
tanto, o nome Estepe como conceituação prioritária à uniformiza· 
ção fitogeográfica do espaço intertropical. 

A Região da Estepe na faixa tropical (Caatinga) é caracterizada 
por um fitoclima generalizado por uma acentuada semi-aridez 
(acima de 6 meses secos) até aridez (acima de 9 meses secos). na 
relação P ~ 2T da curva ombrotérmica (Bagnouls & Gaussen, 
195 7). podendo pronunciar-se. ainda com maior rigor. em algu· 
mas áreas das Depressões lnterplanálticas (Sertão) do embasa· 
mento Pré·Cambriano. As temperaturas são elevadas e mais 
acentuadas no período seco (médias acima de 22°C). 

A Estepe nordestina (Caatinga) tem como formas biológicas 
dominantes as caméfitas espinhosas e umas poucas fanerófitas 
raquíticas. deciduais no período seco. Muitas plantas herbáceas 
geófitas e terófitas completam ainda as mais importantes formas 
de vida que integram este "tipo xerófito de vegetação". 

Quanto à estrutura e às reações fisiológicas. destacàm-se. 
bem características. a forma das árv.ores e arvoretas, geralmente 
de fustes delgados e retiHneos. casca lisa ou armada de espinhos 
ou de acúleos; outras com ritidoma desfolhante. ramificação 
baixa e profusa; das folhas pequenas ou compostas. com algumas 
espécies exibindo folhas também armadas de espinhos, e.g. Cni
doscolus phyllacanthus. e raizes tuberosas (xi lopódios). como 
Spondias tuberosa; das cactáceas. pela disposição dos cladódios. 
ora eretos. colunares. de alto porte, ora subprostrado.s e mesmo 
prostrados. Os cipós e os epífitos são freqüentes. os últimos 
muito bem representados pelas Bromeliaceae arborícolas ( Tillan
dsJa spp.) e terrestre (Bromel!a sp. e NeoglazioVJa sp.). 

A Estepe (Caatinga) reveste a maior parte da área da Folha 
SC.24 Aracaju, mormente as extensas Depressões lnterplanálti· 



cas do embasamento cristalino e a ma1or porção das Bacias e 
Coberturas Sedimentares 

Foram mapeadas as três seguintes formações que, em linhas 
gerais, apresentam as seguintes características. 

A) Estepe Arbórea Densa 

É a formação arbórea, baixa, das áreas residuais do pediplano nor
destino, caracterizada, estruturalmente, por um primeiro estrato 
lenhoso, denso, de árvores e arvoretas cuja altura oscila em torno 
de 8 a 1Om; por um segundo estrato de scrub espinhoso, perene, 
e outro herbáceo estacionai dominado por monocotiledôneas 

Apresenta grande freqüência de cactáceas colunares do tipo 
Cereus e, vez por outra, espécies com características endêmicas 
ligadas às formações edáficas arenosas e calcárias. Desse modo, 
observou-se que a arvoreta Piptadema ob/iqua aparece geralmente 
confinada às áreas das "caatingas das areias". Já as barrigudas 
Chonsia sp e Cavani!lesJa arborea demonstram preferência pelos 
solos calcários, com suas maiores concentrações registradas na 
Chapada de lrecê (Calcário Bambuí) Nas demais áreas nota-se 
uma composição florística heterogênea, destacando-se como 
espécies típicas dominantes Schinopsts brast!Jensis. Astronium 
urundeuva. P1ptadenia sp e Caesalpima pyramtda!Js 

B) Estepe Arbórea Aberta 

Esta formacão, exclusiva das áreas pediplanadas com solos rasos 
e mesmo IÚói'icos, mostra uma cobertura lenhosa de estrutura 
aberta e porte baixo, que propicia o aparecimento do estrato cam
pestre. É na sua maior parte uma fisionomia antrópica que, 
quando aberta pela intervenção humana, contribui ainda mais 
para o arrastamento dos solos na época das chuvas torrenciais. O 
corte sucessivo da vegetação mostra as plantas lenhosas em 
céspedes agrupados, o que reduz a sua fitomassa parcial e, por
tanto, a sua capacidade de reter o escoamento superficial Con
tudo, existem áreas onde esta formação é natural e o raquitismo 
arbóreo é produto da adaptação ao meio adverso de fitoclima 
acentuadamente seco e de Solos Litólicos Aí verifica-se o desa
parecimento de ce1to número de espécies, permanecendo aque
las mais especializadas a estas condições ecológicas. Em con
trapartida, aumenta o número de espécies de cactáceas e a 
freqüência principalmente daquelas de menor porte, como os 
Melocactus e as Opuntta As pequenas clareiras que se formam ora 
são tomadas por um tapete de Ansttda sp, ora de Selagmella sp, 
ora pelas céspedes da Cal1andra depauperata. 

Além das espécies citadas, outras típicas fazem parte de sua 
florística como Asptdosperma pynfolwm, Mimosa spp , Spond1as 
tuberosa, Bursera !eptophloeos e Cmdoscolus phyllacanthus. 

C) Estepe Parque 

Para o Nordeste, a Formação Parque é essencialmente antrópica 
pelo desmatamento dos vales e das áreas deprimidas mais úmi
das Sobre um contínuo tapete gramíneo-lenhoso temporário 
estão dispersas algumas poucas espécies arbóreas, que diferem 
de uma área para outra. Desse modo, sua composição florística 
depende da localização geográfica dessas áreas de Parque onde 

houve ação antrópica, com plantas selecionadas que sobrevivem 
ao intenso pastoreio 

Assim, por exemplo, nas áreas de Estepe Parque dos vales do 
Jaguaribe e do Piranhas-Açu {Salgado; Jordy-Filho; Gonçalves, 
1981 ), há grande concentração de carnaúba {Copernicia cenfera) e 
as espécies arbóreas são representadas pelo juazeiro (Zilyphus 
joazeiro), quixabeira (Bumelia sartorum) e oiticica (Licania rigtda); 
enquanto nas áreas de Parque mapeadas na Folha Aracaju é rara a 
ocorrência de carnaúba e inexiste a oiticica. Conseqüentemente, 
com a abertura da fisionomia arbórea ampliam-se os campos 
gramíneo-lenhosos, e estudos deveriam ser realizados para ava
liar a capacidade de suporte dessas áreas para uma melhor explo
ração pasto ri ai (Figs 4.5, 4 6 e 4. 7) 

4 1 3.1 .3- Região da Floresta Ombrófila Densa 

Embora a denominacão de Floresta Ombrófila Densa seja recente 
(EIIenberg & Muell~r-Dombois, 1965/6), sua conceituação é 
antiga Desde Schimper (1903), que a designou de Floresta Plu
vial, vem sendo reformulada primeiramente por R1chards (1952) 
e, posteriormente, por vários outros autores Veloso & Góes-Filho 
(1982) conservaram a designação de Ellenberg & Mueller-Dom
bois (op c1t ), conceituando-a como uma vegetação constituída 
de árvores perenifoliadas, geralmente com os brotos follares sem 
protecão à seca A dominância é das formas biológicas fanerófi
tas o~brófilas sempre verdes em todos os estratos. As epífitas 
são numerosas Esta região florestal existe num espaço sem 
período biologicamente seco, mesmo que na relação P ~ 2T a 
curva ombrotérmica assinale até 2 meses secos, e até um pouco 
mais, como em casos muito especiais Esta aparente discre
pância pode ser explicada pela maior retenção de água em deter
minados solos e/ou pelo recebimento de suprimento extra de 
umidade relativa, através dos nevoeiros e do orvalho, onde a 
localização geográfica e a altitude são de importância funda
mental. 

Com esta denominacão de Floresta Ombrófila Densa foi pela 
primeira vez empregad~ no litoral do Nordeste (Salgado; Jordy
Filho; Gonçalves, 1981 e Brazão & Araújo, 1981 ), como nome 
prioritário para designar um tipo de floresta que se distribui por 
algumas áreas próximas ao litoral do Nordeste e que, através do 
tempo, tem recebido numerosas denominações 

Esta é uma reg~ão circunscrita às encostas marítimas (400-
800 m de altitude) dos Maciços Remobilizados que constituem o 
Planalto da Borborema (Encostas Orientais) e o Planalto Rebai
xado Litorâneo (Piemonte), modelados em rochas cristalinas, 
onde dominam Latossolos Vermelho-Amarelos textura argilosa; 
e aos Piemontes lnumados (Tabuleiros Costeiros), do Grupo 
Barreiras, com altitudes mais modestas, geralmente inferiores a 
100m (vide 2- Geomorfologia), com solos de textura variada, na 
maior parte classificados como Latossolo Vermelho-Amarelo 
(vide 3- Pedologia). 

Este tipo de vegetação foi subdividido em formações, obede
cendo a uma hierarquia estabelecida de acordo com as for
mações edáficas, a altitude e a estrutura florestal, que, para as 
Folhas em estudo, são: 

Fig 4 5- Perfil esquemático das fisionomias das formações da Estepe brasileira 1) Arbórea Densa, sem palmeiras 2) Arbórea Densa: com palmeiras 3) Arbórea Aberta, sem 
palmeiras 4) Arbórea Aberta, com palmeiras 5) Parque, sem palmeiras 6) Parque, com palme~ras 
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fog. 4.6- Padrão de omagem do radar (I :250.000}. 

A) Floresta Ombrófila Oensa Aluvial 

Esta formação ocupa as estreitas planícies ribeirinhas situadas 
próximo ao litoraL Sua estrutura original é de espécies de rápido 
crescimento. de casca lisa e de porte elevado. algumas com 
tronco em forma de botija e com rafzes tabulares. já que estas 
áreas de sedimentação recente estão sujeitas às inundações 
periódicas. 

Nas áreas ombrófilas Si tuadas ao longo da faixa litorânea. pas
sando por Recife (PE) e Maceió (A L). ocorrem vicariantes homólo
gas dos gêneros amazônicos de origem nos Cratons Guianês e 
São Luiz. As espécies dos gêneros Vlfola. Xllop1a. lnga. F1cus. 
Euterpe. e.g .. ocorrem na Floresta Ombrófila Densa Aluvial com 
ecótipos homólogos vicariantes amazônicos. Como espécie alu
vial característica das áreas quaternárias de planície, destaca-se 
sempre o bulandi (Symphoma globullfera). 

Na Folha SC.25 Recife, esta formação aluvial praticamente 
inexiste nos dias atuais, substituída, como foi. pelos plantios de 
cana-de-açúcar. 

B) Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas 

É a formação florestal das áreas com altitudes inferiores a 100m, 
representadas. nas Folhas Aracaju/Recife. de forma bem signifi-
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cativa. pelos tabuleiros do Grupo Barreiras. que se desenvolvem 
ao longo do litoraL 

Este amb•ente. atualmente. mostra-se quase todo desfio
restado para uso agrícola (cana-de-açúcar). Os reduzidos agrupa
mentos florestais que ainda contam com remanescentes da flo
resta orig inal situam-se coroando o topo dos tabuleiros. reves
tindo a porção superior das encostas e. raras vezes. descendo ao 
longo dos vales mais encaixados. Então é possível ter uma ima
gem da estrutura primitiva. observando-se. entre outras. a uru
cuba (Viro/a sp.). o sambacuim (Didymopena>C morototom). e desta
cando-se. pelo porte, o visgueiro (Parl"a pendula). Nesta comuni
dade ocorrem gêneros homólogos principalmente das áreas do 
baixo rio Amazonas e outras extra-amazônicas. como por exem
plo Sloanea e Amaioua, assim como várias outras espécies vica
riantes dos gêneros 8ros1mum e Pourouma, que se estendem 
através do Craton Brasília até o Craton São Luiz já na Amazônia. 

C) Floresta Ombrófila Densa Submontana 

Esta formação ocupa os relevos dissecados e os planaltos com 
solos profundos. que, para fins de mapeamento regional. ficam 
compreendidos numa faixa altimétrica que varia com a latitude. 
Desse modo. para as áreas compreendidas entre 4° de latitude 
Norte e 16° de latitude Sul, as comunidades-tipo situam-se entre 



Fog. 4.7 - Padrão d& omagom do radar p :250.000). 

100 e 600 m de altitude, como é o caso das Encostas Orientais do 
Planalto da Borborema. no espaço nordestino ora estudado. 

De modo geral esta formação apresenta uma estrutura de árvo
res com alturas mais ou menos uniformes, em torno de 20m. uma 
submata de plântulas da regeneração arbórea, poucos arbustos, 
algumas palmeiras e maior número de lianas lenhosas. 

Quanto à distribuição das espécies características desta for
mação. ela também é variável no tempo e no espaço. Desse 
modo, o tempo levado pelas plantas tropicais para ocupar os 
atuais espaços no Centro-Sul foi suficiente para que se estabe
cessem adaptações homólogas nos ambientes semelhantes e. 
mesmo. até variações esoecrticas dos ecótipos que se desloca
vam para o Sul do Pars. e.g. Hyeronima alchornioJdes e Didymopa
nax morototoni, respectivamente uma Euphorbiaceae e uma Ara
liaceae cosmopolitas; e ainda as Sapotaceae Poureria spp. e 
Chrysophyllum spp. com espécies endêmicas na Amazônia, no 
Nordeste e no Sul do País, além do gêneroA/chomea (Euphorbia
ceae). com vários ecótipos extra-amazônicos. 

D) Floresta Ombrófila Densa Montana 

Obedecendo também ao mesmo critério de pos1c1onamento 
altimétrico de acordo com as latitudes extremas para cada caso, 

as áreas montanas do espaço nordestino estão compreendidas 
na faixa dimensionada entre 4° e 16° de latitude Sul; de 600 a 
2.000 m de altitude. correspondendo ao Planalto da Diamantina e 
às Encostas Orientais do Planalto da Borborema. 

Este tipo florestal apresenta uma estrutura de árvores com 
altura uniforme(± 20m). relativamente finas. de casca grossa e 
rugosa. com folhagem de tamanho reduzido e de consistência 
cor•ácea. com submata de arbustos rosulados e Palmae de pe
queno porte, além das plântulas de regeneração arbórea; a Coni
ferales Podocarpus sellovii. Lauraceae (Ocorea e Necrandra) e 
outras plantas pantropicais. típicas desta formação, e a Rosaceae 
Rubus brasdiensJs, de mistura com outros gêneros ocorrentes nas 
florestas do Sul e da Amazônia, por exemplo Copaifera rrapezlfolia 
e Tapmra gu1anenS1S, caracterizam a formação montana da área em 
estudo (Fig. 4 .8 ). 

4.1.3. 1 .4 - Região da Floresta Ombrófila Aberta 

A denominação de Floresta Aberta é antiga. No conceito de Burtt· 
Davy (1938). apudVeloso er alii ( 1975), este tipo de formação flo
restal foi considerado como uma fisionomia repetida, Indiferen
temente. nas formações climáticas e nas formações edáficas. 
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Fig. 4.8- Perfil esquemático das fisionomias das formações da Região da Floresta 
Ombrófila Densa. 1) Monta na. 

Para Beard (1955), Trochain (1946/54) apud Schnell (1970/ 
1 ). Aubréville (1956) e o próprio Schnell (op. cit. ). o termo aberta 
(woodland. claire. ouverte) tem um caráter de estacionalidade: 
enquanto é dry evergreen woodland para Beard (op. cit. ). para os 
demais são fôrets clatres, com uma estação seca e um tapete gra
minoso sujeito ao fogo. 

Para a vegetação ombrófila neotropical (no conceito fisionô
mico-ecológico), a conceituação de Floresta Aberta é nova e foi 
pela primeira vez empregada pelo RADAMBRASIL: é uma feição 
florestal composta de árvores mais espaçadas, com sinúsia ar
bustiva rala, com dominância das subformações biológicas fane
rófitas ombrófilas r<>suladas e lia nas lenhosas. Esta região flores
tal, na área em estudo, existe dentro de um fitoclima variando de 1 
a 3 meses secos e sua distribuicão se faz em duas faixas altimétri
cas: Terras Baixas, do ~ível do ·mar a 100m, e a submontana, de 
100 até 600 m de altitude. 

Conhecida até recentemente como" área de tra nsicão" entre a 
Amazônia e o espaço extra-amazônico, no Nordeste é, conforme 
diversas classificações, parte integrante da "floresta pluvial. ou 
atlântica, ou litorânea, ou dos tabuleiros", conforme registra a 
literatura fitogeográfica brasileira. 

A) Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas 

Esta formacão é semelhante à da Floresta Ombrófila Densa, 
diferenciando-se pela paisagem aberta com maior incidência da 
palmeira Attalea sp. (pindoba). Reveste pequena porção do Pie
monte do Planalto Rebaixado Litorâneo e a maior parte dos 
Tabuleiros Costeiros, onde cede lugar à cultura canavieira. 

B) Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

Esta formação florestal ocupa os relevos dissecados das Encos
tas Orientais do Planalto da Borborema, voltadas para o mar e sob 
a influência da umidade dos alísios. 

As espécies arbóreas características são as mesmas da Flo
resta Ombrófila Densa. como por exemplo as dos gêneros Es
cilwetlera e Lecythis, também característicos do espaço amazô
nico, além da Parkia pendula, que sempre se destaca pelo alto 
porte. Entretanto, este tipo florestal é melhor individualizado pela 
presença de pindoba ou palmeira verdadeira (Attalea sp.). 

4.1.3.1 .5 - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

Na fitogeografia intertropical, o fenômeno periódico da simultâ
nea perda de folhas de parte (ou da quase totalidade) das essên
cias componentes de uma formação florestal tem sido usado 
como caracteíística fisionômica para distinguir tipos florestais, 
nos diversos sistemas de classificação fisionômico-ecológicos 
(Velloso et a/ti, 1975) . 

.Desse modo, no sistema de classificação de Schimper (1903), 
a Floresta das Moncões é caracterizada pelos povoamentos de 
árvores com folhas ~ais ou menos caducas. Na classificação de 
Burtt-Davy (1938), a Floresta Pluvial Semidecidual e a Floresta 
Decidual estão incluídas nas formacões arbóreas climáticas. 

Este consenso sazonal perman~ce com Aubréville (1956), 
com Trochain (1957), com Lebrum & Gilbert(apudSchnell, 1970/ 
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1 ). que denominam a estas formações florestais de Florestas Tro
pófilas, situando-as sob uma estação seca que varia de 4 a 7 
meses secos. 

Igualmente, quando se trata da fitogeografia brasileira, o ra
ciocínio permanece o mesmo, isto é, a separação das florestas 
adaptadas a um ritmo estacionai, daquelas afeitas à ombrofilia, 
como se vê nas classificações de Rizzini (1963 e 1979), de 
Andrade-Lima (1966e) e de Veloso (1966), entre outros. 

Assim é também na classificacão do RADAMBRASIL, onde o 
conceito ecológico da Região Éstacional está relacionado ao 
clima de duas estacões, uma seca e uma chuvosa para a área tro
pical. Em conseqüência, há uma estacionalidade foliar dos ele
mentos arbóreos dominantes, que assim demonstram sua adap
tação à deficiência hídrica, que corresponde a um fator hormonal 
que condiciona a capacidade de sobrevivência das plantas no 
período desfavorável às trocas energéticas (fotossíntese). 

No caso da Floresta Semidecidual. a percentagem das árvores 
caducifólias no conjunto florestal, e não das espécies que per
dem as folhas individualmente, deve situar-se em torno de 20% 
na época desfavorável. Há dominância da forma biológica faneró
fita decidual, com proteção da gema foliar e muitas epífitas. 

A distribuição das formações desta região florestal obedece, 
igualmente, ao critério altimétrico estabelecido para as for
mações das regiões ecológicas precedentes, ressalvando-se, 
apenas, a variação ecotípica das espécies amazônicas no seu 
caminhamento para o Sul do País. 

Na porção do espaço nordestino ora estudada, a Floresta Esta
cionai Semidecidual responde a um período seco variando de 4 a 
6 meses secos e altas temperaturas (acima de 22°C) e se distribui, 
na sua maior parte, pelos Tabuleiros Costeiros (porção centro
sul), pelo Planalto da Borborema, Chapadas do Morro do Chapéu, 
parte das Depressões lnterplanálticas na área denominada Pata
mar Colinoso Marginal e reduzida área da Planície do Rio São 
Francisco. Foram mapeadas as seguintes formações: 

A) Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial 

Essa formação praticamente inexiste com as suas características 
originais, notando-se o domínio da Vegetação Secundária. São 
bastante reduzidos os elementos remanescentes que testemu
nham a sua ocupação, no passado, nas estreitas áreas de várzeas 
à margem direita do rio São Francisco, entre a cidade de Penedo e 
a sua foz. Observou-se a presença de conduru (Brosimum sp.), ita
picuru (Goniorrhachis marginata), Ocotea sp. (louro) e sucupira 
(Bowdichia sp.), entre outros. 

B) Floresta Estacionai Semidecidual das Terras Baixas 

É esta a formação que reveste a porção centro-sul dos Tabuleiros 
Costeiros; da margem esquerda do rio Coruripe prolonga-se para 
o sul. ultrapassando os limites da Folha SC.24. Distribuída sobre 
solos Podzólicos Vermelho-Amarelos de textura variável (vide 3-
Pedologia), apresenta como espécies típicas desta formação as 
do gênero africano Caesalpinia e outras mais, por exemplo, piquiá 
(Asptdosperma sp.), Cordia sp. etc. 

C) Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 

Própria das áreas cristalinas situadas entre 100 e 600 m de alti
tude (Planalto da Borborema, Planalto da Diamantina, De
pressões lnterplanálticas), tem como característica fundamental 
a decidualidade de suas espécies arbóreas emergentes, entre 
elas o itapicuru (Goniorrhachis marginata) e o cedro (Cedrela sp.). 
Os troncos são delgados, eretos e as copas relativamente estrei
tas. A altura média do estrato arbóreo dominante oscila entre 16 e 
20 m. Existe uma submata com enorme quantidade de plântulas 
de reconstituicão arbórea, arbustos e epífitos. 

Em alguns Íocais da área mapeada este tipo florestal é deno
minado regionalmente de "mata branca", isto é, floresta que não 
possui madeira de boa qualidade. 

D) Floresta Estacionai Semidecidual Montana 

Esta formacão reveste áreas de relevos residuais acima de 600 m 
de altitude." Caracteriza-se por apresentar na sua estrutura árvores 



de menor porte (a floresta é baixa, mais ou menos 20 m), com 
folhagem coriácea e broto terminal protegido. As árvores de fo
lhas estacionais geralmente são mais altas; as epífitas são nume
rosas e a submata é rica em taquaras (Merostachys sp.) (Fig. 
4.9) 

Fig 4 9- Perfil esquemático das fisionomias das formações da Região da Floresta 
Estacionai Semidecidual 

4 1.3.1 6 - Região da Floresta Estacionai Decidual 

O conceito dessa região ecológica é semelhante ao da região 
anterior, variando apenas a intensidade da decidualidade foliar, 
que passa a ser de 50%, ou mais, na época desfavorável Este 
efeito fisiológico é mais acentuado no Nordeste em decorrência 
de um período seco mais prolongado (até sete meses secos, em 
alguns locais das Chapadas de Morro do Chapéu, BA), das altas 
temperaturas (médias anuais acima de 20°C) e da textura dos 
tipos de solos que sustentam essa vegetação. 

Na sua estrutura a dominância é da forma biológica fanerófita 
decidual, com as gemas foliáceas protegidas É grande também o 
número das terófitas, geófitas e hemicriptófitas que fazem parte 
da submata 

No território brasileiro esta região ecológica existe de forma 
descontínua e suas comunidades estão geralmente situadas, de 
norte para sul, entre a Floresta Ombrófila Aberta e a Savana, e de 
leste para oeste entre a Floresta Estacionai Semidecidual e a 
Estepe (Caatinga). 

Andrade-Lima (1966e) caracterizou-a em Pernambuco, na 
Bahia e na Paraíba como "Floresta estacionai caducifólia não 
espinhosa", também denominando-a "mata seca" Ainda é pouco 
estudada, como ressalta o autor Por isso, quando melhor estu
dada, talvez se conclua pela sua identidade com a "mata de cipó" 
e o "agreste" 

É oportuno mencionar a diferenciação que se faz, no Nordeste, 
e~tre a "mata seca" e a "mata de cipó". A "mata seca" é expres
sao cnada por Vasconcelos Sobrinho, em 1941 (Vasconcelos 
Sobnnho, 1949 e 1971 ), para designar uma segunda subdivisão 
da ~'zona da mata pernambucana" Fundamentada no grau de 
um1dade e na caducifolia dos seus elementos arbóreos, o "fenô
meno mata seca nada mais é do que a floresta semidecídua 
geralmente conhecida dos fitogeógrafos", conforme esclarece~ 
emérito naturalista (1971 ). mesmo que a expresão, às vezes, seja 
g_':afada como "mata seca caducifólia" (ibidem) Apesar da omis
sao do pref1xo, conclui-se pela comparação dos mapeamentos 
que toda a área referida como de "mata seca", pelo autor, corres
ponde às ocorrências da Floresta Estacionai Semidecidua\ ma
peadas pelo RADAMBRASIL 
. Quanto à expressão "mata de cipó", designa, tão-somente, o 

t1po dec1dual ou caducifólio, como é usualmente mais empre
gado no Nordeste. 

A Floresta Decidual recebe, ainda, outra denominacão regio
nal. como a de "mata de fechado", ou simplesmente "fechado" 
quando se refere à Floresta Decidual do Planalto da Diamantina' 
não só na sua po_rção baiana, como também nos seus prolonga~ 
mentos no terntono m1neiro 

Assim, apesar da variedade de denominacões cada um des
ses tipos florestais estacionais conserva as su~s p(óprias caracte-

rísticas estr~turais e fisionômicas, claramente evidenciadas du
rante os períodos secos aos quais estão subordinados. 

Na Folha SC.24 Aracaju, são bastante reduzidas as áreas onde 
a Floresta Estacionai Decidual ainda existe com remanescentes 
da sua forma original Entretanto, o que sobrou da sua área degra
dada permite afirmar que esta floresta se expandia por áreas bem 
representativas do Planalto da Diamantina (Pré-Cambriano). do 
Planalto da Bacia Tucano-Jatobá (Cretáceo) e do Pediplano Ser
tanejo (Pré-Cambriano) 

A) Floresta Estacionai Decidual Submontana 

Os pequenos agrupamentos que atualmente representam esta 
formacão mostram-se concentrados a sudeste e a sudoeste da 
Folha 'se 24 em estudo, já nos seus limites com a Folha SD 24 
Salvador 

Altimetricamente tem a sua ocorrência inserida entre as cotas 
de 100 a 600 m 

Os cortes sucessivos têm alterado o seu porte e a densidade 
da sua submata, tornando-a de difícil penetração, pois a regene
ração se faz de forma intrincada e com esgalhamento profuso 

Entre as espécies formadoras do estrato superior desta forma
ção têm destaque Cedrela sp (cedro) e Gomorrhach1s margmata 
(itapicuru) 

B) Floresta Decidual Montana 

Esta formação tem seus remanescentes em áreas reduzidas do 
Planalto da Diamé!ntina e dos reversos desse planalto, já na sua 
porção oriental E constituída por plantas florestais raquíticas 
(scrub), mormente nos locais onde se apresentam caos de 
blocos 

Sua fisionomia, na época seca, confunde-se facilmente com a 
da Estepe Arbórea Densa. Os fustes são delgados e esbranquiça
dos, com ramificação baixa e profusa De mistura com caméfitas 
de folhas coriáceas, perenifólias, pequenas e de habltus Jitólico, 
formam uma trama intrincada, de difícil penetração 

Observou-se a presença constante de Tabebuia avellanedae 
(pau-d'arco-roxo), de habltus raquítico, pitiá (Aspidosperma sp ), 
madeira-nova (Pterogyne mtens), entre outras 

4 1 .3 1 7 - Áreas das Formações Pioneiras 

Na conceituação das regiões fitoecológicas, como foi visto, além 
dos problemas fisionômicos e estruturais da vegetacão, foram 
também comentados os parâmetros ecológicos do 'ambiente, 
cujas variações constituem os fatores limitantes dessas regiões 
ecológicas: clima, fisiologia, fitoambiente (Fig. 4.2) Desse modo, 
a cada região corresponde, a pnon, uma vegetação clímax de 
estrutura florestal ou campestre. 

Áreas há, entretanto, onde as plantas ocupam solos em pro
cesso incipiente de forma cão e nem sempre indicam estar a área 
no caminho da sucessão para o clímax da região circundante É o 
caso da vegetação que ocupa os solos cujo modelado é de 
acumulação, seja por influência marinha (praias, dunas, cordões 
litorâneos), seja fluviomarinha (mangues, deltas, lagunas etc.) ou 
puramente fluvial (várzeas atuais, terraços) ou fluviolacustre, e 
que foi designada pelo Projeto RADAM BRAS I L de Formações 
Pioneiras 

Esta designação prendeu-se, portanto, a uma tentativa de con
ceituar a vegetação de primeira ocupação das áreas edáficas 
azonais, sempre com plantas adaptadas aos parâmetros ecológi
cos do ambiente dominante, sem vinculá-las, prioritariamente, às 
regiões fitoecológicas próximas Esta é a principal causa de esta
rem estas plantas ligadas a famílias e gêneros do universo tropi
cal psamófilo ou hidrófilo, seja através da dispersão de seus 
ecótipos, seja através da adaptação ao ambiente especializado, 
cujos fatores restritos em geral determinaram ecótipos de distri
buição pantropical, como é o caso dos gêneros Remirea. Rhlzo
phora e Av1cema. 

Nessas Formações Pioneiras, observa-se freqüentemente 
uma vegetação campestre ou Jenhosa de ervas terófitas, geófitas 
e às vezes hemicriptófitas, que são, por sucessão natural, substi-
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tuídas por caméfitas, microfanerófitas (arbustos) e fanerófitas de 
baixo porte (em torno de 1Om) 

Estas comunidades serais obedecem à divisão que se segue. 

A) Áreas de Influência Marinha (Restinga) 

São as áreas que recebem influência direta do mar Embora agru
padas sob a denominação "Restinga", apresentam as seguintes 
características: a começar pelas praias e pelas antedunas, à espé
cie Rem1rea maritlma seguem-se o Paspa!um vagmatum e o Hydro
coty!e bonanens1s, além da !pomoea pescaprae e da Canaval1a obtu
slfo!Ja, que são ervas estoloníferas e reptantes, ccim capacidade 
para colonizar areias desnudas e fixá-las solidamente 

Além dessas, outras plantas aí se estabelecem, seja através de 
sementes leves trazidas pelos ventos e pelas correntes maríti
mas, seja por reprodução agâmica, e.g os ecótipos dos gêneros 
Spartina. 'Po!ygala. Acecarpha. Achyroclme, Dyckia e outras mais 
Nas dunas, propriamente ditas, a vegetação já é mais lenhosa, 
com as microfanerófitas emprestando um caráter arbustivo (scrub) 
à formação vegetal aí instalada Destacam-se então o Schmus 
thaerebentlfolws e a Lythraea brasJ!JensJs e outras muito caracte
rísticas dos gêneros Erythroxylum. Eugema e Myrc1a e, particular
mente para a área em estudo, uma alta densidade de Attalea. 

Em todo o conjunto o que mais chama a atencão são os 
cordões de regressão marinha (a restinga propria~ente dita), 
muito bem caracterizados por Lamego (1940): "A seqüência de 
baixadas e elevações paralelas, peculiar a estas formações, divide 
a sua flora em dois tipos completamente diversos .... E prosse
guindo' "Nas baixadas permanentes de água doce, a tabua e o 
peri-peri são os maiores contribuidores para o dessecamento, 
não só pela retenção de grande volume d'água, como pela sua 
própria decomposição que pouco a pouco vai entulhando as de
pressões de detritos vegetais ", concluindo com a importância 
dessa sucessão higrófita para a manutenção desses ecossiste
mas de tão frágil estabilidade 

B) Áreas de Influência Fluviomarinha 

Estes terrenos são representados pelos ambientes costeiros sob 
influência de área de oscilacão das marés- contorno de baías e 
enseadas, lagoas, estuários'e rios (estes somente até o limite de 
água doce)-, caracterizados por solos limosos ou de vasas finas 

(Solos Indiscriminados de Mangue) (vide 3 - Pedologia). Aí 
cresce uma vegetação arbórea e arborescente, relativamente 
densa, altamente especializada e exclusiva dos trópicos, desig
nada mangue ou manguezal. 

Esta comunidade seral distribui-se em funcão do maior ou 
menor grau de salinidade, da altura e duração d~ submersão e da 
natureza do substrato (Schnell, 1 970/1 ). Desse modo, a Rhlzo
phora mangle pode ser considerada a primeira pioneira, pois vive 
onde é maior o teor de salinidade Continuando a seqüência, vêm 
aAv1cenma, cujas espécies variam conforme a latitude sul e norte, 
e, finalmente, a Laguncularia racemosa e o Conocarpus erectus, que 
restringem sua presença aos locais mais altos, só atingidos 
pela preamar 

Esta seqüência não é obrigatória, podendo-se observar, com 
certa freqüência, manguezais constituídos só de RhJzophora ou só 
de Av1cenma 

Esta formação pode ainda oconer com a fisionomia herbácea, 
justamente quando a água do mar fica represada pelos terraços e 
diques marginais Aí a área salobra é povoada por gramíneas dos 
gêneros Spartma e Sa!Jcorma, ambos com capacidade para resistir 
à submersão temporária em água do mar. conforme comenta 
Joly (1970) 

C) Áreas de Influência Fluvial 

São as áreas das planícies aluviais e depressões que refletem os 
efeitos das cheias dos rios Nestes terrenos aluviais, conforme a 
quantidade de água empoçada e dependente do tempo em que 
ela permanece, as formações vão de herbáceas até arbustivas 
(caméfitas) ou então formam densos buritizais 

Nas depressões brejosas os gêneros Typha. Cyperus e Juncus 
existem dominando, todos os três com ampla dispersão no teni
tório brasileiro Em outras áreas, melhor drenadas. os gêneros 
Pamcum e Paspa!Um dominam em meio às ervas cespitosas do 
gênero Canna; outras há onde dominam grandes associações 
puras de Montnchard1a e finalmente, quando a formação é arbus
tiva, já dominam caméfitas dos gênerosAcac1a e M1mosa ao lado 
de Solanaceae, Compositae, Mirtaceae e outras. 

Esses três tipos específicos de formações pioneiras descritas 
(marinha, fluviomarinha e fluvial), com as suas fisionomias pró
prias, são encontrados na área mapeada, com maior distribuição 
espacial na faixa costeira (Figs 4 1 O e 4 11) 

Fig 4 1 O- Perfil esquemático das fisionomias das Formações Pioneiras Marinhas (Restinga) 1) Arbórea 2) Arbustiva 3) Herbácea 

4 1 3 1 8- Áreas de Tensão Ecológica 

Quando entre duas ou mais regiões fitoecológicas existem áreas 
onde as floras se contatam, justapondo-se ou interpenetrando
se, constituem-se os contatos. Estes, num recurso de mapea
mento para escala regional (Veloso et a/11, 1975; Veloso & Góes
Filho, 1982), foram divididos, respectivamente, em encraves e 
ecotonos 

No primeiro caso, mosaico específico ou encrave, cada mo
saico de vegetação guarda sua identidade ecológica sem se mis
turar, permitindo a definição da formação ou subformação do
minante. 

No caso dos ecotonos, ou mosaicos pauciespecíficos, quando 
a interpenetração se dá entre regiões ecológicas cuja vegetação 

588/VEGETAÇÃO 

tem estrutura semelhante, por exemplo Floresta Ombrófila com 
Floresta Estacionai, torna-se necessário o levantamento das ca
racterísticas florísticas de cada região para se efetuar a delimita
cão. Já em outros ecotonos, quando constituídos por floras de 
;egiões bem diferentes, a sua delimitação é praticável até mesmo 
através de fotointerpretação, por exemplo a mistura da Floresta 
Ombrófila com a Savana 

Desse modo, nos ecotonos, a identidade ecológica passa a ser 
a nível de espécies, não se determinando, portanto, a dominância 
de uma região sobre a outra (ou outras) 

Estas áreas de tensão, muitas vezes, são coincidentes com o 
contexto de duas formações geológicas diferentes e com faixas 
de transição climática, ocorrendo frequentemente endemismos 
que melhor as identificam. 



F1g. 4 .11 - Padrão de Imagem de radar 11 :250.000}. 

Na área em estudo foram mapeados os Contatos Savana/ 
Estepe; Savana/Floresta Ombrófila; Savana/Floresta Estacionai; 
Savana/Restinga; Estepe/Floresta Estacionai e Savana/Estepe/ 
Floresta Estacionai. 

4.1.3.1.9 - Refúgio Ecológico 

Toda e qualquer vegetação florist1camente diferente do contexto 
geral da flora da região foi considerada, pelo RADAMBRASIL, 
como um Refúgio Ecológico. Sendo uma vegetação regional o 
somatório dos parâmetros ecológicos que determinaram a estru· 
tura dessa flora, qualquerfator que distoe deste sincronismo terá 
como resposta uma flora específica desse ambiente menor. Por 
exemplo. os cumes litólicos de algumas serras. as altitudes que 
influenciam no microclima, as áreas turfosas, portanto toda área 
que imprima à região ambientes dissonantes ao reflexo normal da 
vegetação. 

As fisionomias desses refúgios são complexas, pois. embora 
circunscritas a pequenas áreas. apresentam grandes variações. 
Assim, às vezes o Refúgio Ecológico refere-se a uma formação 
relíquia e, outras vezes. a uma vegetação de espécies seleciona
das que se refugiam em ambientes altamente especializados. 
Exemplificando, foram mapeadas como Refúgio Ecológico as for· 
mações relíquias da serra Chapéu do Sol. em Roraima (Veloso er 
ali!, 1975). e as do pico da Neblina (Silva; Ribeiro; Santos, 1976); 
enquanto as formações instaladas sobre a laterita (canga). da 
serra dos Carajás (Veloso et alii, 1 974). foram classificadas como 
semelhantes às comunidades li tólicas do Quadrilátero Ferrífero. 
em Minas Gerais. 

Vale lembrar que não se deve confundir refúgio com dis
junção ecológica. 

O primeiro restringe-se às áreas de pequenas dimensões. 
totalmente diferentes da região em que estão inseridas. assu· 

mindo uma conotação de flora ou de associação relíquia, con· 
forme as conceituações afins de Clements (1949), Cain (1951 ), 
Aubréville (1 970), Font-Ouer (1970) e Schnell (1970/ 1 ), entre 
outros. Enquanto a disjunção é uma repetição. em escala maior. 
de comunidades de uma outra região próxima, que se inserem no 
contexto da região dominante (Andrade & Lins 1964; Andrade· 
lima, 1966c). 

Refúgios Ecológicos Montanos foram mapeados nos níveis 
mais elevados da serra da Jacobina. das Chapadas do Morro do 
Chapéu e dos Blocos Planálticos Setentrionais (ambos no Plana I· 
to da Diamantina). 

Nos refúgios constitui dos pelos campos de altitude. a vegeta· 
ção sempre apresenta aspecto bastante peculiar, formando asso
ciações de rara beleza. Ora alternam-se grupamentos saxícolas e 
psamófilos, ora ocorre uma flora palustre. ora um tapete herbá
ceo·graminoso que reveste toda pequena porção de melhor solo 
dispon(vel. Em alguns locais a cobertura é exclusiva das canelas
de-ema ( Ve/losia spp.}. Em outros, além dessas, compõem a flo
ristica espécies de Amaranthaceae, Bignoniaceae. Begoniaceae, 
Cactaceae. Ericaceae, Eriocaulaceae. Orchidaceae e outras mais 
(Figs. 4 .1 2 e 4 .1 3). 
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Fog. 4. 12- Perfol esquem~loco do Refúgoa Ecoiógoco Monta no Wlanaho da Diaman· 
llna). 1 1 Relúgoo Ecológico Mor11ano. 2) FlareSia Estacoonal Semodecodual. 3) Fio· 

resta Oonbrófola Densa. 

Fog. 4.13 - Padrio de omagem de radar (1 :250.0001. 
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4.1.4- ESTUDO FISIONÔMICO-ECOLÓGICO 

4 1.4.1 -Súmula histórica 

O levantamento bibliográfico referente ao conhecimento fitogeo
gráfico da área abrangida pelas Folhas Aracaju/Recife revelou 
inúmeros trabalhos, desde as achegas, memórias e relações dos 
cronistas quinhentistas e seiscentistas às obras clássicas con
temporâneas, cuja leitura é indispensável à compreensão das 
características ecológicas desta porção do espaço nordestino. 

A título de sinopse, serão aqui comentadas apenas aquelas 
mais específicas dos naturalistas e pesquisadores cujos traba" 
lhos referem-se, mais diretamente, à descrição da vegetação dos 
estados que compõem as Folhas em questão. 

De maneira bastante didática, Leutzelburg ( 1922/3) classifi
cou as pesquisas no Nordeste em quatro épocas distintas 

A primeira delas refere-se à época das pesquisas gerais e plan
tas medicinais e abrange os séculos XVI e XVII 

Desta época é o Tratado Descriptivo do Brasil em 1587, de 
Gabriel Soares de Souza, reeditado pela Ed Nacional, em 1938 
Nesta obra aparecem inúmeras e detalhadas anotações botâni
cas, entre outras as espécies típicas das florestas, da savana 
(Cerrado) e da estepe (Caatinga) da Bahia. 

· Das viagens de Georgio Marcgravio (ou Jorge Marcgrave) pelo 
Brasil. entre os anos de 1637 e 1640, resultou a grandiosa obra 
"Historia Naturalis Brasiliae", editada em 1648 

Reeditada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 
(1942) na sua forma original, compõe-se de oito "livros", sendo 
que os três primeiros tratam das ervas, plantas frutíferas, arbustos 
e árvores, com seus nomes indígenas e sua utilização e, principal
mente, com detalhada descrição botânica A atuação desse notá
vel naturalista efetuou-se mais demoradamente em Pernambuco, 
embora taml::-ém tenha viajado por Alagoas, Sergipe, Bahia, Pa
raíba e Rio Grande do Norte 

Também Gaspar Barléu, como historiador do governo de Mau
rício de Nassau no Nordeste, deixou obra intitulada "História dos 
feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil" 
(1974), cuja 1 ~edição data de 1647. Nela relata a existência de 
diversos tipos de "matas" e relaciona as principais madeiras que 
as caracterizam. 

Mormente sobre a vegetação de Alagoas encontram-se des
crições detalhadas nÇJ "Relação das matas das Alagoas, que tem 
princípio no lago do Pescoço, e de todas as que ficam ao norte 
d'esta até ao rio lpojuca, distante 1 O léguas de Pernambuco"", 
datada de 20 de agosto de 1809 Seus signatários (José Men
donca de Matos Moreira e José Joaquim da Silva Freitas), já na 
épo~a, demonstravam grande preocupação com "a necessidade 
que havia de se estabelecer um methodo, que regulasse os córtes 
das madeiras e a conservacão das matas :· 

Ainda desta época são' os trabalhos de Manuel Arruda de 
Câmara, em Pernambuco, iniciados em 1797 (apudCosta, 1909) 
Através de diversas excursões científicas, reuniu inúmeros traba
lhos sobre a flora de Pernambuco, sendo que alguns permane
cem inéditos. 

A época áurea rnartiana foi, evidentemente, a mais importante 
em relação à botânica propriamente dita. Marcaram-na contri
buições de naturalistas como Maximiliano, Príncipe de Wied
Newied, que pesquisou as matas do litoral baiano entre 1816/7, 
durante algum tempo acompanhado por Sellow (apud.Luetzel
burg, 1922/3), que foi o primeiro naturalista europeu vindo ao 
Brasil com o fim específico de estudar a botânica do País. Porém é 
a Martius que cabe o destaque maior Acompanhado por Spix 
(1818), penetrou na área da Folha Aracaju a partir do rio do Peixe, 
seguindo o percurso Queimadas-ltiúba-Senhor do Bonfim. Des
creve a vegetação de toda essa área, na época castigada por seca 
violenta. De Senhor do Bonfim desvia-se para leste, para Monte 
Santo, cujas características geobotânicas compara às de Minas 
Gerais, particularmente às da serra do Caraça. Prosseguindo, 
alcança o São Francisco em Juazeiro, daí seguindo em direção a 
Oeiras, no Piauí Seus relatos são ricos em detalhes sobre a flora 
que encontra, seu porte, fisionomia e composição florística 

Ainda na primeira metade do século XIX caracteriza-se a 
época baiana ou gardneriana, entre 181 7 e 1 850, aproximada-
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mente. Foram inúmeros os naturalistas que visitaram a Bahia e 
Pernambuco nessa época (Luetzelburg, 1922/3) Entre todos 
destaca-se o botânico inglês Gardner, que percorreu parte da 
Bahia, Pernambuco e Alagoas, penetrando pelo São Francisco 
até a altura de Pão de Açúcar (AL) Ao longo das suas viagens, reu
niu vasto material botânico e seus relatos dão um registro minu
cioso da fitofisionomia dessa porção do Nordeste 

A época nordestina geral ou época moderna pode estender-se 
da segunda metade do século XIX aos dias atuais 

A Geographia Alagoana ou Descrição Physica, Política e His
tórica da Província das Alagoas, pelo Dr Thomaz do Bom-Fim 
Espínola em 1871, traz listag~ns extensas de espécies vegetais e 
sua utilização, algumas com área de ocorrência e, sobretudo, com 
comentários sobre a abundância de determinadas espécies na 
composição florística geral. 

Ainda sobre a fitogeografia de Alagoas tem-se o trabalho de 
Alfredo Brandão - Contribuição para a Geografia Botânica do 
Estado de Alagoas, 1916-, republicado por ocasião do XXXIII 
Congresso Nacional de Botânica, em Maceió .. 1_982. Trata-se ~e 
estudo sobre a vegetação do estado, d1stnbu1çao e const!tu1çao 
das "matas", "tabuleiros"", ""caatingas"" e "agrestes", e das 
áreas litorâneas. 

Luetzelburg (1922/3), no seu ""Estudo Botânico do Nordeste", 
registra minuciosamente o resultado das suas viagens realizadas 
pelos estados do Nordeste, à exceção do Maranhão. Trata-se de 
um verdadeiro tratado de fitogeografia, com maior enfoque sobre 
a vegetação xerófita do espaço semi-árido. Ap~sar da norner~_cla
tura regional utilizada pelo autor na class1f1caçao da vegetaçao, a 
relacão da florística é tão rica em espécies e a descrição das fisio
nomias tão detalhada, que todas as comunidades se tornam 
passíveis de individualização, conforme os critérios adotados 
pela Divisão de Vegetação deste Projeto. 

Entre os trabalhos mais recentemente publicados e indis
pensáveis para o estudo da área em questão, tem-se toda a 
extensa bibliografia de Andrade-Lima (1954, 1960, 1966e, 
1970,1972 e 1977a e b). Seus estudos botânicos e fitogeográfi
cos abra.ngern urna série de informações, mormente sobre o 
Estado de Pernambuco 

Também em Tavares (1959, 1960, 1964a e b) e Tavares et a/11 
(1975) encontram-se variadas informações sobre as madeiras do 
Nordeste e sobre os inventários executados pelo autor e sua 
equipe nas florestas de Alagoas. 

A enorme experiência fitogeográfica de Veloso ( 1 964 e 1 966), 
Veloso eta/11 (1974 e 1975) e Veloso & Góes-Filho (1982) foram 
contribuições fundamentais para a elaboração desse estudo 

As demais obras consultadas, não relacionadas para esta 
súmula histórica, foram também de inegável valor pelos ensina
mentos e conhecimentos que proporcionaram aos autores deste 
relatório e constam da listagem bibliográfica publicada no 
item 4 1.8. 

4.1 4 2- Zonação geobotânica 

Esta zonação, representada pelo fluxograma (Fig. 4.14), mostra a 
distribuição das fitocenoses que compõem o espaço das Folhas 
Aracaju/Recife: 
- 0 plano fitoclirnático evidencia o comportamento vegetativo 
atual durante o período dos meses secos; infere o limite paleo
climático de sobrevivência para as diversas formas de vida de 
cada região ecológica; 
- 0 plano litológico intervém com as características do embasa
mento rochoso (sua influência na pedogênese) na repartição da 
cobertura vegeta I; 
-o plano georrnofológico, através do modelado, ressalta as for
mas estáveis e aquelas instáveis e o seu posicionamento no 
espaço, que interferem de maneira fundamental na distribuição 
da vegetação Outrossim, através da altimeira, estabelece-se 
também uma hierarquia nessa distribuição; e 
- o plano regional da área é o que retrata as formações florestais e 
campestres (regiões fitoecológicas) e sua atual distribuição 
espacial. . 

Esta zonação representa, igualmente, a distribuição e inter~l
gações de outras áreas de vegetação, corno aquelas de Tensao 
Ecológica e das Formações Pioneiras 



,----------------------- Z O N A Ç Ã O G E O B O T Â N Í C A -------------------------, 

VEGETAÇÃO FLORESTAL' 

I • v 
OMBROFI LA I J ESTACIONAL J 0/3meses secos llü/4meses secos) 

l .. J Planalto do Borborernaj 

I 
Baixos Planaltos I ~ "I (Pre- Cambriano) {~~e9.!"t~~Eb~!~~gi} 

SEMIDECIDUAL l:;--DENSA 

~ 11 
._I Plan Re,boixodo Litorâneo I I Plonol!o da Sorborema ~ ( Pre- Cambriano) ( Pre- Combriano) l DECIDUAL J I ABERTA! 41 Plana_lfos Residuais I 

( Pre- Combrlano) I TENSÃO ECOLÓGICA )I 
(Tronsi,cão climÓtica) 

I I 
I SAVANA 11 

" ESTEPE J ( 0/6 meses secos) (+de4meses seco&) 
t ~ 

I 
I I 

VEGETAÇÃO CAMPESTRE! 

~l Baixos. Planaltos Morgin9is I 
a Bac1q Tucano-Jotoba 

l Pre- Cambriano} .. 

•[ Planaltq da Bacia Tucano- I 
Joto{bP

0
re'- Cambriono) 

I Baixo Plano I to Pré- Litor~neo I 
(Pré- Combriono) 

I Depressões lnterplanÓiticas I 
l Pre- Combriono) J 

f Reveroos do Planalto do I 
, Oiamontino 

(Pre- Combriono/Terc.-Quot) .J 

lPionlcie do Rio Saõ Fronci•co I 
(Quaternário) { 

ltanalto da Bacia do Parnolba 
1 

I· 
(PaleozÓico I Si lurodevoniono) 

lBoixos Pl,analtos Sertanejo• I· 
(Pro- Cambriano) 

•I Planalto da Diamantina 
{Pré- Combriano) I 

.[ Piemantes lnumadas 1 .. 
(Terciário - Quoternáno) I 

Fig 4 14- Zonação geobotânica- Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife 

VEGETAÇÃ0/591 



Assim, de forma bastante sucinta e simplificada, é possível 
mostrarem-se a ecodinâmica (Tricart, 1977) e as interacões das 
diversas fitocenoses. · 

4.1.4.3 - Regiões fitoecológicas 

4.1.4 3.1 - Região da Savana (Cerrado) 

A Região da Savana, com um total de 5.226 km2 , está presente 
nas Folhas Aracaju/Recife com quatro das suas formações típi
cas. Estas fitofisionomias se distribuem em terrenos sedimenta
res e cristalinos, ora sobre modelados de aplanamento, ora sobre 
dis~ecados de origens diversas (Fig 4.15). 

E evidente a sua atual baixa ocupação territorial nesta porção 
do espaço nordestino, ou por motivo da sua manifestacão em 
forma de disjunções da sua área core ou porque sua exten~ão tem 
sido reduzida pela devastação das suas áreas para agricultura, 
como acontece nos Tabuleiros Costeiros, onde se implantou a 
cultura da cana-de-açúcar; como está acontecendo nas Chapa
das de Morro do Chapéu, onde foi introduzida a cultura ca
feeira. 

Destarte, as formações mapeadas mostram-se visivelmente 
alteradas na sua composição e na sua fisionomia originais e, mui
tas vezes, o recurso foi submetê-las a uma legenda dominada por 
antropismos ou, então, como se verá na parte própria, agrupá-las 
em comunidades indicativas de formas ecotonais e de encra
ves. 

Enquanto as Savanas do Centro-Oeste e do Sudeste têm sido 
exaustivamente estudadas, são reduzidíssimas as referências às 
áreas disjuntas das Savanas no Nordeste, mormente sobre as que 
ocorrem nas Folhas Aracaju/Recife. Ainda assim, excetuando-se 
o estudo dé Sarmento & Soares ( 1971 ), sobre pequena área pró
xima ao litoral, entre Nossa Senhora do Ó e lpojuca, em Per
nambuco, com detalhes sobre a sua fisionomia e a sua flora, os 
demais apenas se referem à localização dessas disjunções, tra-

Paulistano 
0 

tando de forma bem generalizada algumas das suas caracterís
ticas 

Não obstante, a consulta a esses trabalhos permite constatar, 
no caso das disjunções da Savana nos 'Tabuleiros Costeiros", um 
consenso de opiniões sobre a sua localização nas mesmas áreas 
climáticas e geográficas das florestas úmidas, com as quais coe
xistem (Waibel, 1979); sobre as características dos solos, que 
repetem as condições das suas áreas correlatas da Amazônia e do 
Brasil Central (Andrade-Lima, 1975). 

Eiten (1972) e Kuhlmann (1977) estendem-se um pouco mais 
quando se referem às áreas disjuntas pré-litorâneas das proximi
dades de Tucano, Ribeira do Pombal e Cícero Dantas, na Bahia, 
sendo que o primeiro autor ressalva a sua localização ""Between 
the coastal forest and the caatinga where the rainfall is less than 
that which supports forest and more than which supports caa
tinga on this kind of substrate" 

Com esta localização (Tabuleiros do ltapicuru), são estas dis
junções da Savana que mostram maior ocupação espacial. Aí 
suportam um período seco mais prolongado, de 2 a 5 meses 
secos e recebem totais menores de precipitação, situados entre 
1.500 e 650 mm. A faixa delimitada por estes índices já coincide 
com a passagem gradativa para um fitoclima semi-árido e, muitas 
vezes, torna-se difícil determinar as fronteiras vivas de cada 
domínio florístico Formam-se então mosaicos complexos, que 
demonstram bem as inter-relações solo-clima-vegetação aí 
existentes 

As demais áreas disjuntas da Região da Savana estão localiza
das a sudoeste da Folha SC.24 ocupando áreas medianamente 
extensas do Planalto da Diamantina, em território baiano 

É interessante observar-se, na literatura especializada, a omis
são sobre estas áreas de Savana Apenas em Luetzelburg (1922/ 
3), que trata dessas formações xeromorfas nas imediações de 
Morro do Chapéu, encontram-se referências sobre essa vege
tação 
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Por outro lado, nenhuma informação foi encontrada sobre as 
Savanas mapeadas por esta equipe nos prolongamentos seten
trionais do Planalto da Diamantina. 

Estas duas áreas estão posicionadas num intervalo de 4 a 6 
meses secos, com este limite superior correspondendo aos ní
veis de maior altitude deste planalto e não sendo tão rigoroso, 
uma vez que se conhecem os efeitos orográficos no Nordeste. 

Além do mais, há que considerar a importância das reservas de 
água subterrânea em solos de Cerrado, conforme comprovado 
por Rawitscher, Ferri & Rachid (1943, apud Goodland & Ferri, 
1979), entre outros. Ao observarem a permanência da umidade 
do solo, a partir de 2m de profundidade, mesmo no auge da esta
ção seca, demonstraram porque as plantas de raízes mais profun
das mantêm as suas reações vegetativas normais, enquanto só o 
forro herbáceo-gramlnóide fica. tostado e seco. 

Pelo exposto, pode-se constatar que, nas Folhas Aracaju/ 
Recife, as condições que regem a distribuição da Savana são 
muito semelhantes àquelas que ocorrem, para esta mesma região 
ecológica, nas Folhas Jaguaribe/Natal (Salgado; Jordy-Filho; 
Gonçalves, 1981 ). Em ambas, estas condições se manifestam 
sob uma amplitude climática que varia do clima tropical úmido ao 
tropical semi-árido, com chuvas bem demarcadas por um período 
que varia de 1 a 6 meses secos e pequena amplitude térmica, com 
temperaturas médias anuais entre 24°C e 26°C Por sua vez, dife
rem das características sob as quais se encontra a Savana na 
Folha Salvador (Brazão & Araújo, 1981 ), entre outras a sua ocor
rência sob um intervalo de 1 a 2 meses secos. 

Estas observações manifestam, de certa forma, o que já foi 
registrado por diversos autores sobre a ocorrência da Savana no 
Brasil. Entre outros, Alvim (1954), Ranzani et a/11 (1963), Rizzini 
(1970), Reis (1971 ), Camargo (1971 ), Hueck (1972), Ferri (1977) 
e Goodland & Ferri (1979) mostram que a Savana é um "tipo" de 
vegetação muito mais subordinado às condições edáficas do que 
propriamente ao clima A sua própria dispersão, no território 
brasileiro (da Amazônia superúmida ao Nordeste semi-árido e 
deste ao Centro-Oeste e ao Sudeste semi-úmidos), se não o 
demonstra, pode, pelo menos, servir como ponto de partida para 
pesquisas mais detalhadas para se definir o problema da Savana 
(Cerrado) do Brasil. 

A análise das fisionomias apresentadas pela Região da Sava
na nas Folhas Aracaju/Recife permitiu separá-las nas Formações 
Savana Arbórea Aberta, Savana Parque e Savana Gramíneo
Lenhosa. 

A) Savana Arbórea Aberta sem floresta-de-galeria 

Manifestando-se com predomínio desta subformação, a Savana 
Arbórea Aberta está presente com um número significativo de 
radiações que, no total, abrange 3 026 km2

. Sua maior concentra
ção evidencia-se a SE da área, na formação dos Tabuleiros do lta
picuru, localizada entre os paralelos 11 o e 12°S Nestes terrenos, 
onde predominam sedimentações do Cretáceo (vide 1 - Geolo
gia) e formações edáficas de Latossolo Vermelho-Amarelo álico, 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e Areias Quartzosas áli
cas (vide 3- Pedologia), a Savana Arbórea Aberta destaca-se pela 
expressiva distribuição da janaúba ou janaguba (Himatanthus 
sucuuba), dominando ao lado da lixeira (Curatel!a amencana), po
rém sobrepujando-a pela altura, que oscila, em média, entre os 
cinco e os sete metros (Est. 4.1 A e B) Esta Apocynaceae destaca
se ainda pelo verde-escuro das folhas grandes e brilhantes e 
pelas copas coniformes. Ainda significativas com as suas presen
ças são as espécies de Byrsomma, bastante distintas em seus ex
tremos, uma com folhas enormes, largas, densamente pilosas (8 
verbasctfo!Ja) e outra microfólia (Byrsomma sp ), porém tão típicas 
e indistintamente conhecidas como "murici". Outras que fazem 
parte deste estrato arbóreo são batiputá (Ourateaspectabi/1), sucu
pira (BowdJchia virgil10ides), caroba (Jacaranda sp) e mangabeira 
(Hancornia spec10sa) O estrato herbáceo-graminoso é relativa
mente bem desenvolvido, embora irregular na altura e no adensa
mento. Compõe-se de arbustos e subarbustos com estrutura 
caulinar pouco desenvolvida, como o angelim-rasteiro (Andira 
humi/is) e uma pequena Myrtaceae. As Gramineae comumente 
encontradas são dos gêneros Axonopus, Paspalurn. Ouiteniurn(?), 
entre outras. Byrsomma coccolobtfo!ia, Eugenia spp., Myrc1a sp , 

Krameria tomentosa e Hirtela sp. completam a florística dessa 
Savana Arbórea Aberta estudada. 

A uniformidade do relevo, da fisionomia e da florística resultou 
numa limitação do número de espécies, coletando-se as que mais 
evidenciavam esta formação. 

Também em virtude desse modelado de aplanamento e das 
características dos solos, estas áreas estão cedendo lugar à cul
tura, em escala industrial, do cajueiro (Anacardwm occidentale) 

Na porção sudoeste da área esta subformação é o revesti
mento da extensa superfície tabular situada entre as serras da Cai
çara, do Alegre, do Angelim e da Gameleira, a oeste de Delfino 
(BA). Esta porção constitutiva dos Blocos Planálticos Seten
trionais (vide 2- Geomorfologia), com terrenos do Pré-Cambria
no e preponderando os Solos Litólicos distróficos, textura are
nosa, sobre o Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (vide 3 -
Pedologia), abriga uma Savana cuja composição florística difere 
bastante da descrita na área anterior. Conjetura-se sobre estas 
alternâncias, se estariam ou não relacionadas ao caráter limitante 
das formacões litólicas, ao maior período (entre quatro e seis 
meses sec.os), à altitude (em torno de 1 000 m) ou à vizinhança 
com os refúgios e com a Floresta Estacionai, dos quais rece
beriam contribuições 

Do ponto de vista estrutural, notam-se variações no estrato 
lenhoso, que na periferia é de baixo porte, aumentando gradativa
mente para o centro sem, contudo, alcançar altura expressiva, 
oscilando entre 1 ,50 m e 1 ,80 m Dele fazem parte Amasonia sp, 
Bamstenopsis angusttfolia, Banistenops1s aff. manifolia, Cassia sp , 
Dec!ieuxia sp., Kramena sp , Maprounea gwanensis, sendo esta 
mesofanerófita comum tanto à Savana como à Floresta Estas 
espécies dispõem-se de tal forma que imprimem à fisionomia 
maiores espaços abertos, com povoamento rarefeito O tapete 
herbáceo-graminóide é denso e contínuo, dominado pelaAristida 
pallens e com herbetum constituído de Ayena sp.,Evo!vu!us mart/1, 
Hybanthus sp., entre outras. 

A nordeste da Folha SC 24 próximo a São Miguel dos Campos 
(AL), a Savana Arbórea Aberta pronuncia-se de maneira pouco 
significativa. Encontra-se revestindo pequena porção dos Tabu
leiros Costeiros, onde predomina o Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico e álico Estas características edáficas não têm impe
dido a ocupação dessas áreas pela cana-de-açúcar, o que explica 
a sua remanescência somente em pequenos claros em meio à 
vegetação florestal secundária Das espécies componentes do 
estrato arbóreo as mais características são muito conspícuas, 
como Curate//a americana. Hancorma speciosa e as Byrsonima spp 
Entre as demais podem ser destacadas espécies de Myrthaceae, 
uma Apocynaceae do gênero Himatanthus e Melastomataceae O 
estrato graminoso apresenta-se ora denso, ora expondo o subs
trato, e é composto notadamente por espécies dos gêneros 
Anstlda, Axonopus, Chloris e outras das famílias Compositae, 
Cyperaceae, Lithraceae etc 

B) Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria 

Esta subformacão foi constatada em duas áreas a sudoeste da 
Folha SC 24 A~acaju, abrangendo um total de 173 km2 

Na porção leste dos Blocos Planálticos Setentrionais, onde as 
altitudes ultrapassam os 1 200 m, ocorre associada à Savana 
Gramíneo-Lenhosa e ao Refúgio Ecológico Montano As for
macões edáficas aí existentes são Solos Litólicos e Latossolo 
Ver~elho-Amarelo álico e distrófico (vide 3- Pedologia), consti
tuindo, portanto, um dos principais fatores que justificam essa 
proximidade fisionômica e florística 

Esta Savana Arbórea Aberta apresenta acentuado caráter xe
romorfo, melhor evidenciado nas espécies arbóreas pelos seus 
troncos muito tortuosos e de cascas suberosas, alguns caustica
dos pelo fogo. Aqui, sua composição florística difere bastante das 
descritas nas áreas anteriores. O primeiro destaque é dado pelos 
grupamentos gregários do pau-de-tucano (Vochysia sp ), que 
ocorre com igual procedimento nas áreas de encraves próximas a 
Campo Formoso (BA), e que serão descritas a postenon Espalha
dos intermitentemente pela subformação foram identificados 
exemplos de azeitona-do-mato (Hirtella amencana), casquinha 
(Termina/ia argentea), jacarandá (Machaenum sp.), janaúba (H1ma-
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tanthus sp.), mangabeira (Hancornia spectosa), muricis (Byrsomrna 
spp ), pau-d'arco-roxo (Tabebuia avellanedae), em floração na épo
ca, puçá (Mounria pusa) e sucupia (Bowdtchia vtrgtltotdes). Estas 
são as fanerófitas que melhor caracterizam o estrato arbóreo. O 
estrato herbáceo, ora cespitoso heterogêneo, ora homogêneo 
rasteiro, vê-se interrompido por afloramentos onde podem ser 
encontradas verdadeiras consorciacões de Bromeliaceae ao lado 
de pequenas saxícolas e cactáceas·, como Cephalocereus /eutzel
burgui Destarte, não deve surpreender quando a florística dos 
elementos de porte inferior da Savana Gramíneo-Lenhosa e dos 
Refúgios se fizer presente, pois, aí, a afinidade ecológica é de
monstrada pelos gradientes edáficos e climáticos Completando 
esse estrato herbáceo, são evidentes o barba-de-bode (Aristida 
pallens), Trachypogon sp, uma Cassia rasteira e, de entremeio, 
exemplares da palmeirinha ariri (Syagrus microphylla). 

Ladeando os pequenos córregos intermitentes, encontram-se 
cílios florestais com exemplares arbóreos oscilando entre 1 O e 
12m de altura Destacam-se, entre outras, o açoita-cavalo (Luhea 
sp.), conduru (Brostrnurn sp ), ingazeira (lnga sp.), jatobá (Hyme
naea sp.) e jutaí (Apuleia leiocarpa) Nos locais mais sombreados 
das margens rasas, encontram-se os fetosA/sopht!a e Gletquema e 
pequenas colônias de Paepalanthus 

A Savana Arbórea Aberta com floresta-de-galeria manifesta
se, também, nos prolongamentos a nordeste das Chapadas de 
Morro do Chapéu, ladeando o front da serra do Tombador. Assen
tada sobre Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico e Solos 
Litólicos distróficos, ambos associados às Areias Quartzosas 
também distróficas, mostra na sua florística componentes diver
sos dos registrados para as outras áreas de Savana que foram des
critas As formas estruturais são as peculiares, com grande per
centagem de espécies com macro e microesclerofilia, cascas 
rugosas e corticosas A cobertura arbórea mostra exemplares 
pouco distanciados entre si, oscilando entre 5 e 7 m de altura, 
com expressiva distribuição de araçá (PstdtUm sp.), cambuí (Euge
ma sp.), jatobá (Hymenaea sp.), Byrsomrna vaccmtfolta (murici}. 
caroba (Jacaranda spp ) e barbatimão (Stryphnodendron sp ) A 
medida que se aproxima da influência dos pequenos córregos 
que drenam a área, há um acréscimo na densidade e na estatura 
dos indivíduos, bem como na florística, já com a contribuição de 
espécies caracteristicamente florestais Estas dominam nas gale
rias que se dispõem perpendicularmente ao front do Tombador 

Aí destacam-se, entre outras, imbaúba (Cecropta sp ), sucupira 
(Bowdtchta vtrgt!totdes), pau-de-rego (Aspidosperma sp.) e pau
d'arco-amarelo (Tabebwa serratifolia) O estrato herbáceo-grami
noso, descontínuo, possui em média um metro de altura, sendo 
intercalado por diversos arbustos como o brutu (Annona sp.), juru
beba (Solanum sp ), assa-peixe ( Vernoma ?), grão-de-galo ( Taber
naemontana sp ), entre outros. 

É oportuno mencionar a ocorrência do tingui (Magoma pubes
cens), pouco comum às Savanas nordestinas, e a disseminação 
de candeia (Gochnatta sp.), cuja presença invasora é marcante nas 
áreas onde a paisagem mostra os antropismos peculiares Da 
mesma forma, evidenciam-se nestas áreas de Savana Arbórea, 
até agora mapeadas nas Folhas Aracaju/Recife, que aí detêm 
hegemonia. espécies menos vulgares às Savanas do Brasil Cen
tral e do norte da Amazônia. 

C) Savana Parque, sem floresta-de-galeria 

Ocupando 202 km2
, a Savana Parque ocorre a sudeste da Folha 

SC.24, já nos limites com a Folha SC.24 Salvador, onde possui 
maior amplitude 

Para efeito de descrição fisionômico-ecológica constata-se a 
sua semelhanca estrutural e florística com a mesma formacão da 
Folha adjace~te, da qual pode ser considerada um proÍonga
mento Desse modo, distribui-se sobre as superfícies mais seten
trionais dos Tabuleiros Interioranos (Nunes; Ramos; Dillinger, 
1981). onde predominam solos do tipo Podzólico Vermelho
Amarelho distrófico 

Floristicamente esta fisionomia dá continuidade à notável 
ocorrência de indivíduos lenhosos, raquíticos, de Htrnatanthus 
obovata (janaúba), dispersos com muito espaçamento sobre um 
tapete contínuo de Gramineae constituído, predominantemente, 
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de Ansttda pallens e Trachypogon mantufari. Em determinados 
locais são vistas touceiras deAndira humilis, que chegam a formar 
pequenos aglomerados, de forma grosseiramente arredondada, 
tendo na periferia. um ou outro indivíduo de Cura te/la amencana. 
Esporádicos são também os exemplos de Bowdtchta virgt!toides, 
que se destacam no conjunto por ter altura superior às demais 
espécies lenhosas. 

D) Savana Gramíneo-Lenhosa, sem floresta-de-galeria 

Englobando 749 km2 , as áreas descontínuas desta subformação 
foram mapeadas nos quadrantes sudeste e sudoeste da Folha 
se 24. 

A sudeste, sua distribuição restringe-se aos Tabuleiros do lta
picuru, na sua porção elaborada em unidade do Terciário (vide 2-
Geomorfologia e 1 - Geologia). Prolonga-se para a Folha SD.24 
Salvador (Brazão & Araújo, 1981 ), onde, por uma questão de dife
renças metodológicas, os terrenos desta unidade foram deno
minados Tabuleiros do Recôncavo (Nunes; Ramos; & Dillinger, 
1981) 

Embora instalada sobre solos constituídos por Areias Quartzo
sas álicas, a estrutura e a florística desta fisionomia savanícola 
repetem, com muita semelhança, algumas das características da 
subformação anteriormente descrita. Desse modo, os espaços 
gramíneo-lenhosos predominam sobre aqueles onde as arvore
tas espaçadas compõem uma fisionomia de Parque; entretanto, 
por efeito do substrato arenoso, este tapete não se mostra tão 
denso e contínuo. Aqui, deixa entrever a areia alvacenta, pois o 
estrato graminoso dispõe-se com fácies mais cespitosa, agre
gando-se mais densamente quando em torno das espécies le
nhosas de estrutura caulinar raquítica A sua florística repete a 
ocorrência de Ansttda pal!ens, de Andtra humilts, e mais Curatel!a 
amencana. Htmatanthus obovata, entre outras. 

Estas áreas de Savana Gramíneo-Lenhosa e mesmo de Savana 
Parque tendem ao desaparecimento paulatino, uma vez que 
estão sendo substituídas por reflorestamento de Pmus spp. e 
Eucalyptus spp 

As áreas mapeadas a sudoeste da Folha Aracaju são as que 
melhor representam a Savana Gramíneo-Lenhosa sem floresta
de-galeria Aí. esta subformação situa-se nas chapadas e blocos 
planálticos da Diamantina (vide 2- Geomorfologia), elaborados 
em unidade do Pré-Cambriano (vide 1 -Geologia), onde predomi
nam Solos Litólicos álicos e distróficos, respectivamente (vide 3 
- Pedologia) 

Esta fisionomia da Savana recebe, na Bahia e em Minas Ge
rais, a denominação de "gerais", continuando-se, nas altitudes 
mais elevadas do Espinhaço e do Planalto da Diamantina, com os 
campos de altitude aí refugiados 

Desse modo, é denominação mais fisionômica do que flo
rística, por isso muito mais presa ao caráter dado pelas formas 
biológicas (e em ambas dominam caméfitas, hemicriptófitas e 
geófitas) do que propriamente às espécies que as compõem; 
pois, como sói acontecer nesta área, são comuns espécies da 
Savana Gramíneo-Lenhosa mescladas com as dos Refúgios Mon
ta nos, já que estas comunidades se justapõem, com prevalência 
da primeira 

Sendo as Chapadas de Morro do Chapéu e os Blocos Planálti
cos Setentrionais meras continuacões do Planalto da Diaman
tina, as Savanas Gramíneo-Lenho~as que aí ocorrem mostram 
flora muito semelhante, sendo raros os exemplos que se restrin
gem a uma e outra dessas áreas 

Ambas caracterizam-se por uma cobertura graminosa que 
atinge em média 50 em de altura, constituída, e g, por Aristtda 
pa!lens. Axonopus spp , Echmolaena inflexa. Pamcum spp., Trachy
pogon spp entremeadas por espécies herbáceas, plantas lenho
sas acaules e arbustos de estrutura caulinar pouco desenvolvida, 
destacando-se: Casearia sp., Caroba sp, Cassta sp., Erythroxy/um 
sp ,Galactia sp , Penandra medtterranea. Stachytarpheta sp e Tibou
chma sp. 

As contribuicões da flora rupestre e da flora psamófila são re
presentadas po'r Barbacema sp., Dyckta sp., Micro/teta sp, Hohen
bergia sp. e Vel!ozta spp., estas em rebrota, após passagem do 
fogo Completando a paisagem, ocorrem as palmeirinhas ariri 
(Syagrus mtcrophy//a) e Alagopthera campestns (coco guri ri) 



E) Listagem das espécies coletadas na Região da Savana 

Ponto de coleta 

F.001 

F 002 

F 003 

F 004 

F 005 

F 006 

Nome científico 

Am8soni8 c8mpestris (Aubl ) Moldenke 
88ntstenopsts 8ngustlfolt8 (Adr. Juss.) Gates 
8 aff m81tfoli8 (Nees et Mart.) Gates 
C8le8 sp. 
C8lli8ndr8 b8ht8n8 Renvoize 
Declteuxt8 fruticos8 (Will ex R et S.) O Kuntze 
Dit8SS8 8ceros8 Mart. 
Evolvulus m8rtll Meissner 
H8rp81yce br8stlt8n8 Benth 
Hyb8nth(Js sp 
Kr8mert8 tomentos8 St. Hil. 
M8proune8 gw8nensts Aubl 
Ptpt8dent8 sp 
Pinquet8 sp. 
St8elt8 sp 
8yrsontm8 g8rdner8n8 Adr Juss. 
C8mpom8nest8 sp 
Myrct8 sp 
St8chyt8rphet8 sp 
Acntop8ppus sp 
88uhtnt8 l8mprophyll8 Harms 
Byrsomm8 V8CCtrufolt8 Adr Juss 
Myrct8 sp 
Ptthecellob!Um 8V8remotemo Mart 
T8bebw8 sp 
Angelont8 sp 
Aristtd8 sp. 
C8mptosem8 con8ceum Benth 
Ctemum sp 
Cuphe8 spp 
Declteuxt8 frul!cos8 (Will ex R & S) O Kuntze 
Dt8crodon compressus Spregue 
D10dt8 sp 
Eleoch8ns sp 
G8/8ctt8 m8rtit DC. 
Heltotropium sp. 
Ltppt8 aff pohlt8n8 Schau 
Lippt8 sp 
Mtmos8 spp 
P8ntcum aff 8dspersum Trin 
P8voni8 c8ncell8t8 (L f) Cav 
Phyl18nthus f8IC8tus Sw 
Polyg8!8 glochtdt8t8 H B K 
P aff tnchosperm8 L 
Polyg8!8 sp 
Psylloc8rpus 8Sp8r8gotdes Mart. ex Mart et Zucc. 
Sol8num sp. 
St8chyt8rphet8 sp 
St8elt8 sp. 
St!llmgt8 cf lor8nth8Ce8e (Muell. Arg) Pax et K Hoffm 
Sulpnop8ppus sp 
Stylos8nthes cf. C8ptt8t8 Vog. 
Verrucul8n8 g/8ucophyll8 Adr. Juss 
88cch8ns s81Zm8nit DC 
Ltst8nthus sp 
M8tceli8 p8Ntfolt8 Brade 
P8VOnt8 m8crostyl8 Guerke 
Stphoc8mpylus tmbnc8tus (Cham) G. Don 
Ttbouchm8 sp. 
Vemont8 aff. cogn8t8 Less 
Alstroemen8 sp 
Declteuxt8 8Sp818thotdes Muell. Arg. 
Declteuxt8 spp. 
Diodt8 sp 
Eptdendrum sp. 
Eriope sp 
Gomphren8 sp. 
Ltppi8 sp. 

Família 

Verbenaceae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Asclepiadaceae 
Convolvulaceae 
Leguminosae 
Violaceae 
Krameriaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Turneraceae 
Rubiaceae 
Malpighiaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Verbenaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Myrtaceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Scroph ui ariaceae 
Gramineae 
Leguminosae 
Gramineae 
Lythraceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Cyperaceae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Leguminosae 
Gramineae 
Malvaceae 
Euphorbiaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Rubiaceae 
Solanaceae 
Verbenaceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Compositae 
Gentianaceae 
Melastomataceae 
Malvaceae 
Campanulaceae 
Melastomataceae 
Compositae 
Amaryll idaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Orchidaceae 
Labiatae 
Amaranthaceae 
Verbenaceae 
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Ponto de coleta 

F007 

F 008 
F 009 

F 010 

Nome científico 

Manewa sp. 
Mtmosa aff. cordistlpula Benth 
Ouratea sp 
Rue/lia sp. 
Spiranthera odoratlssima St H i I. 
Vernoma aff lmearifolta Less 
Byrsomma coccolobtfo!ia H. B K. 
Eugema spp 
Myrcta sp. 
Kramerta tomentos a St H il 
Btrsomma coccolobtfo!ta H B K 
Htrtella sp 
Cuphea sp 

Família 

Schwenckta americana Rooyen ex L. var htrta (Kiotz) Carvalho 

Rubiaceae 
Leguminosae 
Ochnaceae 
Acanthaceae 
Rutaceae 
Compositae 
Malpighiaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Krameriaceae 
Malpighiaceae 
Chrysoba lanaceae 
Lythraceae 
Solanaceae 

4 1 4.3 2 - Região da Estepe (Caatinga) 

Na Região da Estepe da Folha Aracaju, com 181 990 km2 , predo
mina uma fisionomia campestre com árvores de pequeno porte, 
esparsamente distribuídas (Estepe Arbórea Aberta), ora entre
meadas por cactáceas muito bem individualizadas pelo seu porte 
colunar (Cereus e Ptlocereus) ou, então, pela expressiva ocorrência 
de palmeiras (Syagrus spp) Com estas duas subformações (sem 
palmeiras e com palmeiras), abrange 107 290 km2 da área em 
estudo 

Em alguns locais esta estrutura modifica-se, observando-se 
então que as árvores, além de mais altas, estão densamente dis
tribuídas (Estepe Arbórea Densa); dominam sobre um estrato le
nhoso e espinhoso de baixo porte (scrub) e sobre um terceiro, 
herbáceo, de plantas na sua maioria anuais, destacando-se como 
perenes as Bromeliáceas e as pequenas Opuntta e Me!ocactus 
A distribuição espacial dessa formação é bem menor, com 
24 01 3 km2 de área ocupada pela subformação sem palmeiras, e 
apenas 1 786 km2 são caracterizados pela sobformação com 
palmeiras (Syagrus spp) As demais áreas da Estepe são repre
sentadas pela Formação de Parque, com apenas 1 O 055 km2 

(Fig. 4 16) 

O fitoclima dessas áreas de Estepe, como foi visto, reflete, a 
prtort, duas estações bem marcadas O período seco é sempre 
prolongado, podendo se estender de um ano para outro, ao longo 
de vários meses; a estação da chuvas é curta, irregular e mal distri
buída no decorrer dos anos, o que significa um déficit no balanço 
hídrico das plantas durante um intervalo que pode se estender de 
quatro a nove meses secos e até mais 

Para AI vim (1 950), Cailleux & Tricart (1959) e Tricart (1959), já 
não cabem mais dúvidas quanto à antiguidade e à permanência, 
bastante estável, desse caráter regional semi-árido e da vegeta
ção a ele adaptada O isolamento dessa vegetação xerófita, sepa
rada por milhares de quilômetros das suas áreas secas análogas 
da América do Sul (Peru, Bolívia e norte do Chile) e das Américas 
Central e do Norte (Antilhas, costa setentrional da Venezuela e 
México), os endemismos que apresenta e as formas de relevo que 
reveste, generalizadas com extensas paisagens de glacts e de 
mse!bergs, conduzem a estas conclusões, como admitem os 
referidos autores 

Com isto se quer reafirmar que a Estepe (Caatinga) brasileira 
não é conseqüência da degradação antrópica do mau uso da 
terra. Esta teoria torna-se cada vez mais hipotética, podendo-se, 
apenas, responsabilizar o homem pelas alterações estruturais 
recentes (pós-Calombo) que a devastação e o fogo exercem 
sobre a mesma. Assim, algumas fisionomias que serão descritas 
representam apenas a paisagem atual 

Por sua ampla distribuição e para efeito de melhor posiciona
mento das referidas formações e subformações, seu estudo será 
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ordenado em relacão aos domínios morfoestruturais, às regiões e 
às unidades que ~s compõem (vide 2 - Geomorfologia) 

A) Depósitos Sedimentares 

I Planície do Rio São Francisco 

O rio São Francisco, no seu curso na área da Folha SC.24, apre
senta a montante de Paulo Afonso faixas estreitas de planícies 
aluviais, com no máximo 1 O km de largura. Sujeitas às inun
dações periódicas, estas várzeas atuais sustentam uma vegeta
ção de Estepe Parque com palmeiras, caracterizada pela carnaú
ba (Coperntcta cerifera) e por uma sinúsia herbáceo-graminosa rala 
e descontínua, observando-seAeschynomene martli(carrapicho) e 
capim-panasco (Anstida sp ). As espécies arbóreas são repre
sentadas pelo juazeiro (ZtZyphus ;oazeiro), Maytenus ngtda (bom
nome) e Caesa!pmta microphyl!a (catingueira), esparsamente dis
tribuídas. Como estas áreas de Parque ocupam Solos Aluviais 
eutróficos, usualmente utilizados pelas culturas de vazante, pro
vavelmente sua fisionomia atual é antrópica 

11 Piemontes lnumados 

São representados, na Região da Estepe, pelos Campos de Areias 
do Médio São Francisco, localizados no quadrante noroeste da 
Folha SC 24 Excluída a parte que se refere às dunas inconsolida
das, descritas no capítulo das áreas das Formações Pioneiras 
(vide item 4 1 .4 3.5), no restante dessa área tem-se uma Estepe 
Arbórea Aberta em sua forma raquítica (scrub) Aqui, embora os 
enrugamentos arenosos tenham um modelado menos vigoroso, 
nos sítios entre as suaves elevações nota-se um significativo e 
progressivo adensamento dessa vegetação, chegando a forma
rem-se pequenos grupamentos da Estepe Arbórea Densa 

Floristicamente este conjunto fisionômico individualiza-se 
pela considerável distribuição de uma Bignoniaceae arbores
cente, com dois a três metros de altura, em destaque, na época, 
pela abundante florada róseo-escura, e pelo caxacubri (Pilocereus 
tuberculatus), cujo habitat, segundo Andrade-Lima (1966a), são 
essas áreas de "rasos" ou de "caatinga das areias", como são 
conhecidas em Pernambuco. 

Além dessas têm ainda ocorrência expressiva a catanduva 
(Ptptadema obliqua) e Anadenanthera macrocarpa (angico) 

B) Bacias e Coberturas Sedimentares 

I Planalto da Bacia Tucano-Jatobá 

A Estepe Arbórea Densa reveste grande parte da área correspon
dente aos sedimentos cretácicos do Planalto da Bacia Tucano
Jatobá, representada pelas Chapadas do Tonã e da Serra Talhada 
(vide 1 -Geologia e 2- Geomorfologia). Essas duas superfícies 
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Fig 4 16- Mapa de distribuição da vegetação da Estepe (Caatinga) 

de aplanamento são caracterizadas por solos de Areias Quartzo
sas álicas e distróficas, associadas, predominantemente, ao Pla
nossolo Solódico eutrófico (vide 3- Pedologia). 

Em se tratando de áreas onde a água superficial perco la com 
muita rapidez (precipitações entre 400 e 500 mm, seis a oito 
meses secos), a Estepe Arbórea Densa aí instalada demonstra 
uma especiação que sugere endemismos e uma dependência às 
condições edáficas arenosas. Estas características regionalizam 
essa fisionomia peculiar com a denominação de "caatinga das 
areias" ou "raso" 

Uma das características marcantes dessa fisionomia é a domi
nância de P1ptadenia ob/1qua (catanduva, quipembe), entre as 
espécies arbóreas, e do caxacubri (P1Iocereus tuberculatus), entre 
as cactáceas, repetindo, com grande semelhança, o que foi refe
rido para os Campos de Areias do Médio São Francisco. Comple
mentando a paisagem, ocorrem ainda: ameixa (X1mema sp ). May
tenus rig1da (bom-nome), burra-leiteira (Sapwm sp ). Caesalpm1a 
mJcrophylla (catingueira), Cass1a chrysocarpa, maniçoba (Mamhot 
sp ). pinhão (Jatropha heterophyl/a), Pavoma sp e inúmeras outras 
espécies arbóreas e arbustivas comuns à Estepe. As bromeliá
ceas estão muito bem representadas pelas macambiras (Brame/ia 
spp.); e entre as cactáceas, além do caxacubri (Pilocereus tubercu
latus), foram também observados os Melocactus spp., Opuntia 
spp, facheiro (PJ!ocereus sp ) e mandacaru (Cereus jamacaru) É 
interessante observar que a aroeira (Astronium urundeuva) e a 
braúna (Schinops1s brasiliensis) ra1amente ocorrem nessas áreas 
de "areias" (Est. 4.11 B). 

Em alguns locais dessas chapadas a Estepe já apresenta uma 
fisionomia arbórea aberta A nordeste, caracteriza os níveis infe
riores da chapada da serra Talhada Ultrapassa o rio São Fran
cisco na altura das localidades de Alto e Várzea Redonda, pro
longando-se pela borda leste da chapada do Tonã, onde se indivi-

dualiza pela ocorrência das palmeiras ouricuri (Syagrus carona ta) e 
cato I é (Syagrus comosa) lnteriorizada na chapada, reveste ainda o 
relevo residual tabular homônimo que se encontra a noroeste da 
área ao seu redor, acompanhando, grosso modo,as cabeceiras 
dos riachos do Tonã e Macururé onde se identificam pequenos 
tratos agrícolas. 

Esta formação mostra uma estrutura arbórea de porte variável, 
que pode ser relacionada ao grau de aridez e à intensidade da 
intervenção humana Floristicamente caracteriza-se pela catin
gueira (Caesalpima sp ). imburana-de-cambão (Bursera leptoph
/oeos), bom-nome (Maytenus ng1da), imbuzeiro (Spond1as tube
rosa). marmeleiro (Croton sp ). entre outras (Est 4 IV A). 

De um modo geral esta formação ocorre ao longo da Área de 
Tensão Ecológica entre a Estepe, a Savana e a Floresta Estacionai 
Decidual, que individualiza, sobremaneira, o Raso da Catarina 

11. Planalto da Bacia do Parnaíba 

Caracterizado por arenitos do Paleozóico e solos Latossolo Ver
melho-Amarelo e Areias Quartzosas, este planalto a NO da Folha 
Aracaju possui sua maior amplitude na Folha SB 24 Jaguaribe 
(Salgado; Jordy-Filho; Gonçalves, 1981) onde, por diferenças 
metodológicas, foi designado de Planalto da lbiapaba. 

Por tratar-se de uma área de transição climática, isso reflete no 
seu revestimento vegetal certas peculiaridades que sugerem um 
estudo a nível de detalhe. 

A Estepe Arbórea Densa é a fisionomia dominante. intercalada 
por ocorrências esporádicas da Estepe Arbórea Aberta e peque
nos tratos agrícolas. 

De um modo geral as árvores que compõem esta formação são, 
relativamente finas e raramente ultrapassam os 8 m de altura. Sua 
estrutura e a total caducifolia dos seus elementos típicos domi-
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nantes- braúna (Schinops1s brasiliens1s). imburana-de-cambão (Bur
sera /eprophloeos), imburana-de-cheiro (Amburana cearensis), ma
niçoba (Manihor sp) e imbuzeiro (Spondias ruberosa)- atestam a 
presença dessa região ecológica Além disso, ela reflete um 
fitoclima de semi-árido a árido, pois está subordinada a um 
intervalo de seis a oito meses secos e precipitações médias 
anuais em torno de 600 mm. 

Entretanto, a presença expressiva da canela-de-velho (Cenos
vgma gardnenanum), espécie arbórea florestal, proveniente da 
Floresta Estacionai, nestes prolongamentos da "Chapada Gran
de"" na Folha Aracaju reafirma a proposição colocada por Salgado; 
Jordy-Filho; Gonçalves (1981 ): nestas áreas, pelas característi
cas que apresentam, já se delineia a passagem de um meio cam
pestre estépico para outro florestal, ou seja, já se aproxima uma 
área de tensão entre a Estepe (Caatinga) e a Floresta Estacionai, 
finalmente definida na altura do paralelo 7°S, aproximadamente 
entre as localidades de D Expedito Lopes e Valença do Piauí, na 
Folha Jaguaribe. 

111 Reversos do Planalto da Diamantina 

A Estepe Arbórea Densa é a fisionomia dominante nas Baixadas 
dos Rios Jacaré e Salitre, que constituem os reversos deste 
planalto Recobre, predominantemente, terrenos do Quaternário 
e do Quaternário-Terciário, caracterizados, respectivamente, por 
Cambissolo eutrófico, raso, carbonático e Latossolo Vermelho
Amarelo eutrófico e distrófico (vide 1 - Geologia e 3 - Pedo
logia) 

Para efeito de descrição fisionômico-ecológica, esta Forma
ção da Estepe apresenta semelhança estrutural e florística entre 
as duas áreas de baixadas, notando-se as mesmas espécies típi
cas dominantes. Nos sítios com predominância do Cambissolo 
(Calcário Caatinga), constatou-se uma significativa concentração 
da barriguda-lisa (Cavani//esia arborea), embiratanha (Pseudobom
baxsp.), inharé (Bros1mum sp.). angico (Anadenanthera macrocarpa) 
e quiabento (Owabentla zehntnen). 

Andrade-Lima (1975 e 1977b), em estudos sobre a flora xeró
fita das áreas de Calcário Bambuí, na Bahia, com levantamento 
em várias estacões botânicas, concluiu sobre a existência de uma 
flora partícula~ especializada àquele condicionamento edáfico, 
muito bem representada, entre outras, pela Cavamllesla arborea. 

Esse fato científico é reafirmado pelas observações de campo 
realizadas para o presente estudo, constatando-se a sua correia
cão com solos carbonáticos Estes solos contribuem com nu
trientes que sustentam uma Estepe que se destaca pelo porte 
arbóreo dos seus componentes mais expressivos (acima referi
dos), com alturas em torno de 1 0/12 m Colaboram ainda, na 
composição do estrato arbóreo, M1mosa verrucosa (jurema), Pà
chlra sp (munguba) e Tabebwa sp (pau-d'arco). Vale ressaltar a 
pouca freqüência das cactáceas de alto porte, com ocorrência 
esporádica do facheiro (Pilocereus sp.). 

Esta fisionomia, com a subformação com palmeiras, ocorre em 
alguns locais à margem esquerda do Salitre, já a montante da 
localidade de Pedra Vermelha (BA). Individualiza-se pela distri
buição expressiva da palmeira ouricuri (Syagrus coronara) Esta 
diversificação fitofisionômica não se estende à composição flo
rística dos elementos arbóreos dominantes, observando-se a 
permanência das espécies citadas para a subformação sem pal
meiras 

Completando a paisagem fitogeográfica desta unidade geo
morfológica, verificam-se, ainda, grupamentos de Estepe Arbó
rea Aberta e de Estepe Arbórea Aberta com palmeiras, além de 
eventuais áreas de Estepe Parque 

A ocorrência dessas fisionomias mostra-se vinculada, mor
mente, às áreas mesopotâmicas e às próprias drenagens, o que 
permite conjeturar sobre a sua origem antrópica, pois nestas 
áreas localizam-se os tratos agrícolas mais expressivos Aí, a dis
ponibilidade um pouco maior da umidade e o acúmulo de nutrien
tes nos vales resultam em condições favoráveis (se bem que 
temporárias) ao desenvolvimento das culturas de vazantes. 

No pediplano o solo entre as árvores ora aparece com moitas 
de Calliandra depauperara (carqueja) e de macambiras (Brame/ia 
sp.), ora é coberto por um tapete de terófitas, entre as quais as 
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Gramineae Echinolaena inflexa e Thrasya sp. No estrato arbóreo 
continuam sobressaindo a barriguda (Cavanillesia arborea) e a 
embiratanha (Pseudobombax sp.) facilmente individualizadas no 
conjunto, a primeira pelo bojo intumescido, a seguinte pelos fus
tes esbranquiçados e pequena copa esgalhada, ambas sem fo
lhas na época. Dentre as demais espécies que compõem a florístl
ca dessa Estepe Arbórea Aberta, foram identificadas imburana
de-cambão (Bursera leptophloeos), catingueira (Caesalpmia sp ), 
Cord1a /eococephala (folha-larga), favela (Cmdosco!us phy!!acan
thus), jure ma (Mimosa sp.), Cassia sp , Pavonia mlcrophy!la. Bauhi
nia pulchella etc. A carnaúba (Copermc1a cerifera) forma estreita 
galeria ao longo do rio Jacaré, caracterizando a fisionomia de Par
que apenas entre as localidades de Picada e Quixaba. Já o ouri
curi (Syagrus coronata) distribui-se em meio à Estepe Arbórea 
Aberta, individualizando a subformação com palmeiras 

A Estepe Arbórea Densa com palmeira (Syagrus coronara) ocu
pa o extremo sudoeste da Chapada de lrecê Aí, reveste a estreita 
superfície de aplanamento, modelada em terrenos quaternário
terciários (vide 1 -Geologia), que bordejam o Pediplano Central 
(vide 2 - Geomorfologia). Esta subformação ocorre ao longo do 
contato entre a própria Estepe e a Floresta Decidual, que já se 
desenvolve no Pedi plano Central, da qual se separa por um desní
vel de 1 00 m, o que facilitou o traçado do seu limite. 

Esta subformação da Estepe tem sua maior expansão na Folha 
SC.24 Salvador, onde, por diferenças metodológicas, foi deno
minada Estepe Arbórea Densa da Área da Depressão lnterplanál
tica (Brazão & Araújo, 1981) Constitui-se por um estrato arbóreo 
de porte médio (5-8 m de altura), intercalado pela palmeira ouri
curi Entre os indivíduos de maior porte destacam-se angico 
(P1pradema sp ), barriguda (Cavam fies/a sp) e imburana-de-cambão 
(Bursera leptophloeos). De porte mais reduzido, formam outro 
estrato o calumbi e a jurema (M1mosa spp ), marmeleiro (Croton 
sp.), ao lado de diversas cactáceas representadas, especial
mente, pelo facheiro (P1focereus sp.), caxacubri (Pilocereus ruber
cu!atus) e Opunt1as 

A formacão arbórea aberta, nesta unidade geomorfológica, 
encontra-s~. igualmente, vinculada ao Cambissolo eutrófico. Daí 
a utilizacão dessas terras com finalidades agrícolas, de tal forma 
intensa 'e descaracterizante que poucos são os grupamentos 
remanescentes da cobertura original Esses testemunhos, mais 
concentrados a norte e nordeste da chapada, permitem constatar 
sua semelhanca estrutural e florística com as áreas de mesma for
macão das Ba.ixadas dos Rios Jacaré e Salitre 

Destarte, prevalece a associação Anadenanthera/Cavam!lesla/ 
Pseudobombax, a fraca ocorrência da cactáceas emergentes, com 
referência aos raros facheiros (P1focereus sp.) e mandacarus 
(Cereus ;amacaru) e repetem-se, outrossim, recobrindo o solo em 
alguns locais, a carqueja (Calliandra depauperara), macambiras e 
caroás (Brame/ia spp ). 

C) Coberturas Dobradas 

I Planalto da Diamantina 

A ocorrência da Estepe Arbórea Densa com palmeiras verifica-se 
nos prolongamentos orientais da sua unidade denominada de 
Blocos Planálticos Setentrionais, a nordeste de Delfino (BA). A 
alternância de Latossolo Vermelho-Amarelo e de Solos Litólicos 
não interfere na uniformidade do porte e tampouco na densidade 
da distribuição dos componentes arbóreos desta subformação 
Destarte, esta fisionomia tem esse porte arbóreo alto e denso 
provavelmente em virtude do acesso difícil à área, o que a tem 
preservado. Entretanto, os levantamentos botânicos m loco de
monstraram tratar-se de uma comunidade estépica arbórea, onde 
se destacam as braúnas (Schmops1s brasi/iens1s), saia-de-comadre 
(Leguminosae Mimos), canafístula (Cassia sp ), facheiros (Plfo
cereus caringlcola. P p1auhyens1s e P pentaedrophorus), catanduva 
(Piptadenia ob/iqua), entre outras No solo, uma grande freqüência 
de coroa-de-frade (Me/ocactus sp.), caroá (Neoglaz/OV/a vanegara) 
e macambiras (Brame/ia spp.), mais densamente distribuídas nos 
sítios litólicos As palmeiras que individualizam esta subforma
cão são o ouricuri (Syagrus coronata) e a licurioba (Syagrus 
~agans) 



D) Remanescentes das Raízes de Dobramentos 

I. Baixos Planaltos Sertanejos 

Na área em estudo esses planaltos são representados pelos Pata
mares Periféricos a lbiapaba-Araripe, modelados em terrenos do 
Pré-Cambriano (vide 1 - Geologia e 2 - Geomorfologia). 

J;. formação arbórea densa, nesta unidade geomorfológica, 
esta l1gada, VIa de regra, aos solos Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico, Bruno Não Cálcico e Latossolo Vermelho-Amarelo 
(vide 3- Pedologia) e qualifica-se, fisionomicamente, pela consi
derável distribuição de angicos (Anadenanthera sp., Piptadema 
sp ), aroe1ra (Astromum urundeuva), braúna (Schinopsts brast!tensts) 
e 1mburana (Bursera leptoph/oeos) (Est 4.1/ A). Alguns indivíduos 
de emb1ratanha (Pseudobombax sp.) também se fazem presentes, 
notando-se nos vales pequenos núcleos de carnaúba, que já 
caractenzam aí uma fisionomia de Estepe Arbórea Aberta com 
palmeiras, sobretudo no vale do rio Canindé Igualmente a pre
sença dos facheiros (Pilocereus spp.) e mandacaru (Cereus ;ama
caru)_sobressai onde predomina a formação arbórea aberta, nas 
por?oes n~Hdeste e sud~este desses planaltos. Sua composição 
flonst1ca e semelhante a da formação arbórea densa, diferindo 
apenas no maior espaçamento entre os elementos arbóreos o 
que permite visualizar as céspedes de carqueja (Cal!tandra dep;u
pera_ta) que revestem o solo ern alguns locais. 

A época dos sobrevôos de reconhecimento (agosto, 1979), 
o?servou-se que nesta área ainda permaneciam áreas de vegeta
çao bastante preservadas nas suas fisionomias originais, prova
velmente em virtude de dificuldade de acesso para um povoa
mento mais denso e contínuo 

11 Baixos Planaltos Marginais à Bacia Tucano-Jatobá 

Esta região, caracterizada pelo Tabuleiro Dissecado do Vaza
Barris, já marca uma área da Estepe bastante próxima aos ambien
tes de tensão ecológica da periferia pós-litorânea. Modelado em 
terre~os de idade pré-cambriana, esse tabuleiro abriga, na sua 
porçao ocidental, manchas reduzidas das Estepes Arbóreas Den
sa e Aberta Nos tratos agropecuários que as rodeiam, notam-se 
ainda testemunhos remanescentes dessa região ecológica, de
monstrativos da sua área pretérita Estas formações ocupam, res
pectlvame~te, Solos Litólicos eutróficos, carbonáticos, Regos
solos d1strof1cos arenosos e Planassolo Solódico eutrófico tex
tura arenosa (vide 3- Pedologia), pelo que se individualizam no 
maior ou menor adensamento dos seus componentes arbóreos. 

As espécies arbóreas predominantes repetem-se em ambas 
as formações, evidentemente mais preservadas naquelas arbó
reas densas. Destacam-se, ainda •. pelo porte alto (entre 8 e 1Om) 
e pelos fustes ma1s retos; 1nclus1ve, notam-se contribuicões da 
floresta estacionai proxima, mas ainda em número e de~sidade 
insuficientes para caracterizar uma situação de contato Ao con
trário, todos os requisitos não deixam dúvida tratar-se de uma 
Estepe Arbórea, se bem que menos seca que a do "sertão", mas 
Igualmente com a presença de uma grande maioria de espécies 
que lá ocorrem. 

Destarte, destacam-se angicos (Anadenanthera e Ptptadema), 
cat1ngue1ra (Caesalpmta pyramtdalis), pereira (Aspidosperma pyn
foltum), barnguda-ilsa (Cavamllesta arborea) e barriguda-de-espi
nho (Chonsta sp.), além da presença esporádica do pau-cachão 
( Tnplans sp) e do pau-ferro (Caesalpmia ferrea) Às margens dos 
pequenos nos, os mulungus (Erythrma velutma) e as quixabeiras 
(Bume!ta sartorum) dispõem-se à maneira de estreitos cílios 

As e?pécies arbustiv~s e rasteiras são representadas, em 
ma1or numero, pelo p1nhao (Euphorbta spp.), icó-preto (Cappans 
;acobmae), cansanção-de-leite (Jatropha sp ), macambiras (Bra
me/ta spp.) e palmatória (Opuntia sp ). 

E) Maciços Remobilizados 

I Planalto da Borborema 

A Estepe Arbórea Aberta que reveste os Macicos Setentrionais 
deste planalt? (vide 2 - Geomorfologia) prol~nga-se da Folha 
SD.24 Jaguanbe (Salgado; Jordy-Filho; Gonçalves, 1981 ), repe-

tindo-se com características fisionômicas muito semelhantes. E, 
embora a sotavento dos níveis mais elevados da Borborema, esta 
formação mostra, pelos seus componentes arbóreos, que fez 
parte de uma comunidade de porte elevado e de maior densidade 
do que a atual. 

Como parte do "agreste" pernambucano, esta área tem índi
ces pluviométricos mais elevados que os do "sertão" (500 a 800 
mm anuais), menor intervalo de meses secos (entre 5 e 6) e solos 
mais profundos (Pianossolo Solódico eutrófico e Solos Litólicos 
eutróficos, ambos predominantes) Tais características aceleram 
o processo de devastamento com vistas à utilização dessas áreas 
para fins agrícolas Como registra Andrade-Lima (1960), "vastas 
áreas existem, atualmente, sem uma única árvore", encontrando
se um pouco da cobertura original apenas em algumas serras e 
brejos. Realmente, em determinadas serras e brejos de altitude 
do "agreste" encontram-se elementos da Estepe, mais como 
invasores e, em função da altitude, já contatam com uma vegeta
ção florestal estacionai. 

Atualmente, entre as espécies dominantes, arbóreas e arbus
tivas, da Estepe Arbórea Aberta no "agreste", citam-se como as 
mais características: angico (Ptptadenia, Anadenanthera), aroeira 
(Astronium urundeuva), braúna (Schinopsts brast!tensis), catingueira 
(Caesalpmia pyramtdalts), maniçoba (Mamhot sp ), chorão (Piatypo
dium elegans), icó (Cappans sp ), me/a-bode (Croton sp.), moleque
duro (Cordta leucocephala), velame (Croton spp) Estão também 
presentes as cactáceas de alto porte representadas pelos fachei
ros (Pilocereus spp) e pelo mandacaru (Cereus jamacaru), bem 
como as de porte arbustivo, representadas pelo xiquexique (Pilo
cereus gounellet) e rabo-de-raposa (Arrojadoa rhodantha), ao lado 
das pequenas palmatórias (Opuntta spp.) e bromeliáceas diversas 
(Brame/ta spp.) 

Em alguns sítios, geralmente nos topos e encostas superiores 
dos serrotes, a palmeira cato/é (Syagrus sp.) individualiza a Estepe 
A1bórea Aberta com palmeiras Esta subformação reveste a por
ção ocidental do Pediplano Central do Planalto da Borborema, e 
na sua parte sul e leste já cantata a Floresta Estacionai Semi
decidual. 

Às espécies arbóreas acima citadas, que repetem sua ocor
rência nesta área, somam-se ainda o cedro (Cedrela sp) e o pau
ferro ( Caesalpmta ferrea), entre outras 

11 Baixo Planalto Pré-Litorâneo 

Na unidade integrante desse planalto, designada Pediplano do 
Baixo São Francisco (vide 2- Geomorfologia), já se definem, com 
maior nitidez, as características de aridez do "sertão" nordestino. 
Aí se encontram, por exemplo, Santa Brígida (BA), Garcia (PE) e 
Caraíba (AL), localidades inseridas na faixa com oito e até mais 
meses secos, que recebem, respectivamente, 406, 369 e 346 
mm de precipitações médias anuais 

Predomina a Estepe Arbórea Aberta, instalada, principal
mente, em solos Pia nosso/o So/ódico eutrófico e Regosso/o dis
trófico (vide 3- Pedologia) Esta formação ocorre de forma des
contínua, intercalada ora por grupamentos da Estepe Arbórea 
Densa, ora pelos tratos antrópicos utilizados pela agricultura de 
subsistência ou pela pecuária extensiva 

A formação arbórea aberta é dominada pela associação Aspt
dosperma/Caesa!ptma, de baixo porte, assumindo fisionomia de 
scrub nos sítios pedregulhentos, onde melhor sobressaem os 
grupamentos de macarribira 

Em toda a área se faziam sentir os efeitos da seca (outubro 
1981 ), com a maioria dos componentes arbóreos já desfolhados, 
o que salientava, de maneira notável, os cílios de craiberas (Tabe
bwa caratba), totalmente floradas, delineando o tracado das dre
nagens Entram, ainda, na composição dessas estreitas galerias o 
mulungu (Erythrina velutma) e o pajeú ( Tnplaris pachau) com alguns 
elementos também florados 

Entre as demais espécies que compõem a florística dessa for
mação, foram observados, como freqüentes, a folha-larga (Cordia 
sp ), angico-de-caroço (Anadenanthera), bom-nome (Maytenus ri
gtda), aroeira (Astronium urundeuva), e as Opuntia spp. e os cactos 
colunares de maior porte como o facheiro (Pilocereus sp.) e o man
dacaru (Cereus jamacaru) 
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A formação arbórea densa apresenta, assim, composição flo
rística que pouco difere da relacionada para a formação anterior. 
Apenas observa-se, em algumas espécies como as braúnas, por 
exemplo, um acréscimo no seu porte, que chega a 5 m de altura 
Por outro lado, nos sítios que mais se aproximam das pequenas 
serras que se destacam na área (serra de Tacaratu, e.g.), nota-se a 
presença de espécies típicas à Floresta Estacionai que reveste 
parte dessas elevações. Assim, o pau-d'arco-roxo, o pau-d'arco
amarelo ( Tabebuia spp.), o cedro (Cedrela sp) e o espinheiro (Aca
cJa sp.). Também as barrigudas de espinho reaparecem nesta 
área, mais notadas no percurso Paulo Afonso-Mata Grande. 

Além das palmeiras ouricuri (Syagrus coronata), que individuali
zam as respectivas subformações dessas fisionomias da Estepe, 
completam a florística dessas áreas as espécies que se seguem: 
Matayba sp (pau-de-espeto), Anadenanthera co/ubrina (angico), 
Byrsonima gardnerana (murici), Erythroxylum sp. ( estra lador), Tripla
ris sp. (pajeú), Eugenia sp., Ximenia amencana (ameixa-de-espi
nho), Asp1dosperma populifolwm (pereira), Pavoma andrade-l1mae 
(tampa-cabaça), Cappans flexuosa (feijão-bravo), Cass1a macran
thera etc. 

F) Maciços Antigos 

I Depressões lnterplanálticas 

Esta região geomorfológica tem no Pediplano Sertanejo a uni
dade de maior expressão espacial em toda a Folha SC 24 Aracaju 
(vide 2 - Geomorfologia). Constitui-se, na sua quase totalidade, 
por rochas do Pré-Cambriano (vide 1 -Geologia), com formações 
superficiais diferenciadas em Planossolo Solódico eutrófico, 
Bruno Não Cálcico e Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico, 
como classes dominantes (vide 3 - Pedologia) 

Excetuando-se as áreas de topoclimas, sempre restritas, ainda 
guardando grupamentos florestais residuais, a Estepe (Caatinga) 
é o seu único tipo de vegetação Refletindo ora os fatores natu
rais, ora os antrópicos, apresenta-se com fisionomias variáveis, 
da Arbórea Densa a Parque 

A Estepe Arbórea Densa, quando fisionomia dominante, tem 
uma ocorrência muito limitada aos relevos residuais (pequenas 
serras, cristas) que ponteiam o Pediplano Sertanejo Esta forma
ção geralmente se apresenta com maior porte nos colúvios. 
diminuindo de densidade em direção às encostas superiores e 
aos topos, onde são comuns os afloramentos com povoamentos 
de macambira-de-lajedo (Encholmum spectabi/1) e de facheiro 
(Pilocereus sp ), principalmente Outro aspecto interessante ob
servado é a freqüência dos angicos (Plptadenia sp., Anadenanthera 
sp.), nas encostas desses serrotes, onde dividem o espaço com 
as catingueiras (Caesa/pm1a sp ), e, às vezes, com os ouricuris 
(Syagrus coronata), então individualizando a subformação com 
palmeiras. Esta tem ocorrência ainda mais limitada, evidencian
do-se como sua fisionomia mais expressiva as das áreas a nor
deste de Monte Santo (BA). 

Destarte, o Pediplano Sertanejo é o domínio da Estepe Arbó
rea Aberta, que aí se caracteriza, basicamente, por duas fisio
nomias: sob a sua forma raquítica e em fase de regeneração 

Com estrutura raquítica (scrub), é a fisionomia dominante nos 
ambientes com solos rasos e água escassa e reveste a maior parte 
dessa unidade geomorfológica No contexto geral constitui-se de 
arvoretas finas, de copas pequenas e espaçadas uma das outras 
Em determinados locais, onde a rocha afiara e mesmo onde há 
formações superficiais sob a forma de seixos ou caos de blocos, 
predominam grupamentos densos de macambira-de-lajedo (En
cholmum spectabi/1 ), entremeados pelo xiquexique (Pilocereus 
gounel!eJ ) e por outras cactáceas de menor porte, como as Opuntia, 
principalmente O inamoena. Em outros a cobertura do capim
panasco (AristJda sp.) é contínua e constitui espetáculo de rara 
beleza vê-lo maturo, com suas inflorescências prateadas ondu
lando em extensões a perder de vista. 

Em fase de regeneração a sua fisionomia caracteriza-se por 
uma sinúsia arbórea baixa, às vezes bastante densa, pois ainda 
não se definiram seus elementos constitutivos dominantes Atra
vés dos remanescentes poupados para sombreamento nos tratos 
agrícolas e do espaçamento entre a base dos troncos-tipo que 
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foram cortados, tem-se a confirmação da sua potencialidade e da 
exatidão em mapeá-la como uma fisionomia arbórea aberta. 

A área abrangida pelo Pediplano Sertanejo constitui-se no 
"sertão" propriamente dito, onde são mais intensos os efeitos 
das estiagens prolongadas, tornando esta porção do espaço nor
destino o mais desolado de todo o território nacional. Por isso 
mesmo torna-se maior e mais franco o contraste da influência do 
elemento água nessa área: o grande rio perene, o São Francisco, 
com a sua influência restrita às várzeas e aos "baixios" inundá
veis, margeado pelos solos rasos que suportam uma "caatinga" 
raquítica e ressequida, que reflete bem as características de um 
paleoclima seco, que tem sido bastante estável e que vem acen
tuando seus efeitos pelo mau uso da terra 

A Depressão do São Francisco é, destarte, o trecho mais seco 
dos "sertões" de Pernambuco e da Bahia Suas áreas marginais, 
numa faixa de largura aproximada de 60 km em Pernambuco e de 
130 km em território baiano, e cuja extensão se pode limitar, 
grosso modo, de Petrolândia (PE) e Glória (BA) até Remanso (BA), 
já no limite ocidental da Folha Aracaju, recebem precipitações 
médias anuais entre 400 e 600 mm. Vale ressaltar que essas "mé
dias anuais" são irregulares, podendo faltar de um ano para o 
outro e até durante dois ou três anos seguidos, quando então 
acontecem os períodos de seca extrema. Além disso, quando há 
chuva, seu ritmo sazonal é geralmente torrencial e, quase sem
pre, catastrófico. O escoamento superficial é favorecido pelo tipo 
de cobertura vegetal que não é suficientemente densa para 
abrandar a força das enxurradas e permitir a sua infiltração Disso 
resulta um trabalho morfodinâmico muito bem explicado porTri
cart (1959 e 1977), em que a morfogênese suplanta a pedogê
nese, interrompendo-a e anulando seus efeitos, portanto tornan
do esse ecossistema altamente instável 

Desse modo, os processos morfoclimáticos, mais a degrada
ção antrópica configuram, atualmente, para essas áreas de Este
pe Arbórea Aberta, tanto situações de subclímaces (scrub) como 
disclímaces (regeneração) enquanto os grupamentos da Estepe 
Arbórea Densa tornam-se verdadeiros relitos de uma situacão 
de ciímax · 

De um modo geral, na composição florística dessas fisio
nomias da Estepe Arbórea Aberta do Pediplano Sertanejo, obser
vou-se uma constância da associação Asp!dosperma/Cmdosco
/us/Bursera, seguindo-se, em ordem decrescente de freqüência, 
Astronwm/Schinops!s/SpondJas e, posteriormente, Fraunhofera/ 
Pera, para o estrato arbóreo Entre as espécies arbustivas, a domi
nância pertence à associação Jatropha/Croton e no estrato herbá
ceo lenhoso a dominância é das Malváceas. 

Esta área congrega, ainda, uma quantidade muito grande de 
cactáceas, tanto em número de espécies como em densidade. A 
começar pelas altas, colunares, os facheiros detêm a hegemonia, 
observando-se PJ!ocereus catmgJcola. P pentaedrophorus. P tuber
culatus, seguindo-se o mandacaru (Cereus ;amacaru) Entre as 
demais, o xiquexique (Pilocereus gounellei), rabo-de-raposa (Harri
Sia adscendens e Arro;adoa sp.) além das Opuntia, da qual destaca
se a espécie rasteira de O inamoena, com acentuada tendência ao 
gregarismo (Est. 4 111 A). 

Andrade-Lima (1966a) cita, para o "agreste" e o "sertão" de 
Pernambuco, dezoito espécies de cactáceas, destacando PJ!o
cereus pentaedrophorus com ocorrência restrita ao Agreste Cons
tatou-se também a sua ocorrência, com grande freqüência, nas 
áreas arenosas da Estepe na Bahia, inclusive na área de tensão 
ecológica representada pelo Raso da Catarina, ampliando-se, 
assim, a sua área de dispersão. 

Entretanto, o domínio da família Cactaceae encontra-se na 
"caatinga" do Vaza-Barris. Luetzelburg (1922/23), na sua viagem 
ao sertão de Canudos (BA), descreve esta área da Bahia como per
tencente "à das caatingas, do tipo mais seco e reduzido, peculiar 
das zonas mais áridas do Nordeste brasileiro ... ". Realmente en
contram-se aí áreas de uma Estepe Arbórea Aberta onde é tão 
grande a concentração de cactáceas e de plantas cactóides como 
a cunanã (Euphorbia phosphorea) que, praticamente, individuali
zam uma face da fisionomia arbórea aberta. Sobre os solos de 
Areias Quartzosas, dispõem-se verdadeiras colônias de Melocac
tus, de espécies diferentes, outras do quipá-rasteiro (Opuntia 



inamoena) Segue-se um segundo estrato, de porte arbustivo, 
onde se destacam xiquexique (Pilocereus gounelle1), as palma
tórias (Opuntia spp.), o caxacubri (Pilocereus tubercu!atus), o rabo
de-raposa (Arrojadoa sp) e, finalmente, as espécies de maior 
porte como os facheiros (Pilocereus catingicola e P pentaedro
phorus). 

Completando a fisionomia geral da Estepe Arbórea Aberta do 
Pediplano Sertanejo, individualiza-se, na sua porção sul, a sub
formação caracterizada pela palmeira ouricuri (Syagrus carona ta) 
Sua presença interfere na paisagem apenas no que se refere à sua 
distribuição, intercalando-se entre as espécies arbóreas, mas 
sem que se altere a composicão florística que caracteriza esta 
área da Estepe. · 

Além das espécies citadas, identificadas no campo, foram 
ainda herborizadas inúmeras outras, que melhor completam a flo
rística da área em estudo: Anadenanthera macrocarpa (angico), 
Caesa!pm1a ferrea (pau-ferro), Tnplaris sp.,Annona sp, ErYthroxylum 
nummu!aria. Fagara sp. 

A Formação da Estepe Parque tem as suas áreas mais ex
pressivas localizadas próximo às planícies do rio São Francisco 
Ocupa, via de regra, solos solodizados sujeitos às violentas 

G) Listagem das espécies coletadas na Região da Estepe 

Ponto de coleta 

F.011 
F.012 
F.013 
F.014 
F.015 
F.016 

F.017 
F018 

F 019 
F020 
F 021 

F.022 

F 023 
F.024 

F025 
F.026 

F 027 
F 028 

F.029 

F.030 

F.031 
F 032 

Nome científico 

Coch/ospermum vitifo!wm (Willd) Spreng 
Caesalpmia ferrea Mart ex Tul. 
Tabebwa sp. 
Asp1dosperma pynfolwm Mart. 
Clssus sp 
Arrabidaea pu!chella (Cham.) Bur 
Jatropha heterophyl!a Steud. 
Cochlospermum vitifo!wm (Willd ) Spreng 
Aeschynomene mami Benth 
Caesa/pmia mlcrophylla Mart 
Maytenus ng1da Mart 
Tnplans sp 
Plthecellobwm dwerslfo!ium Benth. 
Byrsomma sp 
Fagara stel/1gera (Turez) Engl 
Walthena ferrugmea St. H i I 
Cass1a ch{Ysocarpa Desv 
Pavonia sp 
P1ptadenia obliqua (Pers.) Macbr. 
Lantana spp 
Bocoa mo!!Js (Benth) Cowan 
Craty/1a moll!s Benth. 
Harpochi!us sp 
Allamanda blanchetll A DC 
Cassia ch{Ysocarpa Desv 
Hyptis sp. 
So!anum sp. 
Clssus sp 
Banisteriopis sp. 
Cassia sp. 
Croton campestris (St Hil) Muell Arg 
Gomphrena cf. holosericea Moq 
Hyptls aff cnnita Benth 
Jatropha sp 
Aspidosperma sp 
Jacquemontia sp 
Cord1a sp. 
Gomphrena sp. 
Meloch!a sp 
Me!och1a sp 
Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan 
Anemopaegma sp 
Bamstenopsis sp. 
Calliandra sp. 
Cassia martiana Benth 

enxurradas sazonais, percebendo-se, perfeitamente, na imagem 
de radar, as linhas do escoamento superficial 

A característica determinante dessa fisionomia é, comu
mente, o grande espaçamento entre as espécies arbóreas e a 
existência de uma cobertura herbáceo-graminosa anual, consti
tuída, predominantemente, por Gramineae (Aristida sp.), Apo
cynaceae, Malvaceae (S1da sp.), Nyctaginaceae, Portulacaceae 
e outras. 

Das espécies arbóreas comuns a essas áreas de Parque, duas 
destacam-se sobremaneira: o pereira (Aspidosperma pynfolwm) e 
a catingueira (Caesalpima pyramidal1s), sendo a altura média dos 
indivíduos entre 4 e 6 m Outras espécies arbóreas que ocorrem 
são o bom-nome (Maytenus ngida), a imburana-de-cambão (Bur
sera /eptoph!oeos), o surucucu (Piptadema sp.) etc A par dessa 
fisionomia típica, a presença de pestanas de Estepe Arbórea, qual 
floresta-de-galeria, é outra particularidade que deve ser ressalta
da A umidade extra dos solos que margeiam é o fator que permite 
seu desenvolvimento. e essas "galerias" formam exemplares de 
quixabeira (Bume/1a sartorum), joazeiro (Z1zyphos joaze1ro), crai
beira ( Tabebwa caraiba), braúna (Schinopsis brasJJiensis), sempre 
com alto porte, sobretudo a craibeira (Est. 4.111 B) 

Família 

Cochlospermaceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Apocynaceae 
Vitaceae 
Bignoniaceae 
Euphorbiaceae 
Cochlospermaceae 
Leguminosa-e 
Leguminosae 
Celastraceae 
Polygonaceae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Rutaceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Acanthaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Labiatae 
Solanaceae 
Vitaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Amaranthaceae 
Labiatae 
Euphorbiaceae 
Apocynaceae 
Convolvulaceae 
Boraginaceae 
Amaranthaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
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Ponto de coleta 

F 033 
F.034 
F 035 

F 036 
F 037 
F 038 

F 039 

F.040 

F 041 

F 042 

F.043 
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Nome científico 

Centrosema brasd1anum (L) Benth. 
Clssus sp 
Dems sp. 
Herissantta crispa (L.) Briz 
Henssantta sp. 
Hymenaea sp. 
Maytenus sp 
Pavonta andrade-ltmae H Monteiro 
Petxotoa sp. 
Pseudobombax simpltctfoltum A. Robyns. 
Ser;anta sp 
Strychnos sp 
Tabebwa sp. 
Annona sp 
Asptdosperma refractum Mart 
Me!ochia tomentosa L. 
Sebasttanta sp 
Spondtas tuberosa Arruda Cam 
Astromum urundeuva Engl 
Erythoxy!um nummulana Peyr 
Anadenanthera macrocarpa ( Benth ) Brenan 
Tabebwa caratba (Mart.) Bur 
Caesalptnta pyramtdalis Tu I 
Cnidoscolus phyllacanthus (Muell Arg) Pax et K Hoffm. 
Ch/ons mo!!ts (Nees) Swallen 
Croton argyrophyl!otdes Muell Arg 
Croton spp 
Euphorbia carnosa V e li. 
Evo!vulus mart11 Meissner 
Po!ygala a!fredt Chodat 
Polygala marttana Benn. var brachystachya Chod. 
Polygala pseudohebeclada Chodat 
Serjanta sp 
Stda pseudo-potenttllotdes H Monteiro 
Sporobolus pyramtdatus (Lam.) H itchc. 
Stemodta sp. 
Talmum patens (Jacq ) Willd 
Tragus berteronianus Schult 
Tnchogoma sp 
Vernonta sp 
Wede!ta vi/tosa Gardn 
Zornta diphy/la Pers 
Anadenanthera macrocarpa ( Benth ) Brenan 
Anemopaegma sp 
Bauhima sp 
Bulbostylis sp 
Cassta acuruensts Vog. 
Alternanthera pungens H B. K. 
Commelma sp 
Cyperus luzulae Rottl ex Willd 
C nvulans Kunth 
Eleochans sp 
Evo!vulus lmotdes Moric 
E senceus Swartz 
Hyptis sp 
Jacquemontia sp. 
Ludwigta sp. 
Luztola mtcrantha (Schrad ) Benth. 
Octmum sp. 
Pectts o!tgocephala (Gard ) Schz Bip. var afftnts (Gardn ) Baker 
Physalis sp. 
Physostemon sp 
S1da spmosa L 
Stemodta manttma L. 
Stemodta sp 
Sty!osanthes humi!ts H. B. K 
Walthena amencana L. 
Waltheria communis St. Hif 
Aeschvnomene scabra G. Don 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 

Família 

Leguminosae 
Vitaceae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Celastraceae 
Malvaceae 
Malpighiaceae 
Bombacaceae 
Sapindaceae 
Loganiaceae 
Bignoniaceae 
Annonaceae 
Apocynaceae 
Sterculiaceae 
Euphorbiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Erythroxylaceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Gramineae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Convolculaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Sapindaceae 
Malvaceae 
Gramineae 
Scrophulariaceae 
Portulacaceae 
Gramineae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Cyperaceae 
Leguminosae 
Amaranthaceae 
Commelinaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Labiatae 
Convolvulaceae 
Onagraceae 
Gramineae 
Labiatae 
Compositae 
Solanaceae 
Capparidaceae 
Malvaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Leguminosae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 



Ponto de coleta 

F 044 
F.045 
F.046 

F 047 

F 048 

F 049 

F.050 
F 051 
F.052 
F 053 
F 054 

F 055 

F 056 
F 057 
F.058 

F 059 

F 060 

F 061 

F 062 

F 063 

Nome científico 

Centratherum punctatum Cass. 
Ti/landsta recurvata L 
Cordta mstgnts Cham. 
Matayba sp 
Allamanda vtolacea Gard. et Field. 
Byrsonima sp. 
Craty!ta mol/is Benth 
Cusptdana sp. 
Erythroxylum sp. 
Harpochtlus sp. 
Tnplaris sp 
Anemopaegma laeve DC. 
Byrsontma gardnerana Adr. Juss 
Eugenia sp. 
Passtflora luetzelburgti Harms 
Xtmenta amencana L 
Asptdosperma popu/tfo!wm A. DC 
Heltotroptum sp 
Octmum sp. 
Portulaca e/atior Mart ex Rohrb 
Bantstenopsts sp 
Oxa/is sp. 
Pavoma andrade-limae H Monteiro 
Pect1s lmtfolia L var lmlfolta 
Arrabtdaea sp. 
Allamanda blanchettt A. DC 
Cappans flexuosa Well 
Leucaena /eucocephala (Lam ) de Wit 
Canavalta brasil1ensts Mart ex Benth 
Serjanta glabrata Kunth 
Cassta macranthera DC 
Vernonta sp. 
Herissantta ttubae (K Schum) Briz 
Cratylia mol!ts Benth. 
Camptosema pedtcellatum Benth 
Mtmosa verrucosa Benth. 
Pach1ra sp 
TabebUta sp 
Vernonta scabra Pers. 
Anemopaegma sp 
Bauhtnta pulche//a Benth. 
8yrson1ma gardnerana Adr Juss. 
Cass1a sp 
D1dymopanax vmosum Mart 
Diod1a sp 
Echmolaena mflexa (Poir) Chase 
Eugema sp. 
Evolvu/us cf mart11 Meissn. 
He!Jcteres sp. 
Pavoma mtcrophylla E Mey ex Harv et Sond 
Polyga/a pseudohebec/ada Chod 
Psyllocarpus asparago1des Mart. ex Mart. et Zucc. 
SpJge!!Ja sp 
Thrasya sp. 
Tnchogon1a sp. 
Ca!!Jandra depauperata Benth. 
Cord1a /eucocepha/a Moric 
Evolvu/us mart11 Meissner 
/pomoea trif1da G Don 
Sida aff cordJfo!Ja L. 
Commelina sp 
Cord1a /eucocephala Moric 
HerissantJa cnspa (L.) Bris 
Jatropha Poh!tana Muell. Arg 
Jatropha nbifo/1a (Pohl) Baill. 
Patagonula bahJensJS Moric. 
Alternanthera brasJ/Jana (L.) Kunth 
Borrena sp 
Croton aff mucroniifolius Muell Arg 
He!JOtropwm indtcum L. 

Família 

Compositae 
Bromeliaceae 
Boraginaceae 
Sapindaceae 
Apocynaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosas 
Bignoniaceae 
Erythroxylaceae 
Acanthaceae 
Polygonaceae 
Bignoniaceae 
Malpighiaceae 
Myrtaceae 
Passifloraceae 
Olacaceae 
Apocynaceae 
Boraginaceae 
Labiatae 
Portulacaceae 
Malpighiaceae 
Oxalidaceae 
Malvaceae 
Compositae 
Bignoniaceae 
Apicynaceae 
Capparidaceae 
Leguminosas 
Leguminosas 
Sapindaceae 
Leguminosas 
Compositae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Leguminosas 
Leguminosas 
Bombaceae 
Bignoniaceae 
Compositae 
Bignoniaceae 
Leguminosas 
Malpighiaceae 
Leguminosas 
Araliaceae 
Rubiaceae 
Gramineae 
Myrtaceae 
Convolvulaceae 
Sterculiaceae 
Malvaceae 
Polygalaceae 
Rubiaceae 
Loganiaceae 
Gramineae 
Compositae 
Leguminosa e 
Boraginaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Malvaceae 
Commelinaceae 
Boraginaceae 
Malvaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Boraginaceae 
Amaranthaceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Boraginaceae 
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Ponto de coleta 

F 064 

F 065 

F 066 

F 067 

F 068 

Nome científico 

Heltotropium sp. 
Heteropterys sp 
Ltppta sp 
Mtmosa malacocentra Benth. 
Ocimum aff. carum Sims 
Patagonula bahiensts Moric 
Turnera u/mtfolia L 
Canavalia brasi!tensts Mart ex Benth. 
Echmodorus sp 
Etchhornia pamculata (Spreng ) Solms 
Eleochans canbaea S F Blake 
Ludwigia sp 
Luz10/a sp. 
Melochia tomentosa L. 
Tt!landsta streptocarpa Baker 
Tnplans gardneriana Wedd. 
Acacia sp. 
Cassia serpens L 
Evolvu/us sp. 
lndtgofera sp 
Stda. sp. 
Moringa sp. 
Tabebwa sp. 
Aeschynomene vtsctdula Michx 
Tricht!ia sp. 
Canavalta brast!tensts Mart ex Benth 
Euphorbta comosa Vell 
Machaonia brast!iensts Cham & Schl 

Família 

Macroptt!ium lathyrotdes (L) Urban var semierectus (L) Hassak 
Merremta aegyptta (L) Urban 

Boraginaceae 
Malpighiaceae 
Verbenaceae 
Leguminosae 
Labiatae 
Boraginaceae 
Turneraceae 
Leguminosae 
Alismataceae 
Pontederiaceae 
Cyperaceae 
Onagraceae 
Gramineae 
Sterculiaceae 
Bromeliaceae 
Polygonaceae 
Legumiriosae 
Leguminosae 
Convolvulaceae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Moringaceae 
Bignoniaceae 
Leguminosa e 
Meliaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Convolvulaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Capparidaceae 

F 069 
F.070 
F.071 

Bauhtma sp. 
Anadenanthera macrocarpa (Benth) Brenan 
Cappans yco (Mart) Hutch 

4.1 .4 3 3 - Região da Floresta Ombrófila Densa 

Esta região ecológica tem, no capítulo próprio deste relatório 
(vide seção 4 1 3.1.3), a sua conceituação e a delimitação fisio
gráfica.da sua área vegetal pretérita Desta, avaliada aproximada
mente em 4 638 km2

, a quase totalidade encontra-se atualmente 
completamente modificada pela intervenção do homem, mor
mente no litoral. 

Como é sabido, a sua devastação iniciou-se já na primeira 
metade do século XVI, com a busca da preciosa madeira do ""pau
de-tinta"" (Caesalpmta echmata) e de outras de igual valor reserva· 
das para as construções reais. 

À medida que escasseavam no litoral e a ocupação adensava
se em torno da cultura canavieira, o desflorestamento foi am
pliando seus espaços em direção ao ""sertão"" Em conseqüência, 
entre os séculos XVI e início do XVII, a destruição atinge ""as 
matas das encostas"", com os desbravadores retomando o tra
balho anteriormente iniciado pelos primeiros habitantes (Enci
clopédia dos Municípios Brasileiros; Grande Região Nordeste, 
1960) 

Desse modo, à exceção de um pequeno agrupamento natural 
remanescente, ainda pouco alterado - o que permitiu o seu 
mapeamento a nível de formação- ao restante da paisagem fisio
gráfica que atualmente responde pela Região da Floresta Ombró
fila Densa deu-se um tratamento de vegetação florestal secundá
ria, descrita na parte própria deste relatório (vide item 4 1 5.1 ). 

A) Floresta Ombrófila Densa Montana (Disjunção das Chapadas 
de Morro do Chapéu) 

Esta formação, compreendida entre as cotas de 800 e 1 .000 m de 
altitude, reveste terrenos pré-cambrianos das Chapadas de Morro 
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do Chapéu Atualmente restrita a uma superfície de 86 km2 , 

constitui-se numa disjunção da Floresta Ombrófila Densa da 
costa atlântica, praticamente refugiada nas partes mais altas dos 
interflúvios que separam os formadores do córrego Lagoa do 
Capão Por este posicionamento recebe, no Nordeste, a denomi
nacão de ""mata de cu meada"", influenciada que é pela altitude e 
po~ melhor exposição aos ventos úmidos A Savana (Cerrado), 
que se dissemina por estas chapadas, seja na sua forma pura, ou 
associada aos Refúgios Monta nos, ou sob a forma de ecotonos e 
de encraves com outras formações campestres e florestais, se faz 
representar nesta disjunção com indivíduos típicos esparsa
mente distribuídos. 

Nas observacões fisionômico-ecológicas, determinou-se uma 
submata fechada, com presença de lianas lenhosas, destacan
do-se uma Compositae com espinhos, taquara (Merostachys sp.), 
mussambê (Cieome spp ), barbatimão (Stryphnodendron sp.), araçá 
(Pstdium sp.) e muitas plântulas da regeneração arbórea 

A sua estrutura florestal não a classifica como ""mata grossa"", 
desta distinguindo-se por suas árvores relativamente finas, de 
casca grossa e rugosa e altura em torno de 15 a 20 m. A maça
randuba (Manilkara spp.) é a espécie de maior representatividade 
dessa área, e demonstra, pela sua distribuição, uma grande ten
dência ao gregarismo. Tem folhas coriáceas e casca fissura da. Na 
área é conhecida pelo nome vulgar de ""colônia"". Outras espécies 
características dessa formação são o camaçari (Caratpa densiflo
ra), farinha-seca (Peltophorum dubium), louros ( Ocotea sp., Nectan
dra sp.), murici-da-mata (Byrsonima sp.), pau-d"óleo (Copaifera sp) 
e potumuju (Centrosema spp ) 

À época dos trabalhos de campo nesta área (outubro 1981 ), já 



iam adiantadas as derrubadas de diversos outros agrupamentos 
remanescentes desse tipo de floresta, visando à implantação da 
cultura cafeeira, não obstante o predomínio dos solos Podzólicos 
Vermelho-Amarelos álicos (vide 3 - Pedologia) 
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Destarte, a tendência é a redução paulatina dessas áreas flo
restais remanescentes e mesmo daquelas que já são classifica
das como secundárias, pois o café, nestas áreas de maior altitude, 
dispensa sombreamento (Fig. 4.17). 

/ 

~ Reg iõo do Floresta OmbrÓfilo Aberta 

8°00' 

Recife 

Fig 4 17- Mapa de distribuição da vegetação das Florestas Ombrófilas Densa e Aberta 

B) Listagens das espécies coletadas nas Regiões das Florestas Ombrófila Densa e Aberta 

I. Listagem das espécies coletadas na Região da Floresta Ombrófila Densa 

Ponto de coleta 

F.072 

F 073 
F.074 

Nome científico 

Abutilon sp. 
Aptum ammt (Jacq.) Urban 
Bomarea sp 
Byrsonima sp 
Centropogon sp 
Cupanta sp 
Cuphea cf. balsamona Cham. 
Lastacts sp 
Manettta sp 
Mtconia sp. 
Rubus brasi!tensts Mart 
Solanum sp. 
Ttbouchina ho/osencea Ba i 11. 
Urera baccifera Gaudich. 
Vernonta sp. 
Dasyphy//um brast!tense (Spreng.) Cabrera 
Acacta bahtenses Benth 
Centrosema sp. 
Elephantopus mol!ts H B. K 
Macroptilium spp 
Mtkania cordifolia Will. 

Família 

Malvaceae 
Umbelliferae 
Amaryllidaceae 
Malpighiaceae 
Campanulaceae 
Sapindaceae 
Lythraceae 
Gramineae 
Rubiaceae 
Melastomataceae 
Rosaceae 
Solanaceae 
Melastomataceae 
Urticaceae 
Compositae 
Compositae 
Leguminosas 
Leguminosas 
Compositae 
Leguminosas 
Compositae 
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11 Listagem das espécies coletadas na Região da Floresta Ombrófila Aberta 

Ponto de coleta 

F 075 

F 076 

Nome científico 

Phytolacca thyrsiflora Fenzl. ex Schum 
Psychotria platypoda DC. 
Solanum instdtsum Mart. var pubescens Dun 
Sttgmatophyllum sp. 
Wulffta baccata (L. f) Kuntze 
Bonnetla anceps Mart 

4 1.4 3.4- Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

Esta região ecológica tem a sua conceituação na parte própria 
deste relatório (vide item 4 1.3 2.5). A delimitacão da sua área 
pretérita, original, baseou-se na conjunção de diversos parâme
tros, sobretudo um modelo climático (Bagnouls & Gaussen, 
1957) e o levantamento florístico dos atuais remanescentes A 
resposta fitoclimática permitiu aproximar a sua superfície pre
térita original em 19 883 km2

, distribuídos pela porção leste e 
sudoeste das Folhas Recife/Aracaju 

Essas áreas, como a maioria das outras áreas florestais dessas 
Folhas, encontram-se profundamente alteradas e a sua fisiono
mia atual é antrópica 

Desse modo, apenas uma área reduzidíssima foi ainda ma
peada a nível de formação 

A) Floresta Estacionai Semidecidual Montana 

Abrangendo uma superfície de apenas 12 km2 , esta formação 
posssui sua maior área de ocupação na Folha SD.24 Salvador 

Família 

Phytolaccaceae 
Rubiaceae 
Solanaceae 
Malpighiaceae 
Compositae 
Theaceae 

(Brazão & Araújo, 1981 ), onde foi caracterizada na porção oci
dental da serra do Sincorá Destarte, encontra-se instalada em 
terrenos metassedimentares do Grupo Chapada Diamantina (vide 
1 - Geologia) A unidade de solo dominante é a de Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico, textura argilosa (vide 3 - Pedologia). 

Estruturalmente esta formação caracteriza-se por árvores al
tas e isoladas no estrado dominante, e o subseqüente é denso, 
constituído de indivíduos de fustes finos e esbranquicados, com 
alturas em torno de 20m O solo é revestido por dens·a massa de 
folhas em decomposição, o que inibe a expansão da sinúsia her
bácea Os cipós e as taquaras (Merostachys sp) fazem parte da 
submata. 

Dentre as espécies arbóreas desta formação distinguiram-se, 
como as mais representativas, cedro (Cedrela sp ), jequitibá (Can
mana sp ), jatobá (Hymenaea sp ), louros (Ocotea sp e Nectandra 
sp ), amargoso (Asptdosperma sp ), ingauçu (Sclerolobtum sp) 
(Fig. 4 18) 

o Belém doS Fro ncisco 

9°00' r--------+-----~ 

0 Petrolina 
o 

Juazeiro 

"' Senhor ;--
do Bonfim 

o?. \/O 

Região da Floresta Estacionai Semi decidual Região do Floresta Estacionai Oecidual 

Fig 4 18 - Mapa de distribuição da vegetação das Florestas Estacionais Semidecidual e Decidual 
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B) Listagem das espécies coletadas na Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

Ponto de coleta 

F 077 

F 078 

F.079 

F 080 

F.081 

F 082 
F 083 

F 084 
F 085 

F 086 

F 087 

F 088 

F 089 

Nome científico 

Myrcia sp 
Pa!Jcourea marcgravii St H il. 
Mimosa hostilis Benth. 
Periandra coccmea Benth. 
Rue/lia gemmlflora H.B K 
Solanum pamcu/atum L. 
Vernoma sp 
Centrosema pascuorum Mart. ex Benth. 
Cord1a tnchotoma (Vell) Arrab ex Steud 
Elvira biflora DC. 
Macropti/wm spp 
S1da spmosa L 
Stylosanthes sp. 
Turnera sp. 
Crotalana retusa L 
Solanum auncu/atum Ait. 
Card10spermum sp 
Ta!JsJa sp 
M1coma sp 
Buchenav1a cap1tata (Vahl) Eichl 
Hortla arborea Engl 
Swartzla acutlfolia Vog 
Achycroclme satureotdes (Lam ) DC 
Alme1dea aff coerulea Nees et Mart 
Brosimum gaudJchaud11 Tréc. 
Emmeorh1za umbellata (Spreng) Schurií. 
Lantana sp 
M1kama sp 
Rue/lia sp 
Solanum sp. 
Tetragastris sp 
Verbesma g/abrata Hook. et Harms 
Ocotea 
Tremma m1crantha Blume 
AbutJ!on sp 
Desmodwm uncmatum (Jacq ) DC 
Eupatonum sp 
M1kama sp 
Ocotea macropoda H. B K 
Rapanea sp 
Rhynchos1a retlculata (Sw.) DC 
Rubus irnpena!Js Cham. et Sch 
Vernoma po!yanthes Less 
Cass1a cytJSOJdes DC var blanchetll (Benth) lrwin et Barneby 
Croton sp. 
Ep1dendrum sp 
Eriope sp 
Merostachys aff. f1schenana Rupr 
Ouratea sp 
Pa!Jcourea marcgrav11 St. H i I 
Penandra mediterranea (Vell.) Taub 
Psychotna hoffmannsegg1ana (Willd ex R & S) M Arg 
T1bouchma sp 
Ambros1a artemJsJaefo!Ja L 
Apwm amm1 (Jacq) Urban 
Chenopodwm ambrosJoJdes L. 
C01chorus acutangu/us Lam. 
Diod1a cf ap1culata (Willd ex R & S) Schum 
Euphorb1a carnosa Vell 
Gamochaeta sp 
Gaya gaudJchaud1ana St Hil. 
He!Jcteres sp 
He!JOtropium sp 
Leonotls nepetaefo!Ja (L.) Ait. f 
Leonurus sibmcus L. 
Lobelia xalapensis H B K. 
Ludwigia sp 

Família 

Myrtaceae 
Rubiaceae 
Leguminosas 
Leguminosas 
Acanthaceae 
Solanaceae 
Compositae 
Leguminosas 
Borag i naceae 
Compositae 
Leguminosas 
Malvaceae 
Leguminosas 
Turneraceae 
Leguminosas 
Solanaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Melastomataceae 
Combretaceae 
Rutaceae 
Leguminosas 
Compositae 
Rutaceae 
Moraceae 
Rubiaceae 
Verbenaceae 
Compositae 
Acanthaceae 
Solanaceae 
Burseraceae 
Compositae 
Lauraceae 
Ulmaceae 
Malvaceae 
Leguminosas 
Compositae 
Compositae 
Lauraceae 
Myrsinaceae 
Leguminosas 
Rosaceae 
Compositae 
Leguminosas 
Euphorbiaceae 
Orchidaceae 
Labiatae 
Gramineae 
Ochnaceae 
Rubiaceae 
Leguminosas 
Rubiaceae 
Melastomataceae 
Compositae 
Umbelliferae 
Chenopodiaceae 
Tiliaceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Compositae 
Malvaceae 
Sterculiaceae 
Boraginaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Campanulaceae 
Onagraceae 
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Ponto de coleta 

F.090 

F 091 

F 092 
F.093 

F.094 
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Nome científico 

Macropti/ium bracteatum (Nees et Mart) Urb. 
Malvastrum coromande!tanum Guerke 
Malvastrum sptcatum A. Gray 
Malvastrum sp 
Portulaca sp. 
Richardta sp. 
Schwenckta amencana Rooyen ex L var. htrta (Kiotzsch) Carvalho 
Sida salzmann/ Mont 
Stda sp. 
Sptlanthes sp. 
Tnxts anttmenorrhoea 1\liart. ex Benth 
Urvt!lea sp 
Walthena americana L 
Wtssadu/a contracta (Link.) R E Fries 
Wtssadu/a sp 
Zornta brasiltensts Vog. 
Cassta cyttsotdes DC var blanchet!l (Benth.) lrwin et Barneby 
Cassta tecta Vog. 
Cordia sp. 
Cuphea encoides Cham. et Schl. 
D10dta sp 
Ocotea sp 
Pmqueta duarteana (Camb ) Urb 
Vemonta mucronifolta DC. 
Anstolochta gtgantea Mart et Zucc. 
Astrontum urundeuva Engl 
8/anchetta heterotncha DC. 
Card10spermum sp. 
Cassta rotundtofolta Pers 
Centratherum punctatum Cass. 
Centrosema p!umteri (Turp. ex Pers.) Benth 
Chaetocalyx scandens (L.) Urban var pubescens (DC.) Rudd 
Chrysophy//um rufum Mart 
Cuphea sp. 
Cuscuta sp 
Dalechampta pentaphylla Lam 
Dtchonsandra sp. 
Elvtra btflora DC 
Hyptts marttus11 Benth. 
Hyptts spp 
Manettta cordtfolta Turez 
Melochia sp 
Mtcrotea glochtdtata Moq 
Microtea sp. 
Molopanthera pantculata Turez 
Pavonta blanchettana Miq. 
Scopana dulcts L. 
Stda glomerata Cav 
Sida pantcu/ata L. 
Stda rhombifolta L. 
Stda aff. sa!zmann11 Monteiro 
Solanum sp 
Struthanthus sp 
Termmalta sp. 
Thryallts longtfolta Mart 
Urvtllea sp 
Vemonta polyanthes Lessing 
Vemonta scorptOtdes Pers. 
Wtssadula contrata (Link) e R. E Fries 
Onctdtum sp. 
Angelonta sp 
Arrabtdaea sp. 
Henssantta ttubae (K. Schum ) Briz. 
Mtmosa sensitiva L 
Stda spmosa L 
Stemodta faltosa Benth 
Verbesma dwersifolta DC 
Centrosema arenanum Benth 
Mtmosa sensitiva L 

Fam(lia 

Leguminosae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Portulacaceae 
Rubiaceae 
Solanaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Compositae 
Compositae 
Sapindaceae 
Sterculiaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Lythraceae 
Rubiaceae 
Lauraceae 
Turneraceae 
Compositae 
Aristolochiaceae 
Anacardiaceae 
Compositae 
Sapindaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Sapotaceae 
Lythraceae 
Convolvulaceae 
Euphorbiaceae 
Commelinaceae 
Compositae 
Labiatae 
Labiatae 
Rubiaceae 
Sterculiaceae 
Phytolaccaceae 
Phytolaccaceae 
Rubiaceae 
Malvaceae 
Scrophula~iaceae 

Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Solanaceae 
Loranthaceae 
Combretaceae 
Malpighiaceae 
Sapindaceae 
Compositae 
Compositae 
Malvaceae 
Orchidaceae 
Scrophulariaceae 
Bignoniaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Scrophulariaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 



Ponto de coleta 

F 095 

Nome científico 

Strychnos sp. 
Vernonia cha/ybaea Mart ex DC 
Allophy//us edulis (St. Hil) Radlk 
Cassia australts Vell. 
Luehea ochrophy//a Mart 
Malanea sp 
Myrcta sp 
Persea aurata Miq 
Salzmania mttda DC 

4 1 4 3 5 - Áreas das Formações Pioneiras 

Inseridas nos modelados de acumulação encontram-se as For
macões Pioneiras, em seus distintos estágios serais, totalizando 
3.4Í37 km2 , com maior distribuicão na periferia litorânea Reves- · 
tem ambientes sedimentares r~centes (vide 1 -Geologia), alta
mente instáveis, pois o material de contribuição (fluvial, marinho, 
fluviomarinho, eólico etc.) não teve tempo de se edafizar. 

Embora em seu estudo dos "meios fortemente instáveis" Tri
cart·(1977) aborde, exclusivamente, aqueles que se referem às 
áreas continentais (e numa outra ordem de grandeza), acredita-se 
que seus critérios possam ser extensivos também aos meios 
costeiros, sem que se alterem seus conceitos originais: "nesses 
meios, a morfogênese é o elemento predominante da dinâmica 
natural. e fator determinante do sistema natural, ao qual outros 
elementos estão subordinados" Destarte, aqui interage uma 
geodinâmica externa, de origens diversas e de efeitos lentos, 
com a morfogênese predominando sobre a pedogênese, e suas 
modalidades individualizam três tipos de "meios fortemente 
instáveis", povoados e semipovoados por uma vegetação com 
estrutura, fisionomia e florística diversa (Fig 4 19). 

A) Áreas de Influência Marinha (Restinga) 

Dispostas ao longo da costa as áreas de "restinga" totalizam 
1 421 km2 Nelas estão inseridos as faixas de praias, os cordões 
litorâneos e as formas dunares (vide 2 - Geomorfologia), consti
tuídos por solos onde predominam Areias Ouartzosas Marinhas 
distróficas e álicas e Podzol H idromórfico (vide 3 - Pedologia). 

É interessante notar que as áreas de "restinga" do litoral de 
Pernambuco e de Alagoas dispõem-se, grosso modo, com maior 
amplitude no sentido latitudinal, coincidindo com a forma con
vexa dessa porção do litoral; já no litoral de Sergipe sua disposi-

Fig 4 19- Perfil esquemático das fisionomias das Formações Pioneiras (Fluvial) 1) 
Arbustiva, sem palmeiras 2) Fluviomarinha, arbórea 

Família 

Loganiaceae 
Compositae 
Sapindaceae 
Leguminosae 
Tiliaceae 
Rubiaceae 
Myrtaceae 
Lauraceae 
Rubiaceae 

ção é fracamente longitudinal prolongando-se assim pelo litoral 
baiano, até as proximidades da foz do riacho Piranji. 

De todo esse conjunto destaca-se a foz do rio São Francisco 
como "uma das mais notáveis feições geomorfológicas do litoral 
oriental do Nordeste, pela extensão das formações sedimentares 
quaternárias dispostas em forma de amplo leque aberto para o 
Oceano", como a define Moreira (1977) 

Ai estão presentes com nitidez os cordões de regressão ma
rinha, as dunas brancas semifixadas pela vegetação e outras mais 
recentes, ainda migrantes 

Este grande delta é, na verdade, um complexo de vários am
bientes pioneiros, incluindo os aluviais e os fluviomarinhos 

A vegetação dessas áreas é constituída por uma grande maio
ria de plantas halófitas e psamófitas, geralmente de pequeno 
porte, algumas com folhas suculentas, ou coriáceas, algumas 
providas de caules estoloníferos Quando arbustos e árvores, são 
comuns as suas copas orientadas na direção do vento dominante, 
por isso rigidamente deformadas no sentido horizontal (Est 
4 VIl B) 

Nas áreas de "restinga" arbórea e arbustiva os levantamentos 
florísticos mostram contribuicão de muitas espécies das for
mações vizinhas (Savana e Fl~resta); o que não chega a afetar 
ostensivamente a uniformidade de sua composição florística, 
observando-se, ao longo da costa mapeada, uma repetição de 
cajueiro (Anacardtum occtdentalis), a mescla (Prottum sp.), aroeira
da-praia (Schmus terebenthifoltus), maçaranduba (Manilkara sp ), 
pitanga (Eugenia umflora), mangabeira (Hancorma spec10sa), qua
jiru (Chrysobalanus tcaco), Cereus sp., Cassta spp Entre as Palma e 
têm destaque a macaíba (Acrocomta mtumescens), a piaçaba (Atta
lea sp.) e, na submata, a palmeirinha ubim (Geonoma sp) 

A presença do Zizyphusjoazetro nessas áreas de "restinga" foi 
registrada por Andrade-Lima (1960), em Pernambuco, e por Este
ves (1980), em Alagoas 

Na vegetação herbácea as espécies características são as 
mesmas em toda a faixa litorânea, repetindo-se alecrim-da-praia 
(Remtrea marltima), ?aspa/um spp , bredo-da-praia (lresme portula
cotdes), salsa-da-praia (/pomoea pes caprae), beldroega (Portulaca 
oleraceae), entre outras 

As áreas de "restinga" têm sido intensamente devastadas 
para obtenção de lenha, pelo extrativismo da piaçaba e para o 
plantio de coqueiros (Cocos nucifera). Mais recentemente, pelos 
loteamentos, destruindo-se, assim, seus últimos grupamentos 
com remanescentes originais. 

B) Áreas de Influência Fluviomarinha (Mangue) 

São as áreas caracterizadas pelos manguezais que ocorrem nos 
estuários e no baixo curso dos principais rios da área (Capibaribe, 
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Jaboatão, lpojuca, Serinhaém, Santo Antônio Grande, São Fran
cisco, ltapicuru, Real etc.). bem como em alguns locais às mar
gens das lagoas Mundaú e Manguaba. 

Os mangues ocupam largas áreas, sobressaindo aquelas mais 
ou sul. no litoral de Sergipe, onde os depósitos do Barreiras são 
mais afastados do litoral e mais trabalhados pela drenagem. 

Embora haja poucas referências aos mangues do litoral ora 
estudado, nota-se que estes têm, em relação às espécies típicas 
dommantes, a mesma constituição florística das demais áreas de 
mangue do litoral atlântico brasileiro 

Andrade-Lima (1970) destaca para os mangues de Per
nambuco cinco espécies que obedecem, a prtort, a uma distribui
ção limitada pelos "teores de salinidade e duracão média de 
semi-afogamento, resultando na seqüência": Rh1z~phora mangle 
L (mangue-vermelho), Laguncu!arta racemosa (mangue-branco), 
Av1cema schauenana (mangue-canoé ou siriúba). Avicema germJ
nans (mangue-língua-de-vaca) e Conocarpus erectus (mangue
ratinho ou de-botão), com as três últimas espécies já localizadas 
nos terrenos menos visitados pelas águas das marés 

Repetem-se, nos mangues de Alagoas, como dominantes, 
Rh1zophora mangle, Laguncu!arta racemosa e Av1cema sp. Nas terras 
marginais, menos sujeitas às inundações, destacam-se os tufos 
de samambaiaçu (AcrostJchum aureum) 

Na divisa entre Alagoas e Sergipe, o grande delta do São Flan
cisco n.ão ostenta área expressiva de mangue Apenas estreita 
fa1xa, Ja na margem direita, mostra vegetacão halófita. As suas 
áreas maiores encontram-se um pouco mai~ ao sul, aprofundan
do-s~ pelo baixo .cu~so dos rios Cotinguiba, Sergipe, Vaza-Barris, 
P1au1 e Real. Ate a1 permanece a dominância dessas mesmas 
espécies 

C) Áreas de Influência Fluvial 

Estas áreas. totalizando 375 km2 , mostram-se sob dois aspectos 
totalmente diversos. 

I Formação Pioneira Arbustiva das Áreas de Inundação 

Nos locais planos ou ligei1amente deprimidos, com subst1ato 
arenoso e/ou argiloso, sujeitos às inundações periódicas (vide 2-
Geomorfologia), tem no grau de encharcamento do solo o fator 
con9icionante de um desses tipos de vegetação de primeira ocu
paçao ou halossérie, na terminologia ecológica de Clements 
(1949) Com estas características, aparecem ao longo do litoral, 
num pOSICiona~e~to zonal mais ou menos constante, sempre 
JUstapondo-se as areas de mangues e de "restinga". 

As mais expressivas dessas áreas pioneiras arbustivas situam
se nas aluviões recentes do delta do rio São Francisco- Solos 
Aluviais distróficos e Glei Húmico dist1ófico e álico (vide 3 -
Pedologia). Representa-se, fisionomicamente, por indivíduos 
finos, esgalhados, exibindo maior adensamento nos sítios de 
melhor d1enagem Aí foram observados batinga (Eugema sp ), 
r;>au-de-espeto (Matayba sp ), Crotalana retusa. tabu a ( Typha spp ). 
A proporção que é maior a sedimentação, já ocorrem indivíduos 
de bulandi (Symphoma globullfera), imbaúbas (Cecrop1a sp ) e, nas 
prox1m1dades dessa área com as de "restinga", aparece a palmei
ra p1açaba (Attalea sp.) Por outro lado, pequenas áreas de campos 
gram1nosos mesclam-se com as formas arbustivas. Então obser
va-se a lâmina de água coberta por E1chhornea spp, Nymphaea sp, 
diversas espécies de Cyperus, tiririca (Hypo!Jtrum sp) e aninga 
(Montnchard1a lmlfera). 

É oportuno mencionar que, para locais semelhantes, mais ao 
sul (vale do ltapicuru-BA), é comum encontrar-se uma espécie do 
gênero Bonetia, de belas flores rosadas 

De modo geral, em muitos trechos dessas áreas já se encon
tram plantações de coqueiros e pequenos tratos de pastagens. 
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11. Formação Pioneira Arbustiva das Áreas de Acumulação Eólica 

Esta área, situada no quadrante noroeste da Folha SC.24, é muito 
bem caracterizada pelos Campos de Areias do Médio São Fran
cisco (vide 2 - Geomorfologia), onde se apresentam com um 
modelado de dunas vivas, trabalhadas em sedimentos arenosos 
inconsolidados, classificados, pedologicamente, como Areias 
Quartzosas distróficas (vide 1 - Geologia e 3 - Pedologia) 

Tricart (1977) sintetiza a dinâmica desse ecossistema: sendo 
móvel, a areia é facilmente movimentada pelo vento e tem car
reada a sua porção limosa. Em conseqüência, sua capacidade de 
retenção torna-se praticamente nula, causando uma limitacão 
ecológica muito severa que afeta, sobretudo, o processo de di;tri
buição e de reprodução das poucas espécies que aí conse
guem medrar. 

Destarte, o que se observa é um semipovoamento por uma 
vegetação de primeira ocupação, onde predominam plantas xeró
fitas psamófitas de estrutura caulinar pouco desenvolvida e tor
tuosa, esgalhamento baixo e profuso; algumas têm casca lisa, 
outras são suberosas. Dominam espécies microfoliadas, algumas 
coriáceas O conjunto demonstra uma estacionai idade folia r par
cial, embora esta área esteja subordinada a um período desfa
vorável marcado por um intervalo de seis meses secos e precipi
tações médias anuais em torno de 600 mm. 

A vegetação dist1 ibui-se sob a forma de céspedes, bastante 
distanciadas entre si Não se nota qualquer vestígio de um estrato 
herbáceo-graminoso, por mais reduzido É total a ausência de 
cactáceas e de palmei1as Desse modo, deixam a descoberto 
grandes claros de areia branca e fofa 

Ernbo1a o número reduzido de espécies, pois se repetem com 
grande constância, observa-se, a nível de gêneros e de espécies, 
uma certa homologia florística com as áreas pioneiras arbustivas 
das "Restingas" litorâneas Por outro lado, por encontrar-se 
inserida na Região da Estepe (Caatinga), dela já recebe contri
buições, facilitadas pelas condições ecológicas comuns doam
biente semi-árido onde se encontra 

O quadro da página ao lado é demonstrativo das co11elacões 
existentes entre esses t1ês tipos de vegetação. ' 

Conjetura-se, com base no exposto, que esta área é parte da 
sucessão "xerossé1ica" do atual clímax de um fitoclima estépico 
seco tropical Portanto, comunidades pioneiras que caminham 
gradativamente para um subclímax de dunas aluviais Uma vez 
fixadas pela vegetação, são sucessivamente ocupadas pelas 
espécies vegetais características das áreas estépicas Em tese, os 
estágios sucessionais aluviais assemelham-se aos das áreas 
pioneiras litorâneas e, para melhor compreensão da sua distribui
ção atual, serão mostrados dois cortes ideais da mesma área, 
antes e após a const1 ução da Barragem de Sobradinho (Figs. 4 20 
e 4 21 ). 

As áreas de várzeas (A). periodicamente inundadas, caracte
rizadas por solos Aluviais e H idromórficos (Martins; Vieira; Peres, 
1973), eram ocupadas por uma vegetação de Estepe Parque, 
caracterizada porVeloso, .Japiassu e Góes-Filho ( 1973) como um 
campo graminoso pontilhado por grupamentos isolados de car
naúbas (CopemJcJa certfera) e por pequenos t1atos agrícolas. Jus
tapostos às várzeas, à ma1gem direita do rio, elevam-se os terre
nos pré-cambrianos do Pedi plano Sertanejo, revestidos por uma 
Estepe Arbórea Aberta (B) Seguem-se áreas planas, coluviais, de 
Planossolo Solódico, ocupadas por outra fisionomia de Parque, 
desta vez sem palmeiras (A') Na margem esquerda, a sucessão da 
várzea para as dunas inconsolidadas (C) faz-se sem transição 
Estas, já descritas, são, por sua vez, sucedidas por áreas também 
de Areias Quartzosas distróficas, porém já fixadas por um revesti
mento vegetal mais contínuo e de fito massa maior Aí se alternam 
a Estepe Arbórea Aberta e Arbórea Densa, predominando a pri
meira, ambas com uma estrutura lenhosa raquítica (scrub), en
tremeada por cactáceas e com a presença da palmeira ouricuri 
(Syagrus coronata); e já ocorre, inclusive, um recobrimento do solo 
por Brame/ia sp e AristJda sp 



~ s 

Anadenanthera macrocarpa 
Anemopaegna sp 
Astronium urundeuva 
Bamstenopsts sp 
Bursera /eptoph/oeos 
Byrsomma sp 
Caesa/p,ima sp 
Cal/1andra sp 
Cassta sp 
Centrosema sp 
Ctssus sp 
Copalfera sp 
Croton sp 
Derns sp 
Eugema sp 
Gomphrena sp 
Henssantia sp 
Hymenaea sp 
Manylkara sp 
Maytenus sp 
M1mosa sp 
M1mosa verrucosa 
Mounri pusa 

ANO 1973 

a 

a' 

Correlação de espécies em Comunidades Pione1ras Aluviais e Marinhas e da Estepe (Caatinga) 
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Myrc1ana sp 
Ouratea sp 
Pavoma sp 
Peixotoa sp 
Peltogyne sp 
P1ptadema obliqua 
Pisoma sp 
Schmopsts bras!ltensts 
S1da sp 
Solanum auricu/atum 
Strychnos sp 
Swartz1a sp 
Tabebuia sp 
Triplans sp 
Vernoma sp 
Melocactus s p 
Leocereus sp 
P!locereus tubercu/atus 
Asp1dosperma ptryfolwm 
Cenostlgma gardnenanum 
Brame/ia sp 
Syagrus coronata 
Anst!da sp 
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-

-
-
-
-

-
-
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-
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Fig 4 20- Perfil esquemático da vegetação dqs Campos de Areia do Médio São Francisco, antes e após a inundação: 8-8') Estepe Arbórea Aberta C-C') Pio.neira de lnfluê~cia 
Fluvial D) Estepe Parque, com palmeiras D') Are a inundada pela Represa de Sobradinho A) Estepe Parque, sem palmeiras A') Estepe Parque, sem palme~ras e parte da are a 

inundada pela Represa de Sobradinho 
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O) listagem das espécies coletadas nas áreas das Formações Pioneiras 

Ponto de coleta 

F.096 

F.097 
F.098 

Nome cientifico 

Bocoa moii1S (Benth.) Cowan 
Byrsomma sp. 
Croton sp. 
Gomphrena sp. 
Hymenaea sp. 
Mam1kara sp. 
Maytenus sp. 
Mourifl sp. 
Myrciaria sp. 
Ouratea sp. 
Peltogyne paucdlora Benth. 
Pisonia sp. 
Phyllanthus sp. 
Sida sp. 
Strychnos sp. 
Triplafls sp. 
Vemonia sp. 
Solanum auriculatum Ait. 
Andira nitida Mart. ex Benth. 
C1ssus coccmea Mart. ex Planch. 
Como!Ja ovalifolia Triana 
Dyospiros sp. 
Emmotum naens (Benth.) Miers. 
Ouratea crassa Van Tiegh. 
Protium sp. 
Rapanea gu,anens1s Aubl. 
Tapmra gu,anensJs Aubl. 

Fig. 4.21 - Pacrão de imagem de radar 11 :250.000). 
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Família 

Leguminosae 
Malpighiaceae 
Euphorbiaceae 
Amaranthaceae 
Leguminosae 
Sapotaceae 
Celastraceae 
Melastomataceae 
Myrtaceae 
Ochnaceae 
Leguminosa e 
Nyctaginaceae 
Euphorbiaceae 
Malvaceae 
Loganiaceae 
Polygonaceae 
Compositae 
Solanaceae 
Leguminosa e 
Vitaceae 
Melastomataceae 
Ebenaceae 
lcacinaceae 
Ochnaceae 
Proteaceae 
Myrsinaceae 
Anacardiaceae 

4.1.4.3.6- Áreas de Tensão Ecológica 

As Áreas de Tensão Ecológica somam 57.214 km2
• Suas maiores 

concentrações situam-se nas porções sudestes e sudoeste da 
Folha Aracaju. Distribuem-se sobre as formas de acumulação, 
superfícies dissecadas. conservadas e de aplanamento, elabora· 
das em unidades geológicas do Quaternário. do Terciário. do 
Paleozóico, do Mesozóico e do Pré·Cambriano (vide 1 - Geolo· 
gia). Dos seis contatos identificados, predominam as formas de 
encrave. embora as formas de ecotono também sejam significati· 
vas (Fig. 4.22). 

Algumas dessas áreas de tensão. dependendo do seu posicio· 
namento geológico. climático e dos tipos de vegetação que se 
contatam. guardam semelhanças com os " meios intergrades", 
caracterizados por Tricart ( 1977) como os meios morfodinãmlcos 
que "asseguram a passagem gradual entre os meios estáveis e os 
meios instáveis". onde a interferência da morfogênese e da pedo· 
gênese é constante e competitiva sobre um mesmo espaço. 
Neste "balanço pedogênese/morfogênese". a cobertura vegetal 
tem suma importância. 

Estas características são mais acentuadas notadamente no 
Planalto da Diamantina e no Planalto da Bacia Tucano-Jatobá; 
neste principalmente na sua porção sudeste. Ambos posicionam· 
se numa faixa de transição climática bastante complexa: do clima 
úmido ao subúmido. chegando ao árido no quadrante sudoeste e 
do úmido ao semi-árido na porção sudeste. Essa transição reflete, 
portanto, a existência de fitoclimas estacionais que justificam o 
encontro de quatro regiões ecológicas diferentes: a da Savana 
(Cerrado) a da Estepe (Caatinga) e as das Florestas Estacionais 
Semidecidual e Oecidual. 

A) Contéfto Savana/Estepe 

Distribui-se pelos quadrantes sudeste e sudoeste da Folha Ara· 
caju. sobre terrenos sedimentares e pré·cambrianos. recobrindo 
principalmente formas de aplanamento e de dissecação. 

Este contato. com 1 O. 767 km2• apresenta várias formações 
intimamente interligadas (ecotonos) e outras onde foi possível 
determinar-se certo domínio de uma formação sobre a outra 
(encraves). 
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Fig 4 22 - Mapa de distribuição da vegetação das Áreas de Tensão Ecológica 

De modo geral a Savana Arbórea Aberta está situada sobre os 
modulados tabulares e no topo e na parte superior das encostas 
dos relevos mais dissecados, identificando-se, floristicamente, 
pela lixeira (Curatella amencana), janaguba (Hymatanthus sp) e 
muricis (Byrsomma spp ) e pelo pau-de-tucano (Váchysia sp) e 
puçá (Mourm pusa), respectivamente 

A Estepe Arbórea, ora Densa, ora Aberta, encontra-se instala
da na porção mais baixa das encostas e no piemonte, muitas 
vezes em Solos Litólicos Individualiza-se pe.la alta freqüência de 
cactáceas, Mimosa spp, catanduva (Ptptadenta obltqua), imbura
na-de-cambão (Bursera leptoph/oeos) e pelo ouricuri (Syagrus coro
nata), que, inclusive, ascendem pelas encostas, ultrapassando a 
faixa de domínio da Estepe e participando também da fisionomia 
da Savana. 

A Savana Gramíneo-Lenhosa, em determinados locais, pro
longa-se além das faixas de tensão e interliga-se à própria Savana 
Arbórea Aberta das áreas planálticas. Como fisionomia gramí-

I Listagem das espécies coletadas no Contato Savana/Estepe 

Ponto de coleta 

F 122 

Nome científico 

Acacta sp 
Cassia cf. acuruensts Vog 
Cassta cana Nees et Mart 
Cassta chamaechnsta L. 
Cassta spp. 
Cntdoscolus sp. 
Croton adamantinus Muell Arg. 
Croton condupltcatus Kunth 
Croton sp 
Evo/vu/us saxtfragus Mart. 

neo-lenhosa, encontra-se sempre revestindo os locais cimeiros 
ou então ligeiramente deprimidos, portanto onde são comuns as 
interrupções pelos afloramentos rochosos. As comunidades gra
minóides dessas áreas sempre constituem espetáculo de rara 
beleza pela diversidade florística que apresentam. Psamófita ou 
rupestre, a flora é rica em espécies de Vellozia, Brame/ta, Rubia
ceae, Cassiae rasteira, Mtcroltcia sp, de cactáceas de pequeno 
porte (Cephalocereus luetzelburgit), além de Labtata stachys, Ansttda 
pallens. Trachtpogon sp., entre outras Vale mencionar a presença 
esporádica da mangabeira (Hancornia spec10sa) e da azeitona-do
mato (Htrtella amencana), de preferência nos locais arenosos A 
Palmae típica dessas áreas é a pequenina ariri (Syagrus micro
phylla). 

A expressão do tapete graminoso, bem denso e desenvolvido 
-capim-estrela (Dtcromena sp ), (Ansttda spp.). (Echmolaena infle
xa), (Axonopus spp ), capim-colonião (Panicum sp.), mormente a 
sudeste da Folha SC 24 nas formas de ecotono das superfícies 
tabulares, atraiu atividade pastoril em regime extensivo 

Família 

Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosa e 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Convolvulaceae 
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Ponto de coleta 

F 129 

F 130 

F 131 

F.133 

F 134 

F 135 

F136 

F 141 
F 158 

614/VEGETAÇÃO 

Nome científico 

Hybanthus arenanus Ule 
Mtmosa sommans H B K. ex Willd. 
Mtmosa sp 
Myrcia sp 
Oxa!ts sp 
Pfaffta sp. 
Ptptadema obliqua (Pers.) Macbr. 
Polyga/a cf brastliensts L 
P pseudohebeclada Chod. 
Sptgelta sp 
Trtchogoma sp 
Turnera aff. chamaedrtfolta Camb 
Bocoa mol!ts (Benth) Cowan 
Ftoe!tchia humboldltiana R et S 
/pomoea subincana L. 
Balfourodendron nedeltanum (Engl) Engl 
8/anchetta heterotncha DC 
Croton campestrts (St Hil) Muell Arg 
Harpocht!us neestanus Mart 
Mtmosa velloztana Mart 
Poect!anthe ulei (Harms) Arroyo et Rudd 
Polyga/a alftedt Chod. 
Brostmum gaudtchaud11 Tréc 
Bulbosty/is cap!llans Clarke 
Byrsomma gardnerana Adr Juss 
Cyperus amab111s Vahl 
Eragrostrs maypurensts Steud 
Gochnatra !uc1da (Baker) Cabrcra 
Hyptls stdentts Mart ex Benth. 
Hyptls sp 
Myrcta spp 
Myrctana aff flonbunda (Camb) Legrand 
Swartzta apetala Raddi var. subcordata Cowan 
Byrsomma gardnerana Adr Juss 
Copalfera sp 
Mandevtlla scabra (R et S) K. Schum 
Myrcta sp 
Byrsomma verbasclfolta (L.) Rich 
Cuphea sp 
Lafoensta glyptocarpa Koehne 
Pavoma sp. 
Skytanthus hancormaefo!tus (A DC) Miers 
Walthena amencana L 
Cassta chamaechnsta L 
Cassta ramosa Vog. 
Eugema sp 
Kramena wmentosa St. Hil 
Mtmosa sp 
Pstdtum sp 
Turnera sp 
Chrysophyllum rufum Mart. 
Dodonaea vtscosa (L) Jacq 
Poepptgta procera Presl 
Achyroclme sa(Ureotdes ( Lam ) DC 
Aeschynomene h1strtx Poir var h1stnx 
Bacchans leptocephalla DC 
Byrsomma blanchettana Miq 
Byrsomma aff dealbata Griseb 
B sencea DC 
Conyza sp 
Cordta spp 
Dalechampta sp 
Dec!teuxta frutlcosa (Will ex R. & S.) O Ktze 
Emmeorhtza umbellata DC 
Enocau/on sp 
Evolvulus pterocaulon Moric 
Heltcteres sp 
Hyptls salzmann11 Benth 
/nga affmts DC 

Família 

Violaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Oxalidaceae 
Amaranthaceae 
Leguminosae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Loganiaceae 
Compositae 
Turneraceae 
Leguminosae 
Amaranthaceae 
Convolvulaceae 
Rutaceae 
Compositae 
Euphorbiaceae 
Acanthaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Polygalaceae 
Moraceae 
Cyperaceae 
Malpighiaceae 
Cyperaceae 
Gramineae 
Compositae 
Labiatae 
Labiatae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Myrtaceae 
Malpighiaceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Malvaceae 
Apocynaceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Krameriaceae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Turneraceae 
Sapotaceae 
Sapindaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Leguminosae 
Compositae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Compositae 
Boraginaceae 
Euphorbiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Eriocaulaceae 
Convolvulaceae 
Sterculiaceae 
Labiatae 
Leguminosae 



Ponto de coleta 

F 174 

F 175 

Nome científico 

Manettia cordlfolta Mart. 
Mascagnia sp 
Micro!icia sp. 
Mtmosa blanchettt Benth. 
Mtmosa sp. 
Ocotea sp. 
Oxa!ts sp 
Penandra coccinea Benth 
Pithece!lobtUm avaremotemo Mart. 
Po!ygala paniculata L. 
Prepusa montana Mart 
Roupa/a montana Aubl. 
Sebasttania sp 
Stda lmifo!ta Cav 
Siphocampylus tmbrtcatus (Cham.) G Don 
Sttllmgia sp. 
Solanum sp 
Sonchus o!eraceus L 
Sty!osanthes guianensts (Aubl ) Sw. 
S viscosa Sw. 
Ttbouchma sp. 
Turnera spp 
Vernonia spp. 
Verrucu/ana g/aucophylla Adr Juss. 
Wu/ffta baccata (L. f) Kuntze 
CyrtopodtUm sp 
Eugenia sp 
Gochnatta sp. 
Ltppia thymotdes Mart. et Schau 
Vaml/a sp. 
Asptlia sp. 
Cestrum sp. 
Leptoscella rue!!tOtdes H ook f. 
Schmus terebinthlfoltus Radd i 
Tephrosta aff cmerea Pers. 
Mtmosa hosttlis Benth. 

Família 

F176 
F 177 Cephalocereus pentaedrophorus (Laboret) Britt. et Rose 

Kte!meyera sp. 

Rubiaceae 
Malpighiaceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Lauraceae 
Oxalidaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Polygalaceae 
Gentianaceae 
Proteaceae 
Euphorbiaceae 
Malvaceae 
Campanulaceae 
Euphorbiaceae 
Solanaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Melastomataceae 
Turneraceae 
Compositae 
Malpighiaceae 
Compositae 
Orchidaceae 
Myrtaceae 
Compositae 
Verbenaceae 
Orchidaceae 
Compositae 
Solanaceae 
Rubiaceae 
Anacardiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Cactaceae 
Guttiferae 
Leguminosae 
Piperaceae 
Leguminosae 
Araceae 

Zornia echmocarpa Benth 
Ptper sp 
Lonchocarpus sp 

F 178 
F 179 
F 180 Phtllodendron !eal-costae Mayo et G M. Barroso 

B) Contato Savana/Floresta Ombrófila 

Este contato, com 1 136 km2
, tem como área mais representativa 

aquela que abrange os relevos dissecados da serra da Jacobina 
(Planaltos Residuais), elaborados em unidade do Pré-Cambriano 
(vide 1 -Geologia) Situam-se na porção sudeste da Folha SC 24 
no sentido geral norte-sul 

Sob a forma de encraves, esse contato encontra-se instalado 
sobre solos Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutrófico e distró
fico, geralmente bem drenados (vide 3 - Pedologia). Apresenta 
uma fisionomia individualizada por comunidades secundárias da 
Floresta Ombrófila Densa, intercalada por grupamentos gregários 
da palmeira babaçu (Orbygma marttana) Alojam-se nos vales, 
ravinas e encostas, nestas até meia altura, pois aí já se instalam as 
formações savâ.nicas que, nos topos, cedem lugar aos campos de 
altitude (Refúgio Ecológico Monta no), típicos das áreas quartzíti
cas (vide item 4 1 4 3. 7) A passagem da Floresta para a Savana é 
de uma nitidez notável, como se fosse artificial O mesmo não 
ocorre em relação à passagem das formações da Savana, mor
mente da Gramíneo-Lenhosa para os Refúgios Aí os limites se 
confundem e deixa de existir o contato brusco entre duas flo
ras diferentes 

Nos levantamentos florísticos realizados nas áreas com rema
nescentes da floresta, constatou-se a ocorrência de angelim 

(Andira sp ), gameleira-preta (Ftcus sp.), louro (Ocotea sp ), pau
paraíba (Stmaruba versicolor), pau-pombo ( Taptrira gwanens1s), pe
riquiteira (Buchenavta sp) 

As formacões de Savana mantêm as estruturas clássicas (indi
víduos baix~s e tortuosos, folhas coriáceas, súber desenvolvido) 
e a influência da altitude (800-900 m) se faz sentir muito expressi
vamente na composição florística Estes ambientes distinguem
se pelo pau-de-tucano ( Vochysta sp ), pau-terra (Oualea parvif!ora), 
araticum (Annona conacea), entre outras arbóreas. 

Ressalta-se, ainda, a ocorrência dispersiva desse contato na 
periferia litorânea da Folha Recife, revestindo superfícies tabula
res e dissecadas pertencentes ao Cenozóico e ao Pré-Cambriano, 
respectivamente Enquanto a Savana ocupa o topo e as encostas 
dos "tabuleiros", as comunidades florestais secundárias desen
volvem-se nos vales Entretanto, no contexto geral. a dominância 
pertence à Savana Arbórea Aberta individualizada por lixeira 
(Curatel!a amencana), mangabeira (Hancornia spectosa), lacre (Vts
mta sp ?), muricis (Byrsomma spp ), murta (Eugema sp.) Dos rema
nescentes florestais o destaque é dado pelo visgueiro (Parkta 
pendula), cupiúba ( Tapmra gwanensts), sambacuim (Dtdymopanax 
morototont), urucuba (Viro/a gardnen), muitas vezes entremeados 
pelos grupamentos das imbaúbas (Cecropta sp ) 
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Andrade-Lima (1960), quando se refere às áreas com caracte
rísticas semelhantes, a norte de Pernambuco, explica que são 
áreas resultantes de degradação da floresta original. invadidas 
pelas espécies do tabuleiro, mais adaptáveis aos solos empobre
cidos "pelo corte e queima da vegetação anterior" Ressalva, 
inclusive, que são áreas vulgarmente chamadas "carrasco" (vide 
item 4 1 3.1 ). De equilíbrio instável. podem tender para a savani
zação desses tabuleiros, ou para uma vegetação florestal secun
dária, dependendo da alteração imposta pelo homem no uso 
dessas terras. 

Destarte, outros exemplos, observados nas áreas em estudo, 
permitem pressupor, com bastante margem de segurança. a 
maior probabilidade da savanização em antigas áreas areníticas 
florestais (mormente estacionais) pela adaptação de ecótipos 
xeromorfos homólogos das floras silvestres vizinhas (Warming, 
1908; Coutinho, 1962; Veloso, 1966 e Veloso & Góes-Filho, 
1982) do que a regeneração dessas comunidades florestais. 

Algumas dessas áreas já estão sendo utilizadas para o plantio 
de cana-de-açúcar (com adubação) e do coqueiro. 

I Listagem das espécies coletadas no Contato Savana/Floresta Ombrófila 

Ponto de coleta 

F.124 

F.125 

F 167 

616/VEGETAÇÃO 

Nome científico 

Axonopus sp 
Baccharis sp 
Balfourodendron riedelianum (Engl) Engl. 
Caseana sp 
Cassta cytisotdes DC. var mtcrantha lrwin et Barn 
Centrosema conaceum Benth 
Cyperus aff. actculans Steud 
Cyperus sp. 
Declteuxta aff tenwflora (Willd. ex R et S ) Steyerm. et Kirkb 
Dtdymopanax cf vmosum E March. 
Evolvulus pterocaulon Moric. 
Gomphrena sp. 
Hyptts sp 
Jacaranda cf irwm11 A. Gentry 
Macroptt!tUm sp 
Mamhot sp 
Maprounea gwanensts Aubl. var. gwanensts 
Paepalanthus cf myocephalus Mart. ex Koern 
Pavoma aff nede/11! Gürcke 
Pavoma sp 
Pmqueta sp 
Ptptadenta sp 
Polygala sp 
Sptgelta sp 
Zorma sp 
Camptosema conaceum Benth 
Cro10n sp 
Cuphea sp 
Eriope /attfo!Ja (Mart ex Benth) Harley 
Hymenaea sp 
Kramena tomentosa St Hil 
Machaenum aculeatum Raddi 
Mtmosa sp 
Myrc1a sp 
Penandra coccinea Benth. 
Pres10ma coaltta (Vell.) Woods 
Sptgelta sp 
Ttbouchtna sp 
Vtsmta aff gwanensts Choisy 
Walthena ctnerecens St. Hil 
Anemta sp. . 
Amseta nitens Choisy 
Begoma sp 
Byrsomma sp. 
Ca!ltandra sp. 
Camp10sema conaceum Benth 
Cassta aff chamaecnsta L. 
Croton sp 
Cupama sp 
Cuphea sp 
Declteuxta chtococcotdes Bartl 
Dtospyros sericea DC 
Dodonaea vtscosa (L) Jacq. 
Eptdendrum sp 
Eremanthus spp 
Eriocaulon sp 
Eremanthus btcolor (Sch Bip ) Baker 

Família 

Gramineae 
Compositae 
Rutaceae 
Flacourtiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Rubiaceae 
Araliaceae 
Convolvulaceae 
Amaranthaceae 
Labiatae 
Bigrwniaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Eriocaulaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Turneraceae 
Leguminosae 
Polyga laceae 
Loganiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Lythraceae 
Labiatae 
Leguminosae 
Krameriaceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Myrtaceae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Loganiaceae 
Melastomataceae 
G uttiferae 
Sterculiaceae 
Schizaeaceae 
Convolvulaceae 
Begoniaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Sapindaceae 
Lythraceae 
Rubiaceae 
Ebenaceae 
Sapindaceae 
Orchidaceae 
Compositae 
Eriocaulaceae 
Compositae 



Ponto de coleta 

F 168 

Nome científico 

Eremanthus sp 
EsterhaZ!a splend1da Mikan 
Eupatorium aff. harvard1anum Steyem. 
Gochnava amplexifolia (Gardner) Cabrera 
Gomphrema spp. 
Guazuma u/mifo!Ja Lam 
Hypvs sp. 
Lindsaea sp. 
L1sianthus sp 
MJcrolicJa sp. 
Mimosa sp. 
OncJdwm sp. 
Pavonia ma!acophylla Hemsl. 
Periandra medJterranea (Vell ) Taub 
Phyllanthus falcatus Sw 
Pmqueta sp. 
Po!ygala pamcu/ata L 
Polyga/a pseudohebeclada Chod 
Portulaca sp 
Rottboe//1a sp 
Sebastiama sp 
Sp1ge/Ja sp 
Sty/osanthes sp 
Vamllosmopsis sp 
Vernoma aff muncata DC 
Vernonia pungens Gardn 
V1smJa aff guianens1s Choizy 
Walthena cinerecens St Hil 
Anemia sp 
Ape1ba alblflora Ducke 
Begonia spp 
Card10spermum sp 
Cl1demia aff bonpland1i Gogn 
Croton sp 
Da!echamp1a filicdo!Ja Lam. 
D10scorea glandu/osa Klotzsch ex Kunth 
E!ephantopus moi!Js H B K 
Eriope latlfo!Ja (Mart ex Benth.) R.M. Harley 
Gouama blanchevana M iq 
lchnanthus calvescens Doell 
Jacobma sp 
LasJaCJs !Jgu/ata H itch. et Chase 
Mikama hirsuvss1ma DC 
Moldenhawera brasJ!iensJs Yakov. 
Ocotea sp. 
0/yra latlfo/1a L 
Pa!Jcourea sp 
Pavoma sp 
Penandra medJterranea (Vell.) Taub. 
P1per sp 
Pyrostegia venusta Baill 
Rapanea ferrugmea (Ruiz et Pav.) Mez 
S1da acummata DC. 
S1da urens L. 
SmJiax pseudosyphilil!ca Kunth 
Tnumfetta rhombo1dea Jacq. 

C) Contato Savana/Floresta Estacionai 

Este contato compõe 1 O 381 km2 de superfícies dissecadas e con
servadas, distribuídas pelos quadrantes sudeste e sudoeste da Fo
lha Aracaju 

Nas áreas planálticas dissecadas ocorre sob a forma de encraves, 
pois a predominância de um tipo de subformação sobre outro rela
ciona-se intimamente com os fatores relevo e solo Destarte, con
centram-se sobremaneira no Planalto da Diamantina, no Planalto da 
Bacia Tucano-Jatobá, nos Piemontes lnumados e nos Baixos Planal
tos Palmares-Estância (vide 2 - Geomorfologia) 

Família 

Compositae 
Scrophulariaceae 
Compositae 
Compositae 
Amaranthaceae 
Sterculiaceae 
Labiatae 
Pteridaceae 
Gentianaceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Orchidaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Turneraceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Portulacaceae 
Gramineae 
Euphorbiaceae 
Loganiaceae 
Leguminosa e 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Guttiferae 
Sterculiaceae 
Schizaeaceae 
Tiliaceae 
Begoniaceae 
Sapindaceae 
Melástomataceae 
Euphorbiaceae 
Eu p h o rb i a c e a e 
Dioscoreaceae 
Compositae 
Labiatae 
Rhamnaceae 
Gramineae 
Acanthaceae 
Gramineae 
Compositae 
Leguminosae 
Lauraceae 
Gramineae 
Rubiaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Piperaceae 
Bignoniaceae 
Myrsinaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Smilacaceae 
Tiliaceae 

A Floresta Estacionai Semidecidual ou Decidual ocupa geral
mente parte das encostas, ou talvegues. e as bordas dos platôs, e a 
Savana, a parte superior das encostas e o cimo das elevações Estru
turalmente secundárias, estas formações florestais estacionais apre
sentam seus elementos arbóreos com fustes finos, copas relativa
mente pequenas e pouco densas São raras as áreas de exceção onde 
ainda se apresentam alguns agrupamentos remanescentes originais 
com indivíduos emergentes atingindo 20 metros de altura (porção 
leste das Chapadas de Morro do Chapéu). 

Segundo os levantamentos florísticos, as espécies florestais indi
vidualizam-se por limeira (Tiboma sp ). ingazeira (lnga sp ), claraíba 
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(Cord1a sp ), pitiá-de-rego (Asp1dosperma sp.), maçaranduba (Manil
kara sp ), jequitibá (Carimana sp.), potumuju (Centrolobwm robuswm), 
bálsamo (Myroxylon sp.) para as áreas estacionais semideciduais 
Onde o revestimento é a Savana Arbórea Aberta, ocorrem o lacre (Vis
mia sp ?), o brutu (Annona sp ), murici (Bvrsonima sp ), araticum-de
raposa (Duguet1a sp). jatobá (Hymenaea sp) e uma palmeirinha acaule 
do gênero Alagopthera. Solo com cobertura diversa de Gramineae e 
And1ra humil1s 

Onde a estacionalidade mais acentuada empresta o caráter de 
decidualidade às espécies, são freqüentes o amargoso (AspJdos
perma sp.), carrancudo (Poecilanthe ule1), o gonçalo-alves (Astromum 
fraxmdolwm), o itapicuru-preto (Gomorrhachis margmata), o cedro (Ce
dre/a sp ). Às espécies savânicas podem-se acrescentar a caroba 
(Jacaranda sp ), a quaresmeira ( Ttbouchma sp) e diversas espécies 
de Myrtaceae 

Em determinados vales e encostas mais expostas aos ventos úmi
dos ocorrem as palmeiras cato I é (Syagrus sp. eAta//ea sp) e o ouricuri 
(Syagrus coronata), geralmente esparsas pelas áreas desmatadas. 
Estas áreas, em alguns locais, apresentam um aspecto peculiar pela 
invasão da candeia (Gochmat1a lucJda) O "candeal" forma povoamen
tos gregários que se estendem homogeneamente pelas encostas e 
cimos das elevações 

Nas áreas mais conservadas do Planalto da Diamantina (Chapadas 
de Morro do Chapéu) prevalecem as formas ecotonais dessas regiões 
ecológicas Aí a uniformidade dos solos (Latossolo Vermelho-Ama
relo álico) do relevo propicia a interpenetração de elementos da 
Savana e da Floresta Estacionai Esta, embora com fisionomia secun
dária, tem significativa predominância de árvores caducifólias De um 
modo geral possuem alturas baixas e fustes finos e eretos, se bem 
que com ramificações baixa e profusa. 

Próximo à localidade de Fedegoso (BA), a leste de Morro do Cha
péu ( BA), constatou-se uma vegetação sw genens assentada em solos 
de Areias Quartzosas, que merece ser comentada Esta área particu
lariza-se por arvoretas bem capadas, com cerca de 2-4m de altura, 
os pequenos troncos retorcidos e esgalha menta baixo É grande a 
freqLiência de espécies de Myrtaceae e de outras espécies também 
de folhas coriáceas, com características xeromórficas e xerófitas 
Destarte, ocorrem cambuí (Eugema spp ), murici-rói-rói (Byrsomma 
sp). estralador (Erytroxylum sp ), jatobá (Hymenaea sp). limoeiro-

bravo (Xanthoxy/um s-p.), araticum-do-cerrado (Annona conacea), grão
de-galo (Cordia sp ), sucupira (Bowd1chia Vllgi!JOJdes) e miauã (Cordia 
sp) O tapete graminóide, estéril na época (agosto, 1981 ), restringe
se a pequenos tufos de uma Gramineae que, se supõe, seja uma espé
cie de Paspalum Observam-se, ainda, indivíduos agrupados de uma 
Palmae e na na, provavelmente Syagrus burretlana(?). Também o ouri
curi (Syagrus coronata) está presente, porém com distribuição es
porádica 

Conjetura-se sobre estes locais savanícolas, ainda de reduzidas 
dimensões (não cartografados na escala 1:1 000 000), porém passí
veis de individualizacão no contexto desse ecotono, se já não seriam 
indicadores de um p~ocesso incipiente da savanização dessas áreas 
Seus indivíduos esparsos e seletivos, sob a forma de arvoretas (scrub), 
de folhagem sempre verde, são, segundo explica Veloso (informação 
verbal, 1982), ecótipos geneticamente adaptados que aí se estabele
ceram, advindos da Floresta Estacionai vizinha 

Este processo é paulatino, desenvolvendo-se à medida que a má 
utilização da terra degrada os solos pelo fogo, pelos cortes sucessi
vos da vegetação e, conseqüentemente, pelos efeitos da lixiviação 
produzidos pelas chuvas torrenciais. 

Outra observacão interessante refere-se à localização das áreas 
de Savana Parque·, somente identificadas a sudeste da Folha Aracaju 
ou associadas à Savana Gramíneo-Lenhosa, ou sob a forma de con
tato, que é a fisionomia em discussão Assim, sob a forma de encra
ves de dimensões reduzidas, encontram-se a oeste de Aracaju, 
revestindo superfícies tabulares modeladas em terrenos pré-cam
brianos e cenozóicos As unidades de solos identificadas nessa área 
são, predominantemente, Laterita Hidromórfica e Solos Litólicos 
eutróficos Predomina a Savana Parque, entremeada pelas florestas
de-galeria, que repetem as espécies da floresta estacionai secundá
ria que ainda recobre os bordos e alguns vales desses interflúvios 
tabulares Encontram-se, então, o itapicuru-preto (Gomorhach1s mar
gmata), o capoeira (CordJa tnchotoma). craibeiras (Tabebu1a cara1ba), 
ingazeira (lnga sp ), imbaúba (Cecrop1a sp ), enquanto a Savana Par
que se individualiza pela ocorrência da lixeira (Curatella amencana). 
angelim (And11a umJ!Js), jenipapinho ( Tocoyena sp) e os muricis (Byr
somma spp.), além de espécies de Myrtaceae e Melastomataceae 

Toda essa área é utilizada para pastejo, portanto el'ta fisionomia 
de Parque é disclímax, mormente nos locais onde os moradores 
informam que "eram tabuleiros" 

I. Listagem das espécies coletadas no Contato Savana/Floresta Estacionai 

Ponto de coleta 

F 115 

F.116 

F 117 

F 121 

618/VEGETAÇÃO 

Nome científico 

Arrab1daea 
Cappans flexuosa Vell. 
Cass1a sp. 
Cord1a sp. 
010d1a ap!cu/ata (Willd ex R & S) Schum. 
Hypt1s sp. 
Macropt!IJUm /ongepeduncu/atus (Mart) Urban 
Pachira sp 
Polygala ignat11 Chodak 
Tabebwa sp. 
Turnera sp 
Vernoma sp. 
Allamanda puberula DC 
Bauhmia acuruana Moric 
Stachytarpheta sp. 
Termina/ia fagifol1a Mart 
Aeschynomene sp. 
Apterokarpos gardnen (Engl) Rizz 
Call1andra depauperara Benth. 
Combretum sp 
/pomoea tnloba L. 
L!pp1a pohl1ana Schau. 
Mimosa ptendlfo!Ja Benth. 
Aeschynomene sp. 
Cassia sp. 
Cyperus sp 

Família 

Bignoniaceae 
Capparidaceae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Rubiaceae 
Labiatae 
Leguminosae 
Bombacaceae 
Polygalaceae 
Bignoniaceae 
Turneraceae 
Compositae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Combretaceae 
Leguminosae 
Anacardiaceae 
Leguminosae 
Combretaceae 
Convolvulaceae 
Labiatae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Cyperaceae 



Ponto de coleta 

F.123 

F 144 

F 146 

F.147 

F 150 

F 152 

F 153 

F 154 

F.155 
F.157 

Nome científico 

Echmodorus sp. 
Pterolepts spp. 
Sisyrmchium sp 
Stachytarpheta sp 
Styrax sp. 
Tocoyena formosa (Cham et Schlecht.) K Schum 
Cassta cyttsotdes DC 
Cassta sp. 
Croton sp 
Dtgttana aff violascens Li n k 
Eragrostts sp 
Eremanthus sp 
Eupatonum sp. 
Humtria balsamifera (Aubl.) St. H il 
Jacaranda sp 
Manihot triphylla Pohl 
Marcetta sp. 
Ocotea glaucina (Meíssn) Mez 
Sptge!ta sp. 
Stachytarpheta sp 
Stylosanthes aff bracteata Vog 
Tnumfetta spp. 
Tnxts anthtmenorrhoea Mart. ex Benth 
Vernonia sp. 
Cassta aff austra!ts Vell 
Cordta cf. superba Cham 
Eleocharis canbaea S F Blake 
Ftmbnsty!ts sp 
Polygala pseudovanabt!ts Chodat 
Rhynchospora spp 
Ttbouchma sp 
Ange/oma cormgera Hook 
Bonnetta sp 
Buchnera sp 
Byrsomma sp 
Cratylta sp 
Hyptts sp 
Stylosanthes capttata Vog 
Turnera sp 
C/usta sp 
Kte!meyera sp 
Mtcoma stenostachya DC 
Ocotea sp 
Thyrsodtum aff gtganteum Engl. 
Ecclmusa sp 
Ftcus spp 
Ocotea glaucma (Meissn.) Mez 
0/denlandta ft!tcaults Schum. 
Newtonta sp. 
Ocotea sp 
Phrygtlanthus acutifo!tus (R et P) Eichler 
Bowdtchta V!fgtftotdes H B.K 
Byrsonima dga/bata Griseb 
Cuphea sp. 
Dwdta radu/a Cham. & e Schl. 
Duguetta furfuracea (St Hil) Benth et Hook f. 
Hyptts sidert11s Mart ex Benth 
Jacquemontta sphaerosttgma (Cav) Rusby 
Myrcta sp. 
Pavonia cancellata (L f.) Cav. 
Periandra medtterranea (V e li.) Taub 
Struthanthus aff f/exicaulis Ma rt. 
Orbtgnya sp 
Ximenia americana L 
Strychnos sp. 
Btdens ptlosa L 
Jacquemontta sp 
Mttracarpus sp 
Pavonia cancellata (L f.) Cav 

Família 

Alismataceae 
Melastomataceae 
lrídaceae 
Verbenaceae 
Styracaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Legumínosae 
Euphorbiaceae 
Gramíneae 
Gramineae 
Composítae 
Compositae 
Humíriaceae 
Bignoniaceae 
Euphorbiaceae 
Melastomataceae 
Lauraceae 
Loga n iaceae 
Verbenaceae 
Leguminosae 
Tiliaceae 
Compositae 
Compositae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Polygalaceae 
Cyperaceae 
Melastomataceae 
Scrophu lariaceae 
Theaceae 
Scrophulariaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Labiatae 
Leguminosae 
Turneraceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Melastomataceae 
Lauraceae 
Anacardiaceae 
Sapotaceae 
Moraceae 
Lauraceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Lauraceae 
Loranthaceae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Lythraceae 
Rubiaceae 
Annonaceae 
Labiatae 
Convolvulaceae 
Myrtaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Loranthaceae 
Palma e 
Olacaceae 
Loganiaceae 
Compositae 
Convolvulaceae 
Rubiaceae 
Malvaceae 
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Ponto de coleta 

F 159 

F 160 

F.161 

F.163 

F 164 

F 165 
F 166 

F 181 

620/VEG ET AÇÃO 

Nome científico 

Rtchardta grandlf!ora (Cham & Schl.) Sch. & Sch. 
Vernoma cf po!yanthes Presl. 
Cassta occidentalts L 
Coccoloba sp 
Coutarea hexandra (Jacq ) K. Schum. 
Oxalts sp 
Polygala pamculata L 
Sty!osanthes gutanensts Aubl 
Turnera sp 
Anemopaegma sp 
Leptoscçdla rue!!totdes Hook 
Serjama sp. 
Stda sp 
Sty!osanthes sp. 
Allamanda sp. 
Banistenopsis sp. 
Bredemeyera cf. brevifo!ta (Benth) Benn. 
Byrsomma vacctnlfolta Adr. Juss. 
D10dta sp. 
Evolvu!us cf mart11 Meissn. 
Gochnatta b/anchettana (DC.) Cabrera 
Lantana sp 
Maytenus sp. 
Syagrus sp. 
Bredemeyera velutma Benn. 
Bredemeyera sp 
Byrsomma vaccmlfo!ta Adr. Juss. 
Dalechampta sp 
Evolvulus barbatus Meissner 
Htrtella sp 
Stda cordtfolia L. 
Sida sp 
Alstroemena sp 
Begoma sp. 
Centrosema conaceum Benth 
Chet!anthes sp 
Eremanthus sp 
Eupatonum sp. 
Gochnatta sp. 
Heltotroptum sp 
Mamhot sp. 
Maranta sp 
Ocotea sp. 
Peperomia sp 
Potretta punctata (Willd.) Desv 
Sty!osanthes sp 
Ttllandsta sp 
Vochysta sp 
Tabebuta chrysotncha (Mart) Standley 
Aegtphy!Ja tomentosa Cham 
Cordta sp. 
Croton campestris (St. Hil) Muell Arg. 
Erythroxy!um aff nummulana Peyr 
Evolvu!us senceus Sw. 
Ltppta pohltana Schau. 
Mtconia albtcans (Sw) Triana 
Myrcta sp 
Sebasttanta sp. 
Vernoma sp. 
Allagoptera sp 
Aspi!ta foltacea Baker 
Bauhmta sp 
Buchnera sp 
Byrsomma sericea DC. 
Cuphea brachtata Mart ex Koehne 
Cupama sp. 
Declteuxta fruttcosa (Willd ex Roemer et Sch) O. Kuntze 
Erythroxy!um sp. 
Eugema sp 

Família 

Rubiaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Polygonaceae 
Rubiaceae 
Oxalidaceae 
Polygalaceae 
Leguminosae 
Turneraceae 
Bignoniaceae 
Rubiaceae 
Sapindaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Malpighiaceae 
Polygalaceae 
Malpighiaceae 
Rubiaceae 
Convolvulaceae 
Compositae 
Verbenaceae 
Celastraceae 
Palma e 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Malpighiaceae 
Euphorbiaceae 
Convolvulaceae 
Chrysobala naceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Amaryllidaceae 
Begon iaceae 
Leguminosae 
Pteridaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Borag i naceae 
Euphorbiaceae 
Marantaceae 
Lauraceae 
Piperaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Bromeliaceae 
Vochysiaceae 
Bignoniaceae 
Verbenaceae 
Boraginaceae 
Euphorbiaceae 
Erythroxylaceae 
Convolvulaceae 
Verbenaceae 
Melastomataceae 
Myrtaceae 
Euphorbiaceae 
Compositae 
Palma e 
Compositae 
Leguminosae 
Scrophulariaceae 
Malpighiaceae 
Lythraceae 
Sapindaceae 
Rubiaceae 
Erythroxylaceae 
Myrtaceae 



Ponto de coleta 

F 182 

Nome científico 

Heftotropwm sp 
Himatanthus obovata (Muell. Arg) Woods. 
lcthyothere termmalis (Spreng ) Blake 
Ltppia thymoides Mart et Schau 
Mtconta albicans .(Sw) Triana 
M ct!tata DC. 
Pstttacanthus drchrous Mart 
Rhynchospora consangumea (Kunth) Blõckler 
Rhynchospora sp 
Swartzta apetala Raddi var. subcordata Cowan 
Vernonia sp 
Wulffta baccata (L f.) Kuntze 
Aspilia foftacea Baker 
Cuphea sp. 
Ftmbnstyfts contfera Reich. 
Lecythts sp 
Mtconta ferrugmata DC. 
Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth 

D) Contato Estepe/Floresta Estacionai 

Esta forma de contato totaliza 29 182 km2 e distribui-se, sempre 
com ocorrência expressiva, pelos quadrantes nordeste, sudeste e 
sudoeste das Folhas Aracaju/Recife. 

A predominância de um tipo de formação sobre outra relaciona-se 
sobremaneira com os relevos planálticos mais elevados e mais acen
tuadamente dissecados e, via de regra, com os tipos de solos que os 
constituem Entretanto, o efeito orográfico tem influência marcante 
Desse modo, a Floresta Estacionai Semidecidual e Decidual ocupa o 
cimo das elevações e a porção superior das encostas e, esporadica
mente, os vales mais encaixados e "sombreados", portanto retento
res de umidade 

Esta distribuição florestal, tão característica nas áreas montanho
sas int(lrioranas do Nordeste, foi comentada por Martius quando da 
sua viagem pelo interior da Bahia, em 1817/21 (Spix & Martius, 
1975) Ao descrever a vegetação da serra da ltiúba, observa que "a 
montanha é coberta de matas até ao cume e, na direção para cima. 
antes aumentam as árvores que diminuem em vigor e altura de sorte 
que aqui podiamos observar o que, no decurso da viagem para o 
norte, sempre se confirmou: de que as florestas aqui ocupam de pre
ferência as alturas, porém os arbustos e pastos se acham no fundo 
dos vales " e compara-as com as do sul do País, onde ocorre o 
inverso 

A Estepe, por sua vez, ou se localiza nas encostas a sotavento, ou 
na porção mais baixa das encostas opostas. num prolongamento da 
sua área maior que é o pediplano Assim. essa alternância é perfeita
mente observável entre as formações dessas regiões ecológicas. 

Sob a forma de ecotonos, este contato reveste os modelados mais 
conservados do relevo. como as "chapadas" de altitude do Planalto 
da Diamantina e, em níveis de cotas mais baixas, as extensões do 
Pediplano Sertanejo, a sul da Folha Aracaju, e os Piemontes lnu
mados. 

Embora as formações florestais que compõem esses contatos 
ostentem, atualmente, uma fisionomia predominantemente secun
dária, em alguns locais encontram-se, ainda, remanescentes da 
cobertura original. o que permite individualizá-las, ao lado de outros 
gradientes, pelo seu grau de caducifolia 

Em relação à altitude, predominam as formações submontanas e 
montanas semideciduais e deciduais, muitas vezes entremeadas 
pelas palmeiras cato I é (Syagrus sp.). Esta predominância estende-se, 
também, no sentido espacial, sobre as formações da Estepe, desde 
que em áreas de maior altitude e mais expostas aos ventos úmidos 
Nas áreas "à sombra" dessas elevações, são as formações estépicas 
que sobrepujam aquelas florestais. 

As espécies arbóreas que individualizam esses contatos são, para 
as formações florestais secundárias, os pau-d'arcos ( Tabebuia spp ). 
claraíba (Cordia trichotoma), carne-d'anta (Phyllostylon brastltensis), 
vilão (Pterogyne mtens), itapicuru-preto ( Goniorrhachts marginata), pau
paraíba (Stmaruba verstco/or), mulungu (E.,rythrtna velluntina), arapiraca 

Família 

Boraginaceae 
Apocynaceae 
Compositae 
Labiatae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Loranthaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Lythraceae 
Cyperaceae 
Celythidaceae 
Melastomataceae 
Cyperaceae 

(Ptthecellobium acactotdes), angicos (Ptptadema spp ), entre outras 
Algumas dessas espécies são também comuns à Estepe Arbórea 
que, em alguns locais, ocorre com a presença marcante de algumas 
cactáceas- quiabento (Peireskta bahiensts), facheiros (Pilocereus spp} 
e a euforbiácea cactiforme cunanã (EuphorbJa phosphorea) e também 
apresenta espécies típicas suas como o umbuzeiro (Spond1as tube
rosa). pereira (Asp1dosperma pynfolwm), a umburana-de-cambão (Bur
sera /eptoph/oeos), assim como uma dispersão profusa do ouricuri 
(Syagrus coronata) e licurioba (Syagrus vagans) 

Particularmente no Planalto da Diamantina, a vegetação florestal 
decidual apresenta-se com porte raquítico, constituindo, no contexto 
geral da área, o que regionalmente se denomina de "mata-do-fecha
do" Para cada tipo de degradação pedogenética surge uma comuni
dade diferente, como é o caso do "fechado" nesta área e de outras em 
processo de savanização, como foi visto 

Aqui, além da "mata-do-fechado", constatou-se outro tipo de 
vegetação sui genens, localizada na serra da Babilônia, também no 
Planalto da Diamantina, na sua porção centro-norte Esta área situa
se entre 900 e 1.000 m de altitude e num intervalo que varia de 4 a 5 
meses secos, com precipitações médias anuais em torno de 500-
600 mm Os solos são constituídos parte por Areias Ouartzosas Áli
cas, parte por Latossolo Vermelho-Amarelo e parte por Solos Litóli
cos A vegetação que os reveste apresenta fisionomia florística bas
tante complexa. Em alguns locais se adensa, sempre predominando 
as características de scrub Em outros já ocorre mais aberta, deixando 
ver as areias brancas e soltas Aí intercalam-se espécies de Evolvulus. 
Paepa/anthus. Portulaca, pequenas Opunt1a e um Cephalocereus sub
prostrado, provavelmente uma espécie nova Há ocorrência, ainda, 
de uma flora psamófita, melhor caracterizada pelas céspedes densas 
de Micro!JcJa Também ocorrem LavoJsJeras e Eriocaulaceae e alguns 
representantes de uma flora saxícola pouco expressiva 

Segundo as estaçóes botânicas levantadas, fazem parte dessa 
flora as seguintes espécies: 

Espécies Savana Estepe Floresta Refúgio 
Estacionai 

Acanchocereus albtcaults -
Anonna sp -
Bauhíma sp - - -
Bursera Jeptophloeos -
Caesalpm1a pyramJda/Js -
Cappans ;acobmae -
Cass1a sp -
CenoStJgma gardnenanum - -
Cepha/ocereus sp -
Croton sp -
Chuquiragua sp -
Euphorb1a phosphorea -
Euphorbia sp -
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Espécies Savana 

Erythroxvium sp -
F1cus sp 
LavoJsJera sp 
Machaenum sp 
Mamhot tnpartlta 
Mascagma sp 
MJcrolicta sp 
Mtmosa sp 
NeoglazJDvm vanegata 
Ocorea sp 
Opurwa mamoena 
Pavoma sp 
Pe1resk1a zehntnen 
Poepp!gJa procera 
P!locereus sp 
PJiocereus glauscesJS 
PJ!ocereus ptauhyensJs 
P!locereus ruberculatus 
P1ptadema sp 
Ptptadema ob!Jqua 
Syagrus burreuana 
Tabebwa avellanedae 
Tacmga funa!ts 

Estepe Floresta 
Estacionai 

-
- -
-

-
-

-
-
-
-
-

- -
-
-
-
-
-
-
-

- -
- -

Refúgio 

-
-
-
-

-

-
-
-
-

Embora a maioria das espécies ateste a predominância da flora 
xerófita própria da Estepe e também comum à Floresta Estacionai 
Decidual, é evidente que elementos da Savana, dada a proximidade 
das suas áreas disjuntas e dos Refúgios Ecológicos Montanos, pas
sem a integrar essas comunidades 

Atualmente esta área encontra-se totalmente abandonada e des
povoada, embora haja indícios de que tenha abrigado alguma ativi
dade agropecuária. 

A única estrada de acesso encontra-se abandonada e inacabada 
em diversos trechos, onde o trânsito é praticamente impossível em 
virtude dos caos de blocos que cobrem o solo A construção de alve
naria, avarandada e de pé-direito alto, completamente em ruínas, tes
temunha a ocupação pretérita da área , como parte da fazenda 
Babilônia (SUDENE, 1977) 

Destarte, tais características não deixam dúvidas de que os tipos 
de vegetação aí encontrados são todos secundários, originados do 
"mau uso da terra" onde existia uma Floesta Estacionai E conjetura
se, com base nas características xéricas e sobretudo xeromorfas das 
espécies savanícolas que aí já começam a se instalar, se esta também 
não se colocaria como uma área já em processo incipiente de 
savanização 

I Listagem das espécies coletadas no Contato Estepe/Floresta Estacionai 

Ponto de coleta 

F 099 

F 100 

F 101 

F 110 
F.111 

F 112 

F 113 

F.114 

F 118 

622/VEGETAÇÃO 

Nome científico 

G!etchema sp 
Lycopodwm sp 
Pttyrogramma calome!anos (L) Link 
Ltppta sp 
Mtmosa ophthalmocentra Mart 
Astromum fraxmtfolwm Schott 
Ftcus ct tomentella (Miquel) 
Platymtsctum flonbundum Vog. 
Anthunum affme Schott 
Astromum fraxmtfolwm Schott 
Chrysophyllum rufum Mart 
Combretum /anceolatum Pohl 
Crataeva rapta L 
Cupama oblongtfolta Mart 
lnga aff fagtfolta (L) Willd 
Ltppta sp 
Ocotea sp 
Poutena sp 
Pyrostegta venusta Bai\1 
Secundaca lanceolata St H r r 
Borrena verttctl!ata G F W Mey 
Centratherum punctatum Cass 
Cuscuta sp. 
lpomoea bahtensts Willd ex Roem et Schult. 
Aeschynomene sp. 
Bamstenopsts sp 
Cassta chamaechnsta L 
Centrosema sp 
Elwa btf!ora DC 
Gouama sp 
Heltcteres sp 
Oxa!ts sp 
Polygala sp 
Rue!lta sp 
Macropti!tum /athyrotdes (L) Urb var sem_terectus (L.) Hassl 
Pavoma cancellata (L f.) Cav var deltotdea St Hil. et Naud 
Rue!!ta sp 
Aeschynomene sp 
Byrsomma sencea DC 
Cassta sp. 
Croton sp 
Guattena sp 
Macroptt!tum cf !ongepeduncu/arus (Mart.) Urban 

Família 

Gleicheniaceae 
Lycopodiaceae 
Polypodiaceae 
Verbenaceae 
Leguminosae 
Anacardiaceae 
Moraceae 
Leguminosae 
Araceae 
Anacardiaceae 
Sapotaceae 
Combretaceae 
Capparidaceae 
Sapindaceae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Lauraceae 
Sapotaceae 
Bignoniaceae 
Polygalaceae 
Rubiaceae 
Compositae 
Convo\vulaceae 
Convolvulaceae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compositae 
Rhamnaceae 
Sterculiaceae 
Oxalidaceae 
Polyga\aceae 
Acanthaceae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Acanthaceae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Eu p h o rb i a c e a e 
Annonaceae 
Leguminosae 



Ponto de coleta 

F 119 

F.120 

F.126 
F127 

F.128 

F 138 

F 139 

F 140 

F.142 

Nome científico 

Myrceugenia sp 
Phyl/anthus mrun L. 
Portulaca 
Rollmiops!s sp 
Sebasuama sp 
Zom1a d1phyl!a Pers 
Bauhm1a pu/che//a Benth 
Cordm sp 
Ocotea sp 
P!thecellobium blanchetlanum Benth 
Platym!SC!Um sp 
S1marouba verslcolor St. Hil 
Anemopaegma !aeve DC. 
CordJa multispicata Cham 
Eupatonum sp 
/pomoea submcana Meissner 
Passlf!ora /uetzelburgli Harms 
Passlflora sp 
Stachytarpheta spec10sa Pohl 
Tnchogoma salv!aefo/1a Gardner 
Myrc1ana sp 
Aeschynomene mol!tcula H.B K 
Bacchans sp 
Cl!dem1a hma (L) G Don 
Ficus sp 
Kalanchoe brasil1ens!s Camb 
Manettia cordifolia Mart 
Pera sp 
Po1ret1a sp. 
Psychotria sp. 
Rapanea sp 
Tocoyena bu//ata Mart. 
Angeloma sp 
Balfourodendron nede!tanum (Engl) Engl 
Cattleya amethystog!ossa Lindl. 
Cyperus sp 
Ec/1pta alba (L.) Hassl. 
Enhydra nvularis Gardn. 
Lafoens1a sp 
M1kama sp 
Pavoma spp. 
Phytolacca d!Oica L 
Sacc10/epis aff vi/fo1des (Trin ) Chase 
S1da sp 
Aspil1a 
Cassytha amencana Nees 
Cuscuta sp 
Hybanthus calceolana (L.) Schulze 
Kallstroem1a tribuiQ!des Wig et Arn 
Mollugo vertlci/lata L 
Oxal1s sp 
Polygala bahiens1s Chod 
Setana sp 
Stylosanthes cap1tata Vog 
Wede/1a a!agoens1s Baker 
Erythroxy/lum sp. 
Eugema sp 
Trigoma aff nwea Camb. 
Aca!ypha sp. 
Alternanthera po!ygono1des R Br. 
Chlons moll!s (Nees) Swallen 
Galph!mla bras!l!ensis (L) Adr Juss 
Phoradendron sp 
Tillands1a eol1acea Mart ex Schultes f 
Zorma bras!l!ensJs Vog. 
Cord1a sp 
Crota!ana holosencea Nees et Mart. var grisea Benth 
Evolvu/us ovatus Fernald 
Las1ac!s sp 
Ludwigia spp. 

Família 

Myrtaceae 
Euphorbiaceae 
Portulacaceae 
Annonaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Borag i naceae 
Lauraceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Simaroubaceae 
Bignoniaceae 
Boraginaceae 
Compositae 
Convolvulaceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Verbenaceae 
Compositae 
Myrtaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Melastomataceae 
Moraceae 
Crassulaceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Myrsinaceae 
Rubiaceae 
Scrophylariaceae 
Rutaceae 
Orchidaceae 
Cyperaceae 
Compositae 
Compositae 
Lythraceae 
Compositae 
Malvaceae 
Phytolaccaceae 
Gramineae 
Malvaceae 
Compositae 
Lauraceae 
Convolvulaceae 
Violaceae 
Zygophyllaceae 
Aizoaceae 
Oxalidaceae 
Polygalaceae 
Gramineae 
Leguminosae 
Compositae 
Erythoxylaceae 
Myrtaceae 
Trigoniaceae 
Euphorbiaceae 
Amaranthaceae 
Gramineae 
Malpighiaceae 
Loranthaceae 
Bromeliaceae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Leguminosae 
Convolvulaceae 
Gramineae 
Onagraceae 
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Ponto de coleta Nome científico 

Macroptt!ium lathyro1des (L) Urban 
Paspa!um sp. 

Família 

Schwenck1a amencana Rooyen ex. L var hirta (Kiotz.) Carvalho 
Stael1a sp. 

Leguminosae 
Gramineae 
Solanaceae 
Rubiaceae 
Compositae 
Turneraceae 
Leguminosae 
Bromeliaceae 
Bromel iaceae 
Anacardiaceae 
Apocynaceae 
Rubiaceae 
Malpighiaceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Malpighiaceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Sapindaceae 
Compositae 
Xyridaceae 
Labiatae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compositae 
Bignoniaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Anacardiaceae 
Leguminosae 
Amaranhaceae 
Convolvulaceae 
Boraginaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Sapindaceae 
Sterculiaceae 
Euphorbiaceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Malvaceae 
Capparidaceae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Celastraceae 
Anacardiaceae 

F 143 

F 145 
F.148 

F.149 
F 151 

F 156 

F 162 

F.169 

F 170 

F.171 

F.172 

F 173 

Tnchogoma sp. 
Turnera u/mlfolia L 
Acacia bah1ens1s Benth 
Tillands1a !o!Jacea Mart. ex Schult 
T usneoides (L.) L 
Schinus terebmthlfolws Raddi 
Allamanda puberu!a DC. 
Borrena sp. 
Byrsomma sp 
Cambessedesia hilanana (Kunth) DC. 
Camptosema sp. 
Cass1a flexuosa L 
Cass1a ramosa Vog. 
Crotalana sp 
OJod1a sp 
Euphorb1a sarcodes Boiss 
Heteropterys sp 
Marcetia sp 
M1mosa b!anchet11 Benth 
Serjama sp. 
Vernoma sp 
Xyns sp 
Enope latlfo!Ja (Mart ex Benth) R. M Harley 
Adenocalymma sp 
Aeschynomene sp 
Bauhm1a cf macrostachya Benth 
Cratyl1a moll1s Benth 
Dasyphyllum sp. 
Tabebwa sp. 
Dwd1a sp. 
Parap1ptadema sp 
Schinops1s brasJ!JensJs Engl 
Sty!osanthes sp 
Alternanthera sp 
Amse1a martJmcens1s Choisy 
Auxemma glazJOVJana Taub 
Caesalpm1a microphylla Mart 
P1ptadema vmdif!ora (Kunth) Benth. 
Ser;ama sp 
Wa/thena amencana L 
Euphorb1a comosa Vell 
Guazuma u!mlfo!Ja Lam. 
Myrocarpus fasttgiatus Fr. Aliem. 
Acac1a g!omerosa Benth 
Cass1a sp!endida Vog 
Cass1a sp 
Cord1a mult!spicata Cham. 
Macroptilwm bracteatum (Nees et Mart) Urb. 
Pterocaulon alopecurotdes DC · 
Vernoma chalybaea Mat ex DC. 
V mucromfo!Ja DC 
W1ssadu/a amp!JssJma R. E Fries 
Cappans flexuosa Vell 
Poecy!anthe ule1 (Harms) Arroyo et Rudd 
Cordia sp 
Maytenus rig1da Mart 
Schinus terebinthlfolws Raddi 

E) Contato Savana/"Restinga" 

Com área reduzida de 14 km2
, este contato localiza-se no litoral norte 

da Folha SC 25 Recife, entre as cidades de Serinhaém e de Nossa 
Senhora do Ó 
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Ocorre sob a forma de ecotono que se distribui sobre solos de 
Areias Quartzosas Marinhas álicas e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico Constitui-se de pequenas árvores e arbustos que se dis
põem espaçadamente sobre um tapete graminoso ralo e descontí
nuo, onde despontam espécies de Gramineae e Cyperaceae. Entre as 



plantas lenhosas encontram-se aquelas freqüentes das planícies 
costeiras como a mangabeira (Hancornia speciosa), o cajueiro (Ana
cardiurn occJdenta/e), batiputá (Ouratea f1eldingiana) e os muricis (Byr
somrna spp) São mais específicos às Savanas a lixeira ou cajueiro
brabo (Curate!la arnencana), al)gelim-rasteiro (Andira umi/is), o jatobá 
(Hymenaea sp.), entre outros 

Estas áreas estão sendo paulatinamente ocupadas pelo plantio do 
coqueiro doméstico e, estranhamente, por plantios de cana-de
açúcar, como está acontecendo em áreas de "Restinga" arbórea, 
desmatadas para a implantação dessa cultura 

F) Contato Savana/Estepe/Floresta Estacionai 

Muito pouco comum, essa forma de contato foi, até o momento, indi
vidualizada apenas nas Folhas SA 24 Fortaleza (Jordy-Filho & Salga
do, 1981) eSC 24/25 Jaguaribe/Natal (Salgado; Jordy-Filho; Gon
çalves, 1981) Completa-se esta ocorrência, no Nordeste Oriental, 
com duas áreas semelhantes, mapeadas na Folha Aracaju, sob a 
forma .cJe ecotono. 

Na primeira dessas áreas de ecotono conservou-se a denomina
ção regional consagrada de "Raso da Catarina" Faz parte do Planalto 
da Bacia Tucano-Jatobá, modelado em terrenos do Cretáceo Mari
zal, com solos de Areias Ouartzosas distróficas. 

Com.altimetrias em torno dos 300m, a área do Raso é delimitada, 
na maior parte, por escarpas erosivas, algumas com formas de disse
cação semelhantes às voçorocas Na imagem de radar percebe-se 
uma rede de drenagem densa, atualmente sem escoamento superfi
cial. As evidências de que houve mais água do que atualmente o 
demonstram as voçorocas referidas e, particularmente, o profundo 
canyon fóssil existente na porção norte do Raso (riacho do Chico) As 
escarpas que o constituem exibem a rocha nua (arenito) na porção 
superior, enquanto a Estepe Arbórea aparece vigorosamente instala
da no talve9ue. Evidentemente aí há maior sombreamento, com 
maior permanência de umidade, observando-se, inclusive, indiví
duos esparsos de ouricuri (Syagrus coronata) e catolé (Syagrus sp.). 
Informações verbais do Geólogo Eldemar de Albuquerque Menor 
(1982), deste Projeto, complementam a paisagem desse canyon: nas 
escarpas, plantas saxícolas escandentes e pendentes, e, no talvegue, 
mamoeiros e pinha, nem nativos nem intencionalmente plantados 
Logo, o clímax atual não reflete possivelmente o clímax de um 
passado recentíssimo (Est. 4 VIII A) 

Pelo traçado das curvas ombrotérmicas, o número de meses 
secos ultrapassa um pouco da metade do ano (7 meses) e as médias 
de temperatura são altas (26°C) As médias pluviométricas anuais, 
em torno dos 400 mm, contribuem também para a característica atual 
de um fitoclima árido 

A Estepe (Caatinga), como foi visto, é uma das classes-de-forma
ção que caracterizam o Raso da Catarina 

A Formação Arbórea Densa, raquítica (scrub), constitui, ainda, uma 
cobertura homogênea em determinados locais As características 
edafoclimáticas, mais que as condições difíceis de acessibilidade, 
contribuíram, sobremaneira, para a preservação de parte da fisiono
mia original, uma vez que impedem a utilização das terras do Raso 
com finalidades agrícolas Ressalva-se que alguns locais foram par
cialmente desmatados e posteriormente abandonados e aí a regene
ração natura I, embora recente, é intensa, observando-se que também 
espécies invasoras já se fazem presentes, como a candeia (Gochnat1a 
lucida) e o ouricuri (Syagrus coronata) 

No contexto geral, os elementos fanerófitos se distribuem com 
relativa densidade populacional, aparecendo, vez por outra, peque
nos espaçqs onde a distribuição arbórea é menos densa, substituída 
por um scrub espinhoso de difícil penentração, em que predominam 
caméfitas e suculentas de porte arbustivo 

As árvores e arvoretas têm copas pouco densas e formam um 
estrato com altura média em torno de 3-4m. Este fecha-se bastante 
quando acompanha o leito seco das drenagens No solo, uma cober
tura esparsa de geófitas e terófitas anuais, de cactáceas de pequeno 
porte e emaranhados de macambiras Todo o conjunto forma um 

ambiente onde é muito penoso penetrar. A vegetação armada de 
espinhos e a presença de espécies urentes, o emaranhado da ramifi
cacão arbustiva e das nanofanerófitas, mais as temperaturas eleva
da~ e as areias quentes e soltas, dificultam extremamente os ca
minhamentos. 

Mediante a análise da sua flora, pode-se constatar que o Raso 
possui condições ecológicas de exceção no domínio da Estepe (Caa
tinga). Sua florística não só é complexa, como apresenta um certo 
número de endemismos, com dominância de espécies mais adapta
das aos solos arenosos Assim, a grande freqüência da catanduva 
(P1ptadenia ob!Jqua) sugere uma dependência (ou preferência) a esse 
condicionamento edáfico, pois esta espécie tem sido sempre obser
vada nas áreas interioranas com solo predominantemente arenosos 
Associada a outras espécies com características semelhantes, v.g., 
lava-cabelo (Poepp1gia procera), (Pavonia sp.), cunanã (EuphorbJa phos
phorea), caxacubri (Pilocereus tubercu!atus), passa-pra-lá (Pilocereus 
pentaedrophorus), regionaliza uma fácies atípica da fisionomia da 
Estepe Arbórea. 

Outra peculiariclade dessa área é a participação de gêneros e 
espécies oriundas da Savana e da Floresta Estacionai Decidual Entre 
os primeiros, araticum (Annona sp), murici-rói-rói (Byrsonima sp ), 
feijão-bravo (Cappans cynopha//ophora), guabiraba (Eugema sp ), car
rapicho-de-carneiro (Kramena tomentosa), ameixa (Ximema ameri
cana), secundadas por pau-chumbo (Balfourodendron nedelianum), 
tamboril (Enterolobwm contortisiliquum), laranjinha (F<igara sp.), bu
ranhê (Prados/a g!ycJphloea), entre outrás 

Com base nos encraves de Savana e de Floresta Estacionai que 
ocorrem na periferia do Raso (a sul, sudeste e nordeste), conjetura-se 
sobre a ocorrência, em passado recent,e, dé encraves semelhantes 
no proprio Raso, em meio à Estepe (Caatinga) Pela degradação do 
uso da terra, seriam ntualmente testemunhados pelos relitos arbó
reos existentes e só passíveis de se individualizarem sob a forma de 
mistura (ecotono) 

Um desses "encraves relitos" ocorre nas cabeceiras do riacho 
Logradouro, pequeno afluente da margem esquerda do São Fran
cisco, a sudeste do Raso 

Pereira de Souza, em artigo publicado no jornal "A Tarde", de 27 
de julho de 1982, comenta a recente descoberta desse remanes
cente florestal, quando da abertura de picadas para a demarcação da 
área da Estação Ecológica do Raso da Catarina Dispõe-se no sentido 
de uma floresta-de-galeria, com árvores de grande porte, entre as 
quais se destacam o cedro (Cedre//a sp ), a sucupira (Bowdichm sp) e a 
pororoca (provavelmente uma Clusia), que lhe dá o nome: "mata-de
pororoca" Com este nome vulgar, Andrade-Lima (1960) cita ClusJa 
nemorosa para a "mata úmida" de Pernambuco. 

Novas informações sobre esta área (informação verbal, 1982) 
foram trazidas ainda por Eldemar de Albuquerque Menor, geólogo 
deste Projeto. Aí, em trabalho de campo, à mesma época, teve a opor
tunidade de também conhecer a referida área florestal, complemen
tando essa florística característica com a referência a maçarandubas 
(Mamlkara sp.), catolé (Syagrus), braúnas (Schinops1s brasiliensis), 
aroeiras (Astronwm urundeuva) 

Este tipo de ecotono interrompe-se na altura de Brejinho e Xuquê, 
localidades às margens do rio São Francisco, reaparecendo a su
doeste de Jeremoabo, em torno das cabeceiras dos riachos das 
Barreiras, da Baixa da Cirita e rio Tingui. Já antropizado, estende-se 
pela bacia do rio Maçacará, onde é maior o índice de dissecação nes
ses terrenos da Bacia Tucano-Jatobá. 

Modifica-se um pouco a florística, com a presença muito freqüen
te do capoeira (Cordia tnchotoma), do açoita-cavalo (Luhea sp ), do 
pau-ferro (Caesa!pinia ferrea) e da barriguda-de-espinho (Choris1a sp) 
As demais espécies que ocorrem têm mais ampla dispersão, como a 
catanduva (P1ptadenia ob!Jqua), angicos (Piptadenia spp.), braúna 
(Schmops1s brasi!JensJs), imburana-de-cambão (Bursera leptophloeos), 
e, da Savana, estão presentes lixeira (Curate//a amencana), Myrtaceae 
diversas, murici (Byrsomma sp.), caroba (Jacaranda sp ), jenipapinho 
(Tocoyena sp.), candeia (GochinatJa sp ), sucupira (BowdJchia virgJ!JOi
des), araticum (Annona sp.) etc (Est 4.VIII B). 
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I. Listagem das espécies coletadas no Contato Savana/Estepe/Floresta Estacionai 

Ponto de coleta 

F.102 
F.1 03 

F.104 
F.1 05 

F 107 

F.1 08 

F 109 

F 132 

F 137 

Nome científico 

Coursetta rostrata Benth. 
Copatfera marw· Hayne 
Passtflora /uetzelburgti Harms 
Croton sp. 
Balfourodendmn retdelianum (Engl) Engl 
Passiflora foettda L 
Phyllanthus sp. 
Ptthecellobium dumosum Benth. 
Toumefortta rubicunda Salzm 
Manthot sp 
Camarea sp. 
Cappans f/exuosa Vell. 
Cassia sp. 
Dalbergta cattngtco/a Harms 
Evolvulus !tnotdes Moricand 
Fagara stelltgera (Turez) Benth. 
Ltppta thymotdes Mart et Schau 
Psittacanthus btca/ycu/atus Mart. 
Angeloma hookenana Benth. 
Bocoa mollts (Benth) Cowan 
Jatropha nbtfolta (Pohl) Baill 
Mentzelta aspera L 
Tnchogoma sp 
Bauhtnta acuruana Moric 
Guettarda aff platypoda DC 
Heteropterys sp. 
Stachytarpheta sp. 
Cedrela ftsst!ts Vell. 
Struthanthus margmatus (Desv) Bl 
Walthena ferrugmAa St Hil 
Balfourodendron nedeltanum (Engl) Engl. 
Campomanesta sp. 
Cordta superba Cham. 
Cordta tnchotoma (Vell ) Arrab. ex Steud. 
Erythroxylum aff nummulana Peyr 
Guettarda sencea Muell. Arg. 
Tocoyena bu//ata Mart 
Urvtflea sp 

4 1 4 3. 7- Refúgios Ecológicos 

No grupo de Folhas Aracaju/Recife observou-se a existência de 
Refúgios Ecológicos Montanos, posicionados em torno dos 
1.000 m de altitude, que se distribuem, com relativa solução de 
continuidade, por uma área de 786 km2 Desse modo, são vistos no 
Planalto da Diamantina (Chapadas de Morro do Chapéu e Blocos 
Planálticos Setentrionais- nestes destacando-se as serras da Boa 
Vista e do Curral Feio) e nas áreas mais dissecadas da porção dos 
Planaltos Residuais que corresponde à serra da Jacobina (vide 2 -
Geomorfologia). 

Esses refúgios apresentam, conforme a sua especiação ecoló
gica, plantas instaladas em Solos Litólicos álicos e distróficos (são 
comuns os afloramentos em forma de blocos de rochas quadrangula
res), onde plantas saxícolas e pequenos arbustos lenhosos medram 
nas fendas das rochas, indicando o curso geral da sucessão nesse 
meio; ora psamófilas, com comunidade herbáceo-graminosa e nano
lenhosa dispersa sobre os solos de Areias Ouartzosas, álicas, distró
ficas Ambas as comunidades se intercalam com tanta proximidade 
que, apesar da descontinuidade edáfica, finalizam numa estrutura 
herbáceo-gramíneo-lenhosa de altura e fisionomia uniformes no 
conjunto visualizado 

As plantas dessas áreas demonstram acentuada esclerofilia, no
tando-se na sua especialização as formas das folhas coriáceas ericói
des, as brácteas e inclusive a afilia (Ests 4 V B e 4 VI A e B) 

Luetzelburg (1922/3) foi quem melhor estudou os campos de alti
tude refugiados na Bahia central (Planalto da Diamantina e serras 
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Família 

Leguminosae 
Leguminosae 
Passifloraceae 
Euphorbiaceae 
Rutaceae 
Passifloraceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Euphorbiaceae 
Malpighiaceae 
Capparidaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Convolvulaceae 
Rutaceae 
Verbenaceae 
Loranthaceae 
Scrophulariaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Loasaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Malpighiaceae 
Verbenaceae 
Meliaceae 
Loranthaceae 
Sterculiaceae 
Rutaceae 
Myrtaceae 
Borag i naceae 
Borag i naceae 
Eryth roxylaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Sapindaceae 

adjacentes) Todavia, apesar de mostrar a sua flora constituída sobre
maneira de Velloziaceae, Ericaceae, Compositae, Eriocaulaceae, Me
lastomataceae e Cochlospermaceae, não os reconhece propriamen
te como campos naturais e tampouco define com clareza seus am
bientes ecológicos. À exceção do "campo typico de São João, entre 
Palmeiras e Lençóis, no centro da Bahia", os demais são considera
dos por ele como de vegetação antrópica substitutiva do "car
rasco" 

Acredita-se oportuno definir o que é um "carrasco", pois desde 
Saint-Hilaire (1937) que este termo vem sofrendo interpretações 
diferentes Para Luetzelburg (1922/3). o carrasco era uma vegetação 
das áreas litólicas, mas para Saint-Hilaire (op ctl) o Garrasco era uma 
vegetação lenhosa baixa e tortuosa (cerrado) 

Destarte, a florística registrada por Luetzelburg (op cir ), nestas 
áreas, caracterizaria não só comunidades da Savana Arbórea Aberta e 
da Savana Gramíneo-Lenhosa, como os refúgios propriamente 
ditos 

Outrossim, numa confirmação da especialização dessas áreas, 
Rizzini (1963) demonstra as ligações da flora dos refúgios da Bahia 
central com a dos refúgios das serras do Mar e da Mantiqueira 

O quadro seguinte correlaciona os gêneros e as espécies identifi
cados para as áreas dos refúgios das Chapadas de. Morro do Chapéu, 
dos Blocos Planálticos Setentrionais (serras da Boa Vista e do Curral 
Feio) e dos Planaltos Residuais (serra da Jacobina) 



Quadro comparativo da florística dos Refúgios Ecológicos Montanos 

Chapadas Blocos 
Planaltos Espécies de Morro do Planálticos 

Chapéu Setentrionais Sertanejos 

Altheranthera sp -
Amasoma sp -
Anemia sp -
Anthunum affme -
Anstida cf tmcta -
Axonopus sp -
Bamsteriops1s -
Bauhm1a sp -
Begoma sp - -
BJibergia porteana -
Cai11andra sp - -
Comptosema coriaceum -
Canavalta brast!íensts -
Caseana sylvestns -
Cassia sp 

' Cassia aff chamaecnsta -
Cassta cJtyssoides -
Cass1a tetraphyi!a - -
Cattieya e/ongata -
Cephalocereus /ehmanmanus -
Centrosema sp -
Croton sp - -
Cruptanthus sp -
Cypei!a sp -
Cyrtopodwm sp -
Dasyphy/lum sp -
Declieux;a chíscoccOJdes -
D10d1a sp -
Doryoptens sp -
Elephantopus sp -
Eltonurus sp -
Encyclta d1chrorrre -
Epidendron sp -
Eragrostts sp -
Eremanthus s p ~ 

Ertocau!on sp -
Enope sp -
Erythroyxium sp -
SterhaZJa sp/end1da -
Eupatonum sp -
Euphorb1a gymnociada - -
Euphorb1a sp -
Gaieandra sp - -
Gochnaua sp -
Gomphrena sp - -
Habenana sp -
Helwtropwm sp -
Hmelia sp -
Hohenberg1a sp -
Hyp11s sp - -
Hypt1s sudentes -
LavotsJera sp -
Leucothoe sp -
Lmdsaea sp -
L1ppm sp -
Listanthus sp -

Como áreas de floras epibióticas (Cain, 1951 ), os refúgios abri
gam, freqüentemente, relitos taxonômicos de grupos orófitos de ori
gens diversas (Schnell, 1970/1) Estes, muitas vezes, são herancas 
de paleoclimas trios-secos, onde devem ter ocupado extensas ár~as 
contínuas Por flutuação climática desfavorável ao seu desenvolvi
mento, no caso nordestino para o quente-seco, só conseguiram 
sobreviver em locais onde as condições ecológica lhes foram favorá
veis. Isto justifica, no clima atual da área em estudo, a ocorrência des
ses tipos de táxon nos Refúgios Monta nos referidos. Embora subor
dinados a um intervalo de 4 a 6 meses secos, a altitude corrige a lati
tude e este período seco é compensado pelas temperaturas brandas 
e pelas precipitações em forma de orvalho e de nevoeiro. 

Constituindo-se numa afirmação do que foi exposto, será desta
cado, entre os refúgios mapeados nas chapadas de Morro do Chapéu, 
o que se apresenta como um refúgio da Coniferales Podocarpus. 

Chapadas Blocos 
Planaltos 

Espécies de Morro do Planálticos 
Sertanejos Chapéu Setentrionais 

Mandevll/a sancta -
Marcetla sp - -
Mesosetum sp -

Micoma sp - - -

Micoma ferruginata -
Mlcroflcla sp - -
M1mosa aff modesta -
M1mosa bJanchetil - -
M1mosa sp -

Moiiugo vemcJilata -
Mouriripusa -
Myrc1a sp -
Nidularum sp -
Ocotea pu/chel/a -
Onc1dium bianchelti -
Oxal1s sp -
Paepa/anthus -
Paspalum sp -
Pavoma sp -
Periandra med1terranea -
Penqueta sp -
Pilocereus /uetzelburgli - -
PieurothaliJs ochreata -
Pleurotha/iJs tetraphyl/a -
Podocarpus se/lowli -
Polygala sp - -
Poiypod!Um s p -
Portulaca sp -
Rapanea sp -
Schomburgkia sp ~ 

Shut/esia sp -
Spige/ia pu/chella -
Spiranthera odoratJssJma -
Staeim sp -
Stevia sp -
Styiosamhes sp -
Styrax camporum -
Syagrus microphylia - -
Syngonanthus sp - -
Ttbouchma holosencea -
Trachypogon sp -
Tnpogon sp1catus -
Turnera sp -
Utncul!aria sp -
UrvJi/ea sp -
Vani!!osmopsis sp -
Vellozm sp - - -
Verbezma sp -
Vernoma sp - -
Vtsm1a sp -
Vnezia sp -
Xyf/S sp - -
Wa/theria cmerecens - -
Wunderllcia sp -
Zornia d1phylia -
Zornia f/emingJOides -

A) Refúgio de Podocarpus se!lowiJ no Estado da Bahia 

Este refúgio encontra-se em área restrita do município de Morro do 
Chapéu, pouco acima de 1 000 m de altitude. Aí constatou-se, pela 
primeira vez no Estado da Bahia, a existência da Coniferales Podocar
pus se//ow/1 

Andrade-Lima (1966d), em revisão bibliográfica sobre a dispersão 
do gênero Podocarpus no Brasil, registra seu conhecimento no País 
desde o século passado com duas espécies nativas: Podocarpus lam
bertil e P sellowll, ambas referidas em 194 7 Indica sua área de disper
são, inicialmente limitada às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e 
posteriormente estendida às regiões Norte e Nordeste, da qual exclui 
o Estado da Bahia É ainda Andrade-Lima (1972), quando descreve a 
vegetação florestal do "brejo" da serra dos Cavalos e da serra das 
Cruanhas, ern Caruaru(PE). que relata a ocorrência, aí. de Podocarpus 
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sel!own, mencionando-a "como uma relíquia da mais alta significação 
geográfica" 

Outras contribuições são dadas por Veloso et ali! (1975), que 
registram a ocorrência de Podocarpus steyermark para as áreas de refú
gio da serra do Aracá, em Roraima Mais recentemente, Furtado & 
Fonzar (1979) registram P sel!owu, no Planalto dos Parecis, nas pro
ximidades de Vilhena, em Rondônia, ressalvando, entretanto, que 
esta espécie já havia sido objeto de estudo, nesta mesma área, pelos 
botânicos J. N Pires, B Maguirre e N. T. Silva em 1963 e Manieri & 
Pires em 1 973 

Incluindo o Estado da Bahia na área de dispMsão da classe das 
Coniferales, o Projeto RADAMBRASIL amplia, de maneira ex
pressiva, a área de dispersão atual do gênero Podocarpus em terri
tório brasileiro 

B) Listagem das espécies coletadas no Refúgio Ecológico 

Ponto de coleta 

F 183 

F.184 

Nome científico 

Al1bertia sp 
Amasoma sp. 
Anst!da cf. tlncta Trin et Rupr 
Bamstenopsts sp 
Cass1a cf tetraphylla Desv. 
Croton sp 
Dasyphy//um sp. 
OwdJa sp. 
EuphorbJa sp 
Gomphrena sp 
Hmella s p p 
Marcetla sp 
Micoma ferrugmata DC 
Mimosa cf blanchetJI Benth 
Mourin pusa Gardn 
Paepalanthus sp 
Polygala remansoense Chodat 
Spiranthera odoratlsstma St H i I. 
Stae/1a sp 
Syngonanthus sp 
Xyris sp. 
Alchomea tnplmervJa (Spreng) Muell Arg 
Altemanthera sp 
Bauhtma sp 
Byrsomma dealbata Griseb. 
Camarea mphyl!a St H i I. 
Caseana sy/vesms Sw. 
Cass1a aff. chamaecnsta L. 
Cass1a cytJsOJdes DC. 
C ramosa Vog 
Clus1a sp 
Cord1a sp 
Croton sp. 
Owdta sp 
Ooryoptens sp. 
Ouguetia furfuracea (St. H il ) Benth et Hook f 
Enope /atdolta (Mart ex Benth ) R M Harley 

Além dessas coletas de material de plantas vivas de Podocarpus, 
também as pesquisas paleontológicas têm contribuído para o conhe
cimento pretérito da sua ocorrência no Brasil. 

Andrade-Lima (1966c) cita os achados de Beurlen em.1963 e de 
Osório de Andrade também em 1963, respectivamente em Araripina 
e São José do Belmonte, em Pernambuco. 

Duarte (1976) informa a ocorrência de numerosos fragmentos "de 
ramos de Araucariales, folíolos isolados de Coniferae e restos foliares 
de Dicotiledoneas", conservadas em concreções calcárias (Cretá
ceo), na Chapada do Araripe (CE e PE) 

A continuidade dos levantamentos florísticos e das pesquisas 
paleobotânicas levará, certamente, à melhor compreensão da histó
ria desse relito em locais tão diversos da sua atual área fitoclimá
tica 

Família 

Rubiaceae 
Verbenaceae 
Gramineae 
Malpighiaceae 
Leguminosa e 
Euphorbiaceae 
Compositae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Amaranthaceae 
Chrysoba lanaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Melastomataceae 
Eriocaulaceae 
Polygalaceae 
Rutaceae 
Rubiaceae 
Eriocaulaceae 
Xyridaceae 
Euphorbiaceae 
Amaranthaceae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Flacourtiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
G uttiferae 
Boraginaceae 
Euphorbiaceae 
Rubiaceae 
Pteridaceae 
Annonaceae 
Labiatae 

E parvdolia (Mart. ex Benth) R.M Harley cf subsp glandulosa R.M Harley 
Erythroxylum sp 

Labiatae 
Erythroxylaceae 
Myrtaceae 
Compositae 
Euphorbiaceae 
Boraginaceae 
Labiatae 
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Eugema sp 
Eupatonum sp 
EuphorbJa sp 
HelwtropJUm sp. 
Hyptis sJdeiitJs Mart ex Benth 
Hypt1s sp. 
LavoJsJera sp 
Lipp1a spp 
Lis1anthus sp. 
Mandevilla moncand1ana (A DC) Woods 

Labiatae 
Melastomataceae 
Verbenaceae 
Gentianaceae 
Apocynaceae 



Ponto de coleta Nome científico 

Marcetia parvtfolia Brade 
Miconia sp. 
M1mosa aff. blanchetli Benth. 
M cordJstipula Benth. 
M ursma Mart. 
Ocotea sp. 
Oxa/is sp 
Paepalanthus sp. 
Peperomia sp. 
Podocarpus sellow1i Klotz. 
Po/ypodium sp. 
Rapanea sp. 
Stevia sp. 
Sty/osanthes sp. 
Styrax martil Seub. 
Syagrus microphylla Burret 
Syngonanthus sp. 
Tibouchina holosencea Baill. 
Tumerr sp. 
Urvi/lea sp 
Utnculana sp. 
Vemoma sp. 
Xyns sp 
Zorma diphylla Pers. 

4 1 .5 - Áreas Antrópicas 

Com uma superfície de 285.400 km2
, as Folhas SC 24/25 Aracaju/ 

Recife têm 102 858 km2 do total inseridos nas Áreas Antrópicas. 
Estas abrangem as áreas florestais e campestres cuja estrutura e 
fisionomia originais foram alteradas pela exploração madeireira e 
pelo desflorestamento total e, também, os tratos agropastoris aí 
implantados, em utilização ou já utilizados e abandonados. Nestes 
últimos, já se processa um exercício de regeneração natural, em 
vários graus de desenvolvimento (Fig. 4.23) 

Destarte, este mapeamento delimita essas áreas no seu estágio 
atual e no espaço das suas respectivas regiões fitoecológicas, indivi
dualizando-as em Vegetação Secundária, Atividades Agrícolas e 
Pecuária. 

4.1 5 1 -Vegetação Secundária 

É a resultante da intervenção humana nas áreas florestais. Seja pela 
exploração das essências de maior valor econômico; seja para com
bustível; seja para implemento à agricultura, as áreas florestais das 
Folhas Aracaju/Recife vêm sofrendo um processo de devastação que 
teve seu início, como é sabido, com a própria colonizacão do Nor
deste. Destarte, apresentam área total considerável, e~timada em 
9 276 km2

, o que representa 26,58% da área anteriormente reco
berta pelas florestas ombrófila e estacionai. 

4.1 5.1.1 -Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila 

Cerca de 3 063 km2 da Região da Floresta Ombrófila Densa e Aberta 
mostram uma vegetação florestal secundária, que se distribui de 
forma descontínua. Na periferia litorânea dispõe-se ora "coroando" o 
topo das colinas e as "chãs" dos interflúvios tabulares, ora revestindo 
parte das encostas do Planalto da Borborema, raramente descendo 
ao longo dos vales mais encaixados. Surge, atualmente, como verda
deiras "ilhas" em meio aos canaviais, com porte e fisionomia variá
veis da "capoeira" incipiente ao "capoeirão" (Pernambuco), que já 
mostra semelhança com a fisionomia da floresta primária. 

Em alguns locais, como nas proximidades de lbateguara, Novo 
Uno e Colônia Leopoldina, em Alagoas (Encostas Orientais do Pla
nalto da Borborema), e na serra da Jacobina (Planaltos Residuais) 
esta fisionomia ainda persiste mais conservada, provavelmente em 

Família 

Melastomataceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Lauraceae 
Oxalidaceae 
Eriocaulaceae 
Piperaceae 
Podocarpaceae 
Polypodiaceae 
Myrsinaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Styracaceae 
Palma e 
Eriocaulaceae 
Melastomataceae 
Turneraceae 
Sapindaceae 
Lentibulariaceae 
Compositae 
Xyridaceae 
Leguminosae 

função do modelado mais vigoroso do relevo dissecado, com verten
tes de declive acentuado, por isso mesmo de acesso mais difícil. 

Ainda na Borborema (Encostas Orientais, Pediplano Central e 
Maciços Setentrionais), mesmo as suas áreas mais interiorizadas, 
desde que situadas a partir dos 600 m de altitude, igualmente supor
tam uma vegetação florestal secundária Esses "topoclimas" são 
beneficiados pelos alísios de SE e se constituem em verdadeiras dis
junções da floresta ombrófila costeira. São os "brejos de altitude" do 
agreste pernambucano, destacando-se entre eles, particularmente, o 
segmento das serras das Cruanhas e dos Cavalos, com uma cobertura 
secundária de Floresta Ombrófila Montana. 

Segundo Andrade-Lima (1972) fazem parte dessa vegetação es
pécies comuns à floresta costeira de Pernambuco, como Couepia rufa 
(oiti-coró), outras ocorrentes nas matas sulinas, como Copaifera tra
pezifo!Ja (pau-d'óleo) e outras mais de ampla dispersão como Tapirira 
guianens1s (pau-pombo) Entretanto, sua maior importância é dada 
pela presença do Podocarpus se/lowli. Além dessa espécie rara, An
drade-Lima (1966d) relata a ocorrência, ainda nessa área, de uma 
espécie nativa de Rubus (amoras), gênero até então somente cole
tado no sul e sudeste do País Confirmou-se a sua ocorrência aí. atra
vés de novas coletas em 1981 e, inclusive, em terras baianas, no 
município de Tapiramutá, ampliando-se assim a sua área de disper
são, como foi comentado anteriormente 

Os inúmeros troncos-tipo cortados testemunham a devastação a 
que foi submetida esta área Em alguns locais a submata mostra rege
neracão densa, em outras as folhas em decomposição formam um 
manto que mantém a umidade do solo As Pteridofitae margeiam as 
trilhas, ampliando seus povoamentos em algumas clareiras, bem 
como as tabocas (Gramineae) As imbaúbas (Cecropia sp) surgem 
freqüentemente e seu caráter pioneiro heliófilo inicia a sucessão 
arbórea até que espécies de crescimento mais lehto as sobrepujam. 
A rama-branca (Melastomataceae) tem comportamento semelhante 
e demonstra tendência ao gregarismo, formando grupamentos puros 
que se destacam na paisagem geral Além dessas, completam a flo
rística desses "brejos" o angelim (AndJTa sp ), cambotã ou caboatã 
(Cupama sp.), ingazeira (lnga sp.), pau-d'arco-roxo (Tabebu/a sp.), 
gargaúba (Roupa/a sp.), murta (Myrtaceae), coentrinho (Rutaceae) 
etc. 

Ao todo, Vasconcelos Sobrinho (1971) enumera quinze "brejos 
de altitude" para a área das Folhas SC.24/25, portanto um número 
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~ A'reos Antro'picos 

Fig 4 23 - Mapa de distribuição das Áreas Antrópicas 

bastante representativo de disjunções da Floresta Ombrófila e que no 
Nordeste representam uma "zona fisiográfica" da maior importân
Cia 

Na sua qualidade de "topoclimas" beneficiados por uma cota 
maior de precipitações médias anuais, menor evapotranspiração e 
maior condensação, e por solos mais profundos (Podzólico Verme
lho-Amarelo), estas áreas disjuntas são consideradas centros de 
desenvolvimento econômico e condicionadoras de atividades 
agrícolas 

Destarte, a ocupação dos brejos é antiga e também a sua devasta
ção, tendo-se efetivado mais expressivamente após a expulsão dos 
holandeses e em conseqüência da pecuária, conforme relata Andra
de (1973) Trechos dessas matas eram derrubados pelos vaqueiros e 
agregados e aí se faziam roçados de milho, feijão e mandioca que 
supriam suas necessidades durante as invernadas Mesmo os agri
cultores aí não se fixavam, mantendo-se esse sistema de transu
mância até recentemente, conforme observou Melo (1978), na serra 
Negra, em Pernambuco, e o próprio Andrade (op c1t ), no baixo São 
Francisco, em Sergipe e Alagoas 

Atualmente especializou-se a função desses brejos, com lavouras 
predominantemente alimentares, principalmente o café e a cana-de
açúcar, além da fruticultura A par dessa especialização, evidente
mente ocorreu a descaracterização total ou parcial da sua cobertura 
florestal Assim ocorre nos demais "brejos" da Borborema, como 
serra Negra de Bezerros, Bonito, Camocim de São Félix Pocões 
Garanhuns, Varas, Ororubá, Belo Jardim etc ' · ' 

Fora dos limites da Borborema, já na chapada da serra Talhada e 
no Pediplano Sertanejo, localizam-se, respectivamente, serra Negra 
de Floresta e serra de Tacaratu, as duas disjunções da Floresta 
Ombrófila mais interiorizadas do Estado de Pernambuco 
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Atualmente a Reserva Biológica de Serra Negra, administrada 
pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestai-IBDF, ocupa 
uma área de 1 100 ha (Est 4 IV B) 

Constitui uma "ilha" de vegetação florestal, situada em torno dos 
036 m de altitude, circundada por áreas amplas de Estepe (Caa

tinga). Seu posicionamento individualiza mais acentuadamente a 
condição de "brejo de altitude" · 

Referindo-se especificamente a essa área, Andrade (1955) dis
corre detalhadamente sobre os gradientes fisiográficos e climáticos 
que, interados, criam um oumum ecológico para o estabelecimento 
dessa vegetação florestal, que pode ser considerada como um 
relito. 

Embora o seu caráter secundário, há ainda, entre as árvores maio
res, remanescentes que atingem 20 a 30m de altura e que provavel
mente formavam entre os principais constituintes do dossel da 
floresta Entre estas citam-se cedro (Cedre/a sp ), ingazeira (lnga sp ), 
louro (Ocotea sp, Nectandra sp), maçaranduba ((vlam/kara rufula), 
mamaluco (Termma/1a sp), pau-d'arco-roxo (Tabebuia sp.), pau-ferro 
(Caesalpima sp ), pau-d'óleo (Copalfera trapezlfol1a), pau-d'alho (Ga/e
Z/a gorazema) Em processo de regeneração, a submata apresenta-se 
densa e na sua composição entram diversas Araceae, Bromeliaceae 
(T!//andsia spp.), Compositae, Melastomataceae, Myrtaceae (batin
ga), Orchidaceae, principalmente do gênero Cattleya 

Esta disjunção provavelmente ocupava área mais extensa, já 
que ainda existem exemplos de remanescentes dessa floresta 
nas porções mais elevadas da serra do Periquito (960 m), a 
sudeste de serra Negra 

A área disjunta da serra de Tacaratu, no município do mesmo 
nome, apresenta-se, atualmente, com tão elevado grau de devas-



tação que, à primeira vista, torna-se difícil a sua caracterizacão 
florestal. Sendo um dos "brejos" mais interiorizados e de me~or 
altitude do Nordeste (em torno de 500 m), reflete mais acentua
damente a influência das condições do espaço semi-árido sobre 
a vegetação Destarte, o antropismo, sob a forma do desmata
':lento e das culturas de ciclo curto, propicia, nos espaços tirados 
a Floresta, a penetração de algumas espécies próprias à Estepe, 
como a catingueira (Caesalpinia pyramJda!Js), o angico (Anadenan
thera macrocarpa), o pereira (Aspidosperma pynfolium) já se esbo
çando, portanto, uma competição pelo mesmo espaço, que pode 
evoluir para uma futura área de tensão entre essas duas re
giões ecológicas. 

4.1.5 1 2 - Vegetação Secundária da Floresta Estacionai 

Abrange, nas Folhas Aracaju/Recife, 6 213 km2 , distribuídos, pre
dominantemente, pelos Pie montes lnumados (Tabuleiros Costeiros), 
Planalto da Borborema, Planalto da Diamantina, pelas Depressões 
lnterplanálticas e pelo Pediplano Sertanejo. 

Na periferia litorânea o desmatamento iniciou-se, igualmente, 
com a exploração florestal. posteriormente substituída pelos tra
tos agrícolas. 

Nas áreas interioranas o desmatamento cedeu lugar, predominan
temente, às atividades pecuárias extensivas Em alguns locais dessas 
áreas, que respondem a um fitoclima semi-árido, a diferenciação pro
vém de uma degradação mais acentuada artificialmente imposta ao 
meio, como explica Vasconcelos Sobrinho (1971 ). Esta caracte
rística é muito mais evidente nas áreas anteriormente revestidas pela 
Floresta Estacionai Decidual Principalmente no Planalto da Diaman
tina a degradação originou fisionomia florestal secundária regional
mente conhecida como ""mata-do-fechado··. 

Desenvolveu-se então uma vegetação baixa, densa, constituída 
de indivíduos com fuste esgalhado desde a base e muitas vezes com 
ramos armados de espinhos ou com acúleos, folhas ásperas e coriá
ceas e presença de cactáceas Seu aspecto ressequido e a alta por
centagem de espécies sem folhas durante a estacão seca confun
dem-se facilmente com uma Estepe (Caatinga) Arbórea Densa 

Esta semelhança é aumentada em alguns locais pelas migrações 
de espécies desta região, já determinando formas de encraves e de 
ecotonos, descritas em partes próprias deste relatório 

De modo geral, nos grupamentos onde ainda existem remanes
centes da Floresta Estacionai primitiva, seja Decidual ou Semideci
dual, foram identificados, respectivamente, madeira-nova (Pterogyne 
nitens), pau-d"arco (Tabebwa sp ), farinha-seca (Peltophorum dubium), 
pau-chumbo (Balfourodendrum riede!ianum), gonçalo-alvas (Astronium 
fraxlfoilum), sucupira (BowdJch1a wgi!io1des), seguindo-se o tamboril 
(Entero!obium contortisJIJquum), jacarandá (Swartzia sp.), jatobá (Hy
menaea sp.), sete-capotes (Machaenum sp.), coração-de-negro (Cas
sia apoucowta). jacarandá-branco (P/atymJscwm), entre outras (Est. 
4VII A) 

4.1 5 1 .3 -Vegetação Secundária com palmeiras 

Na periferia litorânea as observações de campo permitiram estabele
cer o limite aproximado da dispersão da Palmae macaúba ou macaíba 
(Acrocom1a mtumescens). Curiosamente, esta palmeira só foi obser
vada, na área em estudo, entre Recife e o rio Serinhaém, portanto res
trita ao litoral pernambucano, fato já comentado por Sondar 
(1964). 

Também o babaçu (Orbygma martiana) tem ocorrência restrita, 
registrada por Rizzini (1963) nos municípios de Jacobina e de CampQ 
Formoso ,Como esta espécie é hileiana, sua ocorrência nessas áreas 
de serras úmidas, com altitudes medianas entre 700-800 m, é justifi
cada pelo Citado autor como "encraves"' da grande floresta pluvial de 
terra firme em meio à zona seca nordestina. Além desse, outros fato
res devem ser considerados: a análise da curva ombrotérmica de 
Jacobina, por exemplo, dá como resultado apenas um mês e meio 
sem chuvas, as precipitações médias anuais são da ordem de 1 033 

mm, a umidade relativa de 67,8% Portanto, condições climatológi
cas ainda dentro dos limites que permitem a existência de uma flo
resta úmida, com o que concorda Aubréville (1966): não é indispen
sável um índice pluviométrico considerável para a existência de uma 
floresta densa úmida, que pode tolerar uma estação seca com três 
meses de duração, desde que a repartição das chuvas anuais seja 
regular, que o déficit de saturação seja fraco e que a ocorrência de 
nevoeiro e de orvalho seja freqüente. Também a natureza do solo e as 
condicões hidromórficas são importantes para se explicar a ocor
rência· dessas florestas em áreas com condições ecológicas aparen
temente impeditivas (Est. 4 V A) 

Comportamento diverso tem a pindoba (Attalea o!elfera), cujo 
"nome vulgar indígena vem sendo aos poucos esquecido pelo povo", 
como comenta Andrade-Lima (1970), que se limita a denomi
ná-la de "palmeira". É encontrada na faixa litorânea, com dispersão 
expressiva em toda a área de Vegetação Secundária Nas áreas 
interioranas, como nas proximidades da localidade de Fedegoso 
(BA), a leste nas Chapadas de Morro do Chapéu, desenvolvem-se 
verdadeiras comunidades gregárias de catolé (Atta/ea compta), que 
dominam por grandes extensões Outra espécie de catolé (Syagrus 
comosa) também é comum nas áreas de Vegetação Secundária subs
titutiva da Floresta Estacionai, sobrepujada, entretanto, pelo ouricun 
(Syagrus coronata), cuja área de ocorrência abrange grande parte da 
Folha SC 24 

As áreas de ocorrência aqui indicadas são aquelas onde existe 
maior concentração dessas Palmae, porém outras áreas de simples 
ocorrência estão indicadas no mapa pelos respectivos ornamentos. 

As espécies são todas aproveitadas extrativamente, seja pela 
utilização das palhas, produção de óleo e cera e mesmo na alimenta
ção, como no caso do coco do ouricuri 

4 1 5 1 4- Reflorestamento 

Através dos trabalhos de campo realizados na área abrangida pelas 
Folhas Aracaju/Recife, observou-se a existência de projetos de reflo
restamento, alguns já implantados, outros em fase incipiente de 
execução 

À época, o único efetivamente implantado (incentivos da SUDENE) 
e em desenvolvimento é o da Fábrica de Madeira Sintética, com sede 
no município de Catende (PE) Abrange terras de vinte e dois enge
nhos, num total de 3 393,00 ha plantados com Euca!ypws sp 

Dos restantes, o de maior área é o executado pela Retlora (Reflo
restadora e AgrícolaS A), no município de Entre Rios (BA) Abrange 
uma área de 579,65 ha, plantada com 835 200 pés de Eucalyp!Us 
sp. 

Ainda em processo de experimentação, com viveiros de Pinus can
baea e Pinus canbaea var. Hondurensis, destacam-se as empresas 
Openflora e Torras do Brasil S A., ambas próximas ao litoral da Bahia, 
em terras dos municípios de Esplanada e Cardeal da Silva, respec
tivamente 

Todos esses experimentos localizam-se em áreas anteriormente 
ocupadas pelas Regiões da Floresta Estacionai e da Savana e suas 
formas de tensão 

A indicação, em caráter preliminar, de áreas passíveis de experi
mentos para reflorestamento, com destinação diversificada, pode ser 
feita em relação a determinadas áreas compreendidas pelas Regiões 
da Savana e por algumas áreas de Tensão Ecológica. 

Destarte, na Região da Savana destaca-se a zona a sul do rio São 
Francisco, caracterizada pelos Tabuleiros do ltapicuru, compreen
dendo parte do interior dos Estados da Bahia e Sergipe 

Nas áreas de Tensão Ecológica destacam-se a porção nor
deste e noroeste das Chapadas de Morro do Chapéu, revestidas 
por formas ecotonais da Savana/Floresta Estacionai e da Estepe/ 
Floresta Estacionai, em terra do Estado da Bahia 
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As duas áreas consideradas fazem parte das Regiões 3 e 4 de 
Golfari & Caser (1977) e apresentam, conforme os estudos dos 
ref:ridos autores, condições ecológicas favoráveis à experimen
taçao com folhosas nativas e exóticas, entre as quais indicam: 

- nativas.: canafístula (Cassia excelsa), jucá (Caesalpmia ferrea), 
pau-bras1l (Caesa!ptma echmata), pau-d'óleo (Copatfera !angsdorfit), 
peroba (Paratecoma peroba), pequi (Caryocar coriaceum), sucupira 
(Bowdtchta vtrgt!totdes), timbaúba (Enterolobium contortist!tquum) e 
turco (Parkmsoma aculeata). 

- exóticas: Cassia siamea, Casuarina o!tgodon, Dalbergta, Prosopis 
;u!tflora, Tamarindus indica. Euca!yptus spp. e Pmus spp. 

Embora as indicações propostas tenham por base estudos 
detalhados sobre climas, solos e espécies ecologicamente con
Sideradas como adequadas às diferentes áreas da região Nor
deste, os c1tados autores esclarecem que "devido à ausência de 
uma base experimental a indicação das espécies latifoliadas nati
vas e exóticas é puramente teórica" 

Assim sendo, todo e qualquer programa de reflorestamento 
não pode prescindir de estudos básicos de experimentacão e seu 
desenvo,lvimento e rentabilidade demandam longo pr~zo Sem 
ISso sera 1nvest1r em perspectivas. 

Ou~rossim,, uma política imediatista para aproveitamento 
energet1co de areas de Savana e, principalmente,.de Estepe (Caa
tmga), que ainda subsistem em algumas áreas das Folhas Ara
CaJu/Recife, como foi visto, acarretaria apenas uma solucão mo
m_entânea e insuficiente de um problema maior, mesmo'que em 
n1vel regional 

4 1 .5.1 5 - Conservação 

Não obstante a extensão das Folhas estudadas, ainda são em 
número reduzido as áreas que foram estremadas para protecão 
dos seus ecossistemas. Desse modo, todos os esforcas dev.em 
ser envidados para salvar o que ainda pode ser salvo t~mbém no 
espaço nordestino, que desde o século XVI vem ~ofrendo um 
desmatamento contínuo. 

. Há, no momento, na área em estudo, apenas categorias de 
unidades de conservação, que são as Reservas Biológicas de 
Serra Negra e do Tapacurá 

A Reserva Biológica da Serra Negra em Pernambuco sob 
administração federal (IBDF), abrange 1.100 ha Regional~ente 
considerada como um "brejo de altitude", constitui-se em uma 
disjunção da Floresta Ombrófila Aberta, em meio à Estepe (Caa
tmga). O estado atual do recurso apresenta uma fisionomia flo
restal secundária, pois até a data da sua criação- 7/6/50 (IBDF & 
FBCN, 1982), sofreu alteração antrópica As suas características 
fitoecológicas estão descritas no item 4 1 5.1 1 deste relató
rio. 

A Reserva Biológica dó Tapacurá, também no Estado de Per
nam.buco, ocupa uma superfície de 382.115 h a e pertence à Uni
versidade Federal Rural de Pernambuco A área da reserva foi 
originalmente de Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 
do Planalto Rebaixado da Borborema O estado atual do recurso é 
do ~ipo d~ vegetação florestal secundária abundante, de compo
SIÇao flonstica variada. Algumas espécies nativas, reintroduzidas 
pelas atividades de preservação e restauração dos seus aspectos 
naturais, como o pau-brasil (Caesalpima echinata). da qual foram 
plantados 65.000 pés, tiveram pleno êxito no seu desenvolvi
mento. 

Nas atividades de pesquisa, procede-se ao levantamento sis
ter;_nático da flora, com a organização de fichários São realizados 
mumeros outros trabalhos sobre ciências biológicas em geral. 

As demais de conservação que existem na área, consideradas 
como categorias de manejo complementares (Jorge-Pádua, 
1978 e IBDF & FBCN, 1979), são as Estações Ecológicas da 
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Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), do Ministério 
do Interior. 

Nogueira-Neto (1980) dá um novo conceito para estação 
ecológica. Considera-a uma categoria conservacionista que enfa
tiza, especialmente, as pesquisas ecológicas, mesmo aquelas 
que impliquem na modificação do ecossistema (no caso, per
missíveis em 10% do total da área da estação). As estações servi
rão, outrpssim, como "núcleos" em torno dos quais serão estabe
lecidas Are as de Proteção AmbientaL "equivalentes às áreas tam
pão ou de uso restrito, das Reservas da Biosfera" com inúmeras 
vantagens pará o manejo do meio ambiente. 

Das estações ecológicas propostas para alguns locais das Fo
lhas Aracaju/Recife, apenas a do Raso da Catarina foi efetiva
mente implantada. Com uma área de 200 ha, que deverá ser 
ampliada para 400 ha, localiza-se no Estado da Bahia, em terras 
do município de Jeremoabo, limitada pelas coordenadas 9°21' a 
9°54'S e 38°29' a 38°43'WGr. Até recentemente considerada 
como uma das áreas de Estepe (Caatinga) mais secas do Nor
deste, teve este conceito modificado pelo Projeto RADAM
BRASIL Através dos levantamentos florísticos constatou-se, 
nesta área, uma forma muito peculiar de um ecotono entre a 
Savana (Cerrado), a Estepe (Caatinga) e a Floresta Estacionai 
Decidual (vide item 4.1 4.3 6) 

Ainda estão em fase de estudos mais duas estações ecológi
cas em Alagoas. A de Murici, em área de Floresta Ombrófila 
Aberta, embora o estado atual do recurso mostre uma fisionomia 
secundária, abrangerá uma área de 5.000 ha, delimitada pelas 
coordenadas 8°55' a 9°20'S e 35°45' a 36°05'WGr. A segunda é a 
da foz do São Francisco, entre o Pontal da Barra e o Pontal do 
Peba, em área de vegetação pioneira de "Restinga", com uma 
superfície de, aproximadamente, 3 000 ha 

Fitogeograficamente estas duas áreas estão descritas nas par
tes próprias deste relatório. 

Referência especial deve ser feita ao extinto "Parque Nacional 
de Paulo Afonso" Criado pelo Decreto n~ 25.265, de 24 de 
novembro de 1946, abrangia terras dos Estados de Alagoas, 
Bahia e Pernambuco, em torno da cachoeira do mesmo nome, no 
rio São Francisco. Embora precariamente instalado, tinha por 
objetivo preservar área de Estepe (Caatinga) 

A partir de 1948 passou a coexistir com a Companhia H idrelé
trica do São Francisco (CHESF) que, neste mesmo ano, deu início 
à construção da primeira usina de Paulo Afonso Com a constru
ção de mais duas usinas (Paulo Afonso li e 111), acelerou-se odes
virtuamento da sua finalidade, tornando impraticável sua manu
tenção e colocando-o em processo de extinção, conforme escla
recem Magnanini & Jorge (1969) Ainda em meados deste mes
mo ano, perde a sua categoria de "Parque Nacional" e passa à 
administração da própria CHESF. 

Perdeu-se, assim, em relação à Estepe (Caatinga), uma impor
tantíssima área na categoria de Parque Nacional, não só pelas 
características de semi-aridez acentuada que essa vegetação 
reflete da área como pelas características de "rio cênico" que o 
São Francisco apresenta nesse trecho do seu curso 

Entretanto, efeitos maiores de impacto ambiental foram de
sencadeados pela construção das barragens/reservatórios de 
Sobradinho e de ltaparica, também em aproveitamento hidrelé
trico do rio São Francisco e também em área de Estepe (Caa
tinga) 

A implantação recente desses projetos gerou uma nova orga
nização do espaço, alterando profundamente as condições am
bientais anteriores. 

A par de uma estrutura sócio-econômica frágil, resultante de 
um ecossistema altamente instáveL por sua vez afeto às con
dicões climáticas de semi-aridez acentuada, foram realizados 
di~ersos estudos com o objetivo de minimizar a interação do 
"mesmo homem" ao "novo meio ambiente" · 

Um desses estudos é o de Goodland (1974), no qual o autor 
examina as características ecológicas da área a ser inundada e 



todos os aspectos favoráveis e adversos do impacto ambiental do 
Projeto Sobradinho. Goodland (op cit.) faz, sobretudo, um diag
nóstico preventivo, advertindo das medidas de proteção neces
~árias ao êxito do projeto. Nesta avaliação, além da parte técnica 
propnamente dita, detêm-se na "ecologia humana" a relocação e 
sobrevivência da população, destacando as diferenças de ativida· 
des econômicas entre "barranqueiros" e "catingueiros", con· 
dições sanitárias e fitossanitárias - plantas invasoras nocivas e 
outras plantas aquáticas que propiciam "abrigo e alimento para 
os vetores de doenças (esquistossomíase, malária etc.)"; plantas 
que interferem na perda de água por evapotranspiração e que 
interferem na capacidade útil do armazenamento de água e, con
seqüentemente, na sua posição de pioneiras podem favorecer um 
processo de assoreamento etc.-; pesca e seu desenvolvimento; 
irrigação; salinização; desmatamento e reflorestamento da área 
da bacia; aumento da umidade relativa e prováveis alterações na 
distribuição das precipitações etc. Enfim, ressalva que neste 
reconhecimento apenas identificou os maiores e mais imediatos 
impactos ambientais e enfatizao planejamento preventivo, mais 
eficaz e menos oneroso do que, a posterion, tentar remediar as 
adversidades. 

Mais recentemente, já após a inundação do reservatório, um 
relatório resumido da Diretoria de Construção- Departamento de 
Implantação de Reservatório da Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco, CHESF (1979)- avalia os efeitos dessa implantação 
sobre a área: o comportamento da população e as providências 
para a sua relocação- permanência às margens do reservatório; 
migração; participação de projetos de colonização, através de 
convênio CH ESF/INCRA -;as alterações nas atividades agrárias
eminentemente de subsistência - e as formas de minimizá-las 
(instalações de agrovilas) etc. e, evidentemente, todos os servi
ços primários e secundários de infra-estrutura necessários à 
organização dos novos núcleos urbanos implantados 

Providências semelhantes foram adotadas em relação ao pro
jeto ltaparica, no médio São Francisco, que entrará em operacão 
ainda nesta década. · 

Evidentemente, o somatório das experiências anteriores tem 
sido considerado no sentido do aprimoramento das condicões 
geoambientais dessas novas áreas, criadas por essas nova; for
mas de impacto do homem sobre o meio ambiente O desenvolvi
mento, realizado através da lndustrializacão e da urbanizacão 
progressivas, choca-se naturalmente com as formas regio~ais 
tradicionais no uso dos espaços agrários. O problema existe e o 
interesse atual da ecologia na proteção e na melhoria da quali
dade de vida deve, obrigatoriamente, preocupar todos os órgãos 
do governo ligados diretamente ao binômio Homem-Uso da 
Terra. 

4.1.5.2 - Atividades agropecuárias 

Os tratos agropecuários somam 92.183 km2 , inseridos no espaço 
das diversas regiões fitoecológicas e áreas de vegetação que com
põem a paisagem fitogeográfica das Folhas em estudo Desse modo, 
a sua distribuição está condicionada ao meio, a um só tempo natural e 
geográfico, que, por sua vez, individualiza o caráter sócio-econômico 
da organização dessa porção do espaço regional nordestino 

Com base em Melo (1978) e utilizando-se a própria nomenclatura 
c.onsagrada pela tradição, têm-se três sistemas de organização agrá
na regional: o sistema das áreas canavieiras, instalado na "Zona da 
Mata" e que se estende ininterruptamente até a foz do São Francisco 
as~ociado às atividades agropastoris subcosteiras, que se continua~ 
ate o sul da Folha SC.24; o sistema das áreas de gado-policultura, que 
se desenvolve no "Agreste", e, finalmente, o sistema das áreas agro
pastoris sertanejas 

4.1.5 2.1 - Agricultura 

Algumas culturas tornam-se tradicionais, como a da cana-de-acúcar 
na zona da mata nordestina Introduzida em Pernambuco no século 
XVI, aí desenvolveu-se beneficiada pelo clima e pelas condições 

edáficas, mormente no sul do estado. Expandindo-se para Alagoas, 
esta agricultura de plantation instalou-se também nos espaços retira
dos à floresta, atualmente concentrando-se nas áreas dos tabuleiros. 
Destarte, a maior parte da área da Folha SC.25 Recife é ocupada pela 
monocultura da cana-de-açúcar, com usinas solidamente instaladas, 
em detrimento da produção.alimentar, cada vez mais diminuída. 

Na faixa pós-litorânea da Borborema ainda sujeita aos efeitos de 
subexposição aos ventos úmidos, são observados extensos plantios 
de bananeiras. 

O coqueiro (Cocos nucifera) ocupa os solos arenosos da faixa lito
rânea e o plantio dessa Palmae começa a se expandir nos Tabu
leiros Costeiros. 

O centro-sul do Pediplano Sertanejo é a área sisaleira por exce
lência, com maior concentração em terras dos municípios de San
taluz, Valente, Conceição do Coité e Riachão do Jacuípe 

A sudoeste destaca-se a Chapada de lrecê, em cujos tratos agrí
colas a cultura dominante é a do feijão. 

Mais recentemente o cajueiro passou a ser cultivado nos Tabulei
ros do ltapicuru, portanto ainda pouco expressivo em termos de 
área utilizada. 

Outras culturas praticadas na região são a de citrus, dêsenvolvidas 
em Sergipe (Tabuleiros Costeiros e do Rio Real), e a do fumo, princi
palmente em Alagoas, sendo Arapiraca (no Pediplano do Baixo São 
Francisco) o centro fumageiro desta região. 

No restante da área, domínio da Estepe (Caatinga), propriamente 
dita, ou seja, o "sertão , prevalecem as atividades agrícolas extensi
vas, portanto de baixa produtividade. A relacão clima-condicões 
edáficas ao mesmo tempo que impõe limitaçõ~s seleciona man~has 
de solos mais úmidos. Destarte, no vasto espaço dessa hinterlândia 
semi-árida cultiva-se tradicionalmente o algodão e nas estreitas 
várzeas, no próprio leito dos rios e nós baixios pratica-se uma agricul
tura de subsistência, pobremente diversificada 

A exceÇão é representada pelos projetos da SUVALE (Bebedouro, 
Maniçoba, Mandacaru) e da AGROVALE, nas proximidades de Jua
zeiro (BA) e Petrolina (PE) e do DNOCS (Vaza-Barris), em Cocorobó 
(BA). voltados para a experimentação, a irrigação e o desenvolvi
mento agrícola e, naturalmente, a colonização. 

4 1 5 2 2 - Pastagens 

A prion a pecuária constitui a atividade mais difundida nas áreas serta
nejas e do "agreste" da Folha Aracaju. Realizada nos moldes extensi
vos e portanto pobres, é sob esse aspecto que predomina, ainda hoje, 
nas vastas extensões da Estepe Arbórea que reveste o Pedi plano Ser
tanejo. Aí. principalmente na faixa sob influência do baixo-médio São 
Francisco, a semi-aridez acentuada "gera paisagens e quadros geo
gráficos para os quais a qualificação de subdeserto não parece repre
sentar força de expressão", como· diz Melo (1978). Nesse quadro 
natural a existência de um revestimento forrageiro instável e escasso 
não constitui suporte suficiente para o desenvolvimento de uma pro
dução pecuária regional expressiva Ao contrário, o que ocorre, con
forme mostra Andrade-Lima (1977a), é a "minimização da pecuária 
do núcleo nordestino", concomitantemente à desclimatização pro
gressiva do ecossistema das "caatingas" pois o gado (bovinos, capri
nos e eventualmente ovinos), à falta de um tapete herbáceo abun
dante, investe verdadeiramente sobre cactáceas, bromeliáceas e 
outras espécies espinhosas e mesmo urentes. Conclui o citado autor, 
com toda a razão, que é "incrível se cogitar numa pecuária que 
necessitasse se valer de tais recursos para sobreviver" 

Mais para o nordeste da área melhoram consideravelmente essas 
condições, como se observa especialmente na bacia alagoana limi
tada, grosso modo, pelos municípios de Batalha, Major lsidoro, 
Palmeiras dos Índios e Jaoaré dos Homens (Pediplano do Baixo 
São Francisco) 

A introdução das "palmas"- Opuntia flcus mdtca e Nopalea co
cheml/ifera - como forrageiras (em associção com os "pastos" 
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nativos), os pastos formados principalmente com gramíneas. das 
quais Sarmento (1962) cita Chloris gayana (capim Rhodes). Erio
chl oa polysrachya (capim-angolinha). Pamcum maxtmum (capim
verde). P. maximumJacq. var.? (capim-colonião) e P. purpurascens 
(capim-de-planta), e mais as condições climáticas mais brandas 
pelas proximidades do litoral contribuíram sobremaneira para 
caracterizar esta área como de pecuária melhorada (Andrade
Lima, 1977a .. e Melo. 1978). 

Condições semelhantes são observadas ainda na porção do 
Pedi plano Sertanejo, praticamente um prolongamento da região 
pecuária de Feira de Santana e do Médio Paraguaçu (Brazão & 
Araújo. 1981 ). 

Outros aspectos deverão ser considerados na exploração do 
sistema pasto-produção pecuária da área. mormente no espaço 
semi-árido. em relação à capacidade de suporte, características 
botânicas e agrostológicas etc., além de outras que evidente
mente estão sendo estudadas pelos órgãos especialistas. 

Particularmente a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária). através do CPTSA (Centro de Pesquisa Agrope-

cuana do Trópico Semi-Árido). vem coordenando. desenvol
vendo e executando grande parte das pesquisas destinada à 
criação e à adaptação de uma tecnologia agropecuária própria 
para o espaço seco nordestino. 

4.1 .6- FITOCLIMAS 

O estudo fitoc limático desenvolvido para a área em questão 
baseou-se nos conceitos de Bagnouls & Gaussen ( 1957). Estabe· 
leceu-se um modelo teórico para " fitoclima" . com base na rela
ção clima-vegetação, cuja resultante é a resposta fis iológica 
dada pelas plantas ao número de meses com deficiência hídrica 
em relação à temperatura. Esta resposta encontra-se no número 
de meses secos e na duração e intensidade desse período seco. 
Para melhor estimá-los adotou-se a análise dos dados da tem
peratura e da precipi tação médias anuais (SUDENE. 1963 e 
DNOCS, 1 969), pela r'l lação P ~ 2T (Bagnouls & Gaussen. op. 
cit.). 

Para a análise do que revela o mapa fitoclimático (Fig. 4.24) 
faz-se necessário um recuo no tempo e no espaço. 
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Os solos argilosos são prova de clima ômbrico e os arenosos 
comprovam longa ação de lavagem (lixiviação) Portanto, o fito
clima florestal só poderia permanecer após o último período seco 
(Grupo Barreiras do Pliopleistoceno). nos solos argilosos, en
quanto as formações campestres se instalaram nos solos areno
sos (Tricart, 1959) 

Destarte, tem-se a razão precisa do porquê da existência de 
florestas no Nordeste brasileiro pois, sem a faixa úmida que pre
servou a argila que estava coberta de Floresta Ombrófila Densa e 
Aberta, esta área seria hoje, provavelmente, a continuacão do 
imenso espaço semi-árido interiorano, intercalado de pontos 
altos úmidos florestais 

Recuando ainda mais, viu-se que até o Cretáceo, ou melhor, 
até o Puberquiano, no último período do Jurássico, a flora austral 
de Coniferales avançava até o Araripe (Duarte, 1976) Foi no Cre
táceo que o clima começou a flutuar para quente e seco, culmi
nando durante o Terciário como o comprova o Grupo Barreiras. 
Então. no Quaternário, a flora do Nordeste já apresentava fitocli
mas semelhantes aos atuais; apenas sofreu intervenção de plan
tas amazônicas migrantes do Equador superúmido para a área 
intertropical estacionai O avanço dessa flora úmida só foi possí
vel através da costa atlântica que também se conservava úmida e 
por pontos beneficiados pelas precipitações ocultas, logo áreas 
elevadas e isoladas sob a forma de disjunções O tempo foi o fator 
essencial para o avanço dessa flora de Angiospermas e o espaço 
foi o fator de sua distribuição; logo, no espaço úmido as florestas 
se expandiram e no espaço seco a vegetação campestre desdo
brou-se nos tipos críticos xéricos e xeromorfos da sua adaptação. 
Já nas florestas, porquanto a adaptação não foi tão drástica, ao 
contrário foi lenta e segura, seus tipos críticos mostram uma 
adaptação gradativa: Florestas Ombrófilas Densa e Aberta e Esta
cionais Semidecidual e Decidual. 

Destarte, partindo-se do conhecimento dos ecótipos caracte
rísticos de cada "tipo de vegetação", no caso as regiões ecológi" 
cas de cada área florística levantada, têm-se: um fitoclima ombró
filo, caracterizado por um intervalo de O a 3 meses secos (o limite 
máximo sempre beneficiado pelo efeito orográfico = brejos 
de altitude), por chuvas abundantes e bem distribuídas -
1 800-2 200 mm - e temperaturas médias anuais em torno de 
24° C; um fitoclima estacionai caracterizado por duas estações 
bem marcadas, uma chuvosa (750-1 800 mm) e outra seca, esta 
medida por intervalos que podem variar de 4 a 7 meses secos Aí 
também as áreas florestais são beneficiadas pelos efeitos da alti
tude, que ameniza a temperatura (médias de 20-24°C) e favorece 
as precipitações ocultas, e, finalmente, um fitoclima árido, mar
cado por um intervalo maior que 7 meses secos, estação chuvosa 
(± 750 mm) flutuante no espaço e no tempo, podendo ficar 
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ausente por 2 ou mais anos As temperaturas são altas, com 
médias anuais em torno dos 26°C (Figs 4.25, 4 26 e 4.27) 

4.1 7 - CONCLUSÕES 

- Novamente, durante os trabalhos para esse estudo, compro
vou-se a excelência das imagens de radar para o mapeamento 
regional, quer pela gama de informaçõ_es obtidas através do seu 
poder de resolução quer pela integraçao que possibilitaram nos 
285 400 km2 que representam esta área 

-Através de uma ampla revisão bibliográfica, confirmação por dados 
de campo e sobrevôo, foi possível adicionar novos subsídios aos 
conceitos fitogeográficos empregados pelo Projeto RADAMBRASIL, 
para esta porção do espaço nordestino 

- Foram propostas seis regiões fitoecológicas, com as formações e 
subformações das suas respectivas áreas de ocorrência; três cate
gorias das Áreas das Formações Pioneiras (marinha, fluviom.arinha e 
fluvial); seis formas de encraves e quatro de ecotonos nas Areas de 
Tensão Ecológica e Áreas de Refúgio Ecológico 

- Esta "divisão fitoecológica" foi baseada no binômio ambiente
vegetação, tomando-se como parâmetros ambientais primordial
mente o clima, a litologia e o relevo. Este último, para a área nordesti
na, assume um papel fundamental na definição das paisagens: pla
naltos com florestas residuais ou áreas savanícolas e depressões 
interplanálticas com áreas estépicas (caatingas) 

- As áreas costeiras integram as áreas florestais em face do clima, 
nessa faixa, ser essencialmente úmido, com distribuição pluviomé
trica uniforme no decorrer do ano, mormente nas áreas que tenham 
contrafortes montanhosos ao longo da costa (Pernambuco, princi
palmente) 

- Nos Tabuleiros Costeiros e nas Chapadas de Morro do Chapéu a 
Savana Arbórea Aberta, incipiente ou com povoamento mais antigo, 
parece, gradativamente, estar se expandindo sobre as áreas flo
restais devastadas e/ou anteriormente cultivadas e abandonadas 

-As dunas a montante de Petrolina, à margem direita do rio São Fran
cisco, constituem um evento fitogeográfico isolado no contexto da 
Estepe (Caatinga). tanto nos seus aspectos morfogenéticos como no 
revestimento vegetal pioneiro da influência fluvial 

- For proposta formalmente a classificação de ecotono para a área 
que abrange o chamado "Raso da Catarina" O levantamento da flo
rística assim o permitiu, pois constatou-se que a cobertura vegetal 
dessa área é constituída pela interpenetração de espécies da Savana 
(Cerrado). da Estepe (Caatinga) e da Floresta Estacionai Decidual 
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Fig 4 25 - Curvas ombrotérmicas - Fitoclima ombrófilo 
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Campo Largo ( BA) 
l0°23'S/41°25' WGr. Alt.950m 
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Fig 4 27 - Curvas ombrotérmicas- Fitoclima árido 
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- Os levantamentos florísticos proporcionaram a ampliação das 
áreas de ocorrência das espécies relitos como Podocarpus sel/owii e, 
por outro lado, a determinação de áreas caracterizadas por endemis
mos ou, pelo menos, por espécies que assim se comportam. 

- Predomina, na quase totalidade da periferia litorânea, a grande 
lavoura da cana-de-açúcar. Lavoura antiga, iniciada no primeiro sé
culo da colonização, estendeu-se por toda a "Zona da Mata" no Nor
deste Oriental e sua produção diversificou-se, atualmente, para a 
produção de álcool. 

- Na área subseqüente, ou seja, o domínio das áreas florestais esta
cionais e de tensão ecológica (Agreste), com a inclusão dos "brejos 
de altitude" e planaltos interioranos, predominam as atividades agro
pastoris, visando, geralmente, ao abastecimento do mercado in
terno. 

-Nas áreas sertanejas, domínio da Estepe (Caatinga), exerce-se uma 
pecuária extensiva e uma agricultura de subsistência, eventualmente 
mais desenvolvida nas "áreas de vazantes" 

-Os órgãos governamentais competentes (SUDENE, IBDF, INCRA, 
SUVALE), atrdvés dos seus programas de pesquisa e desenvolvi
mento, têm atuação destacada na área. A implantação dos projetos 
de colonização da áreas-teste para pesquisas agropecuárias, entre 
outros, vem procurando soluções para os problemas agrários do 
espaço nordestino. 
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FITOTAXONÔMICAS (Apêndice) 

alterados ou destruídos pelo homem, encontra-se incorporada ao 
herbário do Projeto RADAM BRASIL ( HRB), ao herbário do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro (RB) e ao herbário da Empresa Per
nambucana de Pesquisa Agropecuária (I PA), nos quais o material 
foi identificado. Pode-se dizer que, em se tratando de flora muito 
peculiar, da qual inúmeras espécies são mal conhecidas ou ainda 
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desconhecidas da ciência, houve notável contribuição para seu 
melhor conhecimento. 

A título de exemplificar o referido, citam-se: 

4.2.1 - OCORRÊNCIA DAS CACTACEAE 

Alguns estudiosos da flora baiana e pernambucana como o Pe. 
Camilo Torrend, -Alexandre Leal Costa e Dárdano de Andrade
Lima (informação verbal) consideraram que a Bahia e Per
nambuco são o centro de origem e dispersão das cactáceas que 
ocorrem no Nordeste brasileiro; também BarrO!lO et alit (1978) 
registram que Werdermann considerou a Bahia como o centro de 
dispersão dos dois grupos de cactáceas que habitam a região 
Nordeste e as regiões Sul e Sudeste. A relação que se publica, 
conquanto longe de ser completa, mostra a riqueza de espécies e 
de suas adaptações ecológicas, para que a família Cactaceae 
mereça nesta área uma consideração especial e a atenção dos 
filogenistas e sistematas. 

A) Nas áreas das Formações Pioneiras de Influência Marinha 

Cephalocereus fluminensis (Miq) Birt et Rose 
Brasiliopuntia bahiens1s (Brit et Rose) Berg. * 
Cereus fernambucensJs (L.) Lem. 
Cereus ;amacaru DC 
Cereus vanabilis Pfeiffer 
Melocactus depressus Hook 
Melocactus sa!vadorens1s Werd. 
Melocactus VJO!aceus Pfeiffer 
Pi/ocereus brasi11ensis (Brit et Rose) Werd (= Pilosocereus brasi
liensJs (Brit. et Rose) Backbg.) 
Pilocereus hapalacanthus Werd. (= Pilosocereus hapalacanthus 
(Werd.) Byl. et Rowl.) 

B) Nas Regiões das Florestas Estacionais Semidecidual e De
cidual 

Acanthocereus brasi!JensJs Brit. et Rose 
Brasi/JopuntJa bahJenSJS (Brit et Rose) Berg. 
BrasiliopuntJa brasi/iens1s (Willd) Berg. 
Cereus jamacaru DC 
Cereus peruv1anus? Mill 
Peresk1a aculeata (Pium) Mill. 
Pilocereus pentaedrophorus (Labour.) Brit. et Rose(= Pilosocereus 
pentaedrophorus (Lab.) Byl et Rowl.) 

C) Na Região da Floresta Ombrófila 

Hatiora sa!Jcornoides (Haw.) DC. 
Holocereus sp 
Rh1psalis cassutha Gaert 
Rhipsalis pendu/iflora N.E Br. 
Rhipsalis spp. 
Zygocactus sp. 

Todas estas espécies adaptaram-se ao epifitismo; vivem nos 
ramos das grandes árvores. 

Dl Na Região da Estepe (Caatinga) 

Arrojadoa penicillata (Gürke) Brit. et Rose 
Arrojadoa rodantha (Gürke) Brit. et Rose 
4canthocereus albicaulis Brit. et Rose · 
Cephalocereus dybowsk11 (Rol.) Brit. et Rose 
Cephalocereus leucoste/e (Gürke) Brit. et Rose 
Cephalocereus sp. (possivelmente sp nov. -serra da Babilônia, 
Campo Formoso, BA) 
Cereus jamacaru DC 
0Jscocactus bahiens1s Brit. et Rose 
0Jscocactus placentiformis (Lehm.) Brit. et Rose 
Discocactus subnudus Brit. et Rose 
D zehntneri Brit. et Rose 

*Ocasionalmente; talvez migrados de outros ecossistemas 
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Facheiroa pubiflora Brit. et Rose 
Facheiroa ulei (Gürke) Werd. 
Harrisia adscendens (Gürke) Brit. et Rose 
Leocereus squamosus (Gürke) Werd. 
Leocereus bahiensis Brit. et Rose 
Melocactus bahiens1s (Brit. et Rose) Werd. 
Melocactus horridus Werd. 
Melocactus oreas Miq. 
Melocactus zehntneri (Brit. et Rose) Backbg. 
Opuntia catmgicola Werd. 
Opuntia mamoena K. Schum. 
Opunt1a palmadora Brit. et Rose 
Opuntia quipa Web. 
Pereskia bah1ensis Gürke (= Quiabentia bah1ensJs (Gürke) Brit. et 
Rose) 
Pereskia grandlfolia Haw. (= Ouiabentia grandifolia (Haw.) Brit. et 
Rose). 
Pereskia zehntnen Brit. et Rose (= QwabentJa zehntnen (Brit. et 
Rose) Brit. et Rose) 
PJ!ocereus catmgJcola (Gürke) Brit et Rose(= Pilosocereus catingJ
cola (Gürke) Byl. et Rowl.). 
PJ!ocereus chrysostele (Vaupel) Brit. et Rose (= PJ!osocereus chry
sostele (Vpl ) Byl. et Rowl.) 
Pilocereus glaucochrous ? Werd. (= Pilosocereus glaucochrous ? 
(Werd.) Byl. et Rowl ). 
PJ!ocereus gounelle1 (Web.) Bnt et Rose (= Pilosocereus gounellei 
(Web ) Byl et Rowl ). 
Pilocereus pentaedrophorus (Lab.) et Rose (= Pilosocereus pentae
drophorus (Lab) Byl et Rowl) 
Pilocereus piauhyens1s (Gürke) Werd .. (= Pilosocereus piauhyensJs 
(Gürke) Byl. et Rowl ) 
P!Jocereus serg1pensis Werd. (= Pi/osocereus sergipensis (Werd.) 
Borg) 
Pilocereus tuberculatus Werd. (= Pilosocereus tuberculatus (Werd.) 
Byl. et Rowl.) 
Tacmga funalis Brit. et Rose 
Zehntnerella squamu/osa Brit. et Rose 

E) Nos Refúgios Ecológicos 

Cephalocereus /ehmannianus Werd. 
Melocactus bah1ensis (Brit et Rose) Leutzelb. 
Melocactus ernestJ Vaupel 
Melocactus oreas M iq 
Opuntia mamoena K. Schum. 
Opunt1a qwpa Web. 
Pilocereus gounellei (Web.) Brit. et Rose 
Pilocereus /eutzelburgll (Vaup ) Werd. (= Pilosocereus /eutze/burg/1 
(Vaup.) Byl. et Rowl.) 
PJ!ocereus rupJcola Werd. (= Pilosocereus rup!Cola (Werd.) Byl. et 
Rowl.) 
Rh1psa!Js cf. tnangu/aris Werd. 

4 2.2- OCORRÊNCIA DAS BORAGINACEAE 

A família Boraginaceae possui cerca de 100 gêneros e 2.000 
espécies, distribuídos pelas regiões quentes e temperadas do 
mundo. No Brasil ocorrem os gêneros Cordia. Auxemma, Pata
gonula, He/10tropium e Tournefortia, todos com representação sig
nificativa na Folha SC.24. As espécies dos gêneros Patagonula e 
Auxemma são árvores e as de Cordia são árvores ou arbustos; as 
três fornecem madeira para usos diversos, apesa·r de terem em
prego apenas regional (Record & Hess, 1943). 

O gênero Cordia é o mais importante da família, com cerca de 
250 espécies, e ampla dispersão geográfica, predominante
mente nos trópicos. C trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud., vulgar
mente conhecida por freijó, claraíba, ou louro-pardo, é muito 
dispersa na Folha SC.24 e assemelha-se a C. alliadora Cham. do 
Sul do Brasil. Entre as espécies de Cordia citam-se: C insignis 
Cham., C /eucocalyx Fresen., C verbenacea DC., C sa/icifolia 
Cham., C nodosa. Lam, C superba Cham., C multispicata Cham., 
C intermed1a Fresen., vulgarmente denominadas: moleque-duro, 



maria-preta, chá-de-bugre, grão-de-galo, baba-de-boi, maria
mole etc. 

O gênero Patagonula foi descrito por Linneu para a Argentina 
com a espécie P americana, que ocorre também no Sudeste do 
Brasil; posteriormente, foi publicada a espécie P bahiensis Moric., 
conhecida por ipê-branco e, supostamente, endêmica para a 
Bahia. 

Com o nome de pau-branco ou folha-larga, ocorrem as espé
cies do gênero Auxemma, respectivamente, A oncocalyx Taub. e 
A glazioviana Taub.; a primeira é encontrada na parte noroeste da 
Folha SC.24, onde forma comuf]idades homogêneas, enquanto 
que mais ao sul essa espécie é substituída por A glaziovtana 
Taub., também gregária sem constituir populações densas. 

Dá-se ênfase às espécies madeireiras da família, em especial a 
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud., das Florestas Ombrófila 
e Estacionais Semidecidual e Decidual, produtora de madeira 
nobre. 

4.2.3- OCORRÊNCIA DAS LEGUMINOSAE 

Esta família compreende aproximadamente 650 gêneros com 
18.000 espécies, constituindo-se a terceira maior entre as famí
lias de plantas superiores; possui desde ervas, lianas e arbustos 
até grandes árvores, distribuídas por quase toda as regiões da 
terra; os gêneros Cassia, Acacia e Mimosa são os mais ricos de 
espécies. Apesar da grande diversidade que apresentam na Amé
rica do Sul, os gêneros endêmicos e os arcaicos são relativa
mente. poucos (Raven & Polhill, 1981 ). 

Na área em estudo, as leguminosas participam das diversas 
regiões fitoecológicas como fanerófitos, caméfitos, hemicriptófi
tos, criptófitos ou terófitos, representadas, principalmente, pelos 
gêneros Cassta, Piptadenia, Camptosema, Machaetium, Mimosa, 
Penandra. Stylosanthes, Moldenhawera, Cousetia, Copaifera, Pithe
cellobium. Dalbergia, Bocoa, Bauhinia, Acacta. Poecilanthe. Swartc 
zta, Poeppigta, Aeschynomene, Tephrosia, lnga, Zornia, Lonchocar
pus, Calliandra. Cratylia, Newtonia, Bowdtchta, Dimorphandra, Stry
phnodendron, Hymenaea, Peltogyne. Andira Caesalpinia, Anadenan
thera, Canavalta, Platymiscium. Poiretia. Crotaria. Parapiptadema, 
Myocarpus. Galactta, Rhynchosia, Desmodium, Chaetocalyx, Ente
rolobium. Parkta, Desmanthus, Schranckia, Neptunia, Platymenia. 
Pterogyne, Gomorrhachis, Dialtum, Apuleia. Schizolobium, Parkinso
nia, Peltophorum. Cenosttgma, Sclerolobtum, Zollernia, Sophora, 
/ndigofera, Ormosta, Pterocarpus, Acosmium, Sesbania, Adesmia, 
Arachis, PlatypodtUm, Centrolobtum. Clttoria, Otoclea, Eriosema, 
Vtgna, Erythrina, Abrus, Centrosema e Macroptilium (= Phaseolus). 

4.2.3.1 -Das jitiranas e feijões 

O gênero Centrosema, exclusivamente americano (Barbosa-Feve
reiro, 1977), e muito bem representado no Brasil, tem 50% das 
espécies brasileiras ocorrendo nas Folhas SC.24/25 Aracaju/ 
Recife. 

Algumas delas são excelentes forrageiras ou empregadas em 
conservação de solos e adubação verde, por serem fixadoras de 
nitrogênio e produzirem boa massa foliar ou, ainda, por serem 
ornamentais. Vulgarmente, são mais conhecidas como jitiranas, 
um nome dado a muitas espécies que, em língua tupi, significa 
"batateira-falsa" ou "cipó-falso", talvez em alusão a não produzir 
túberas ou ser liana de pouca resistência. 

As espécies têm habitat muito variado, existindo na Savana, 
Estepe, Floresta Ombrófila Densa, Florestas Estacionais, nas For
mações Pioneiras e na Vegetação Secundária, inclusive, freqüen
temente, nas Pastagens. Dessa ocorrência nas várias regiões 
fi~oecológicas depreende-se a variação dos solos ocupados, que 
vao dos arenosos aos argilosos, ocorrendo também nos litólicos, 
nos locais úmidos e sombrios ou nos secos e ensolarados. Doze 
espécies foram encontradas na Folha SC.24: C p/umieri (Turp. ex 
Pers.) Benth., C macranthum Hoehne, C brastlianun (L.) Benth., C 
pubescens Benth., C macrocarpum Benth., C rotundifoltum Mart. 
ex Benth., C virginianum (L.) Benth., C pascourum Mart. ex Benth., 
C bracteosum Benth. e C sagtttatum (H.B.K.) Bramdeq. 

Os feijões pertencem ao gênero Phaseolus (= Macroptiltum) e 
formam um grupo de espécies também volúveis ou reptantes, de 
muita importância forrageira. Devido à adaptação de alguns deles 
ao espaço semi-árido, a pecuária é favorecida com suas proteínas 
de boa digestibilidade. P martti Benth., conhecido como feijão
orelha-de-onça, e P penduratus Mart., como feijão-oró, são duas 
espécies excelentes; P /athyroides L. v ar. semierectus (L.) Hassl., P 
peduncularis H.B.K., P /ongepedunculatus Mart. ex'Benth., P ade
nanthus G.F. Mey e P bracteatus Nees et Mart. são outras espécies 
do gênero conhecidas como feijão-de-preá, feijão-de-nambu, 
olho-de-pombo etc. e também ocorrentes na área em estudo. 

4.2.4- OCORRÊNCIA DAS COMPOSITAE 

As Compositae ou Asteraceae apesar de constituírem uma famí· 
lia natural, com relativa uniformidade na inflorescência, na estru
tura da flore do fruto, ocupam uma grande variedade de habitats e 
se encontram difundidas por todos os continentes. São abundan
tes nas latitudes tropicais e subtropicais, possuindo maior diver
sificação nas áreas semi-áridas. A plasticidade ecológica das 
Compositae deve-se em parte à grande diversidade de hábitos, 
variando de pequenas ervas a árvores medianas e essa diversi
dade acredita-se ter sido desenvolvida e fixada desde os pri
mórdios da sua evolução. 

As tribos Vernonieae e Eupatorieae estão mais adaptadas a 
ambientes mesofíticos, enquanto a vocação xerofítica é inerente 
às Astereae, lnuleae. Heliantheae e Tageteae. 

A título de exemplificação trata-se a seguir da ocorrência de 
algumas espécies do gênero Pectis (Tageteae), tipicamente neo
tropical, e representado nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife por 
4 espécies: P brevipedunculata (Gardner) Schz. Bip. P elongata 
H B.K., P lmtfolta L. var. linifolia e P oligocephala (Gardner) Schz. 
Bip. var. affinis (Gardner) Baker. Estas espécies crescem em 
ambientes xéricos, sobre solos arenosos ou calcários e ainda 
entre seixos. Como espécies heliófilas, ocorrem em lugares des
campados da Estepe (Caatinga), associadas com vegetação gra
minóide, de que participam ciperáceas, amarantáceas, eufor
biáceas, convolvuláceas e pequenas leguminosas. 

P linifolia L. var. lmifolta tem dispersão desde a América do 
Norte até o Brasil, onde apenas é encontrada na região Nordeste, 
inclusive nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife. Habita uma pe
quena área no Sudeste dos Estados Unidos, desenvolvendo-se 
muito bem no México e na América Central. Na América do Sul, 
além do Brasil, já foi registrada no Peru, Colômbia, Equador, 
Venezuela e Ilhas Galápagos. Pela sua distribuição geográfica 
parecem ter sido as áreas desérticas do México o seu centro de 
origem. No Brasil, na região Nordeste, esta espécie encontrou 
clima e solos adequados às suas exigências 

Pectts elongata H.B.K. constitui um complexo específico que 
ocorre na América do Sul, primordialmente na Venezuela, Co
lômbia, Guianas e, no Brasil, na Amazônia e Nordeste, notada
mente nas Folhas em estudo. 

As outras duas espécies nela representadas são Pectts brevtpe
dunculata (Garch.) Schz. e P oltgocephala (Gardner) Schz. Bip. var. 
affinis (Gardner) Baker, endêmicas do Brasil e típicas da região 
Nordeste, sendo a mais freqüente P brevtpedunculata (Gardner) 
Schz. Bip. 

Tudo leva a crer que o Nordeste seja um centro secundário de 
origem e dispersão do gênero Pectis. 

4.2.5- OCORRÊNCIA DAS MALPIGHIACEAE 

Esta família compreende árvores, arbustos, ervas e lia nas, reuni
das em aproximadamente 60 gêneros e 800 espécies, dispersas 
nas regiões tropicais e subtropicais, embora sejam mais freqüen
tes na América tropical. Os gêneros Byrsonima, Heteropterys, 
Bamsteriopsis, Tetrapteryx, Mascagms. Sttgmatophyl/um. Tryallts, 
Pttlochaeta, Galphim1a Camarea e Verrucularia encontram-se repre
sentados na área em estudo por todas as regiões fitoecológicas, 
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sendo mais freqüentes na Região da Savana, nas Áreas de Tensão 
Ecológica, nas Formações Pioneiras e no Refúgio Ecológico 

Das 120 espécies do gênero 8yrsomma várias são freqüentes 
na área, podendo-se ressaltar 8 dealbata Griseb., 8 maltfolta 
(Nees et Mart) Gates, 8 blanchettana Miq., 8 gardnerana Adr 
Juss , 8 vaccinifolta Adr. Juss, 8 sericea DC, 8 cocco/obifolta, 8 
vanabtl!ts Adr. Juss. e 8 verbasctfo!ta (L.) Rich. 

Os gêneros Galphtmia, Verrucularia. Camarea e Trvallts são pou
co representados e suas espécies exibem baixa freqüência; ocor
rem na Folha SC.24, respectivamente, G brasi!tensts (L) Adr. 
Juss., V glaucophylla Adr Juss, Camarea tnphyl/a St H il. e Trvallts 
longtfolta Mart O gênero Pttlochaeta, também incomum, está re
presentado pelas espécies: P glabra N ied., P bahiensts Turez e, 
provavelmente, P denstflora Nied 

4.2 6- ESPÉCIES ARBÓREAS PECULIARES AO CONTATO SA-
VANA/ESTEPE/FLORESTA ESTACIONAL 

Nas Áreas de Tensão Ecológica (Contato Savana/Estepe/Floresta 
Estacionai), foi constatada a ocorrência de espécies arbóreas 
incomuns, com o porte raquitizado pela hostilidade ambiental 
Pertencem às famílias e gêneros que se seguem e, provavel
mente, algumas delas são inéditas para a ciência. 

Famílias Gêneros 

Ulmaceae Phyllosty/on 
Moraceae Ftcus 
Moraceae 8rosimum 
Proteaceae Roupa/a 
Loranthaceae Phrygt!anthus• 
Olacaceae Xtmenta 
Polygonaceae Coccoloba 
Polygonaceae Tnplans 
Nyctaginaceae Pisoma 
Phytolaccaceae Phytolacca 
Annonaceae Annona 
Capparidaceae Cappans 
Chrysobalanaceae Hmella 
Chrysobalanaceae Couepta 
Connaraceae Connarus 
Leguminosae Acacia 
Leguminosae Anadenanthera* 
Leguminosae 8auhtma 
Leguminosae 8ocoa 
Leguminosae Caesa!ptma 
Leguminosae Cassta 
Leguminosae Copatfera 
Leguminosae Cenosttgma* 
Leguminosae Peltogyne* 
Leguminosae Hymenaea 
Leguminosae Poepptgta* 
Leguminosae Dalbergta* 
Leguminosae Machaenum 
Erythroxylaceae Ervthroxylum 
Rutaceae Fagara* 
Rutaceae 8a/fourodendron* 
Meliaceae Tncht!ta 
Malpighiaceae 8yrsontmi'i 
Euphorbiaceae Alchornea 
Euphorbiaceae Manihot 
Euphorbiaceae Saptum* 
Anacardiaceae Spondias* 
Celastraceae Maytenus 
Bombacaceae Pachtra* 
Ochnaceae Ouratea 
Flacourtiaceae Casaena 
Melastomataceae Mounn 
Myrtaceae Eu gema 
Myrtaceae Myrcta 
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Famílias 

Myrsinaceae 
Sapotaceae 
Ebenaceae 
Apocynaceae 
Bignoniaceae 

Gêneros 

Rapanea 
Mamlkara 
Diospyros 
Aspidosperma 
Tabebuia* 

Dos gêneros relacionados, os que estão seguidos de asterisco 
merecem comentário sobre peculiaridades das espécies encon
tradas nessas áreas. 

Phrygt!anthus- Todo constituído de espécies hemiparasitas no 
Brasil, P acutifoltus (R et P) Eichl subsp eugeniotdeS' (Eichl ) Rizz. 
é a única arvoreta e autótrofa 

Anadenanthera- Uma espécie ch'lmada de "angico-monjolo" 
é arvoreta gregária, inerme, de casca tanífera e, possivelmente, 
espécie nova 

Cenosttgma- A espécie chamada "caneleira", de caules pro
fundo-sulcados, é, provavelmente, C angusttfoltum Tu I 

Peltogyne- A espécie P pauctflora Benth., vulgarmente conhe
cida "burahhê", é arboreta típica nos "rasos", com fruto peculiar 
do gênero 

Poepptgta - A espécie P procera Presl, denominada "lava
cabelo", "saboarana" e "pau-branco", é árvore gregária e emer
gente nas áreas dos "rasos" 

Dalbergta - Foi registrada uma população de D catmgtcola 
Harms ou espécie afim, constituída de árvores esguias com cerne 
violeta, no Raso da Catarina 

Fagara- Resgistra-se a ocorrência de F stelltgera (Turez) Engl., 
uma espécie de dispersão limitada, vulgarmente chamada "la-
ranjinha". · 

8alfourodendron- Considerado gênero monotípico; poderá ser 
enriquecido com mais uma espécie que ocorre no Raso da Cata
rina, Bahia, e que na região é conhecida como pau-chumbo pela 
cor plúmbea da casca do caule. Coletado com frutos, faltam flores 
para identificação precisa e completa 

Sapium- Com o nome de "leiteiros", são árvores pequenas, de 
copa densa, fortemente laticíferas e, pelo menos, constituindo 
duas espécies distintas 

Spondtas - Spondtas tuberosa Arr Câm é profusamente dis
persa nessas formações. Importante pelos frutos alimentares e 
forrageiros 

Pachira- Árvores de copa ampla, raízes superficiais tuberosas, 
folhas compostas digitadas e frutos deiscentes com semente~ 
graúdas, comestíveis 

Tabebwa- Árvores com pequeno diâmetro de tronco, esguias, 
decíduas, com florada roxa, abundante Produzem madeira de 
cerne resistente e são denominadas "paus-d'arco,roxos" 

4 2.7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A área das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife abriga uma flora rica e 
diversificada A multissecular interferência do homem tem sido 
um fator constante de degradação e não tem havido um esforço 
correspondente para a preservação ou mesmo documentação 
desse potencial florístico 

O Projeto RADAMBRASIL, ao efetuar o levantamento dos 
recursos naturais desse espaço, incorporou ao seu herbário signi
ficativo número de exsicatas de espécies, das quais muitas são 
pouco conhecidas e, provavell/lente, algumas são novas para a 
ciência Constatou-se que as Areas de Tensão Ecológica (Sava
na/Estepe e Savana/Estepe/Floresta Estacionai) são ricas de Gra
mineae, Leguminosae, Compositae, Euphorbiaceae, Malvaceae, 
Convolvulaceae, Rutaceae, Polygalaceae, Passifloraceae, Cacta-



ceae, Loranthaceae, Malpighiaceae, Dilleniaceae. Flacourtia
ceae, Apocynaceae e Libiatae, merecendo, muitas delas, maiores 
atenções por suas potencialidades econômicas como laticíferas, 
gumíferas, taníferas, têxteis, aromáticas, alimentares, forrageiras. 
madeireiras e oleíferas, considerada a adaptação ecológica que já 
possuem, para sobreviverem, por vezes, em ecossistemas 
hostis. 

Há perspectivas de que, aprofundadas as pesquisas e efetua
dos tabalhos de domesticação e melhoramento, se alcancem 
resultados importantes que contribuirão para o desenvolvimento 
sócio-econômico da região. 
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A- Aspecto fisionômico da Savana Arbórea Aberta, destacando· se a presença da janauba (H1mottJnrllu~ obov;ua) 
Folha Se 24-Z-e Fevereiro, 1978 

8 - Savana Arbórea Aberta caracterizada pela l ixe~ra (CurmellaameflctJna) P. pela janauba (Hunatamhusobovara) Folha 
Se 24-Z-e Fevereiro. 1978 
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A- Aspecto da Estepe Atbôrea Densa com imburana·de·cambão (BurserB /eptopfllooos) Eon pnmeiro plano. detalhe 
do proces.so de derrubada Folha se 24-V·B Julho, 1980 

B- Estopa Arbórea Aberta, destacando-se o caxacubri (Pi/Ocerros wber<,,/~tus) o o pinhão (Jotroplw sp) Folha 
Se 24·X·A Agosto. 1978 



A- Estepe Arbórea Abena caracterizada pelo xiquexlque (P1/0cereus gounolle1) Folha SC 24-X-A Agosto. 1978 

B- Fisionomia da Estepe Parque caracterizada pelo juazeiro (ltzyphuSJOiJZetro) Solo cobeno pelo capim panasco 
(AM(Ida sp), seco na época Folha SC 24-V-0 Outubro, 1978, 

ESTAMPA4111 
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ESTAMPA 4 1V 
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A - A Estepe Acbórea Ahena ocupa os vales enue os afloramentos de arenito (Formação São Sebastião) nas pro· 
xtmídades de eocorob6(BA) Folha Se 24-V-D Maio, 1979 

B - Veg&tação florestal secundária com remanescentes da Floresta Ombrófila Aberta, na serra Negra ( PE) Folha 
Se 24-X-A Agosto, 1978 



A - Vegetação florestal secundâria com remanescen tes da f loresta Ombróhla Densa Ocupa os vales. observando
se a presença do babaçu (Orbvgrua mamana) Em segundo plano. os Refúgios Ecológicos Monta nos dos terrenos 

quartzíticos da serr~ da Jacobina f olha Se 24-Y-e Maio. 1979 

B - Refugio Ecológico na serra da Jacob1na. caracterizado por cobertura densa de canefa·de·ema (Ve/lozw sp l 
Folha Se 24·Y-e Maio, 197g 

ESTAMPA 4 V 
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ESTAMPA 4 VI 
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A - Refugio Ecológico na serra da J acobina, destacando-se & ocorrenc oa do Ptlocercus lueuelbur{JII Folha 
SC 24-Y-C M aio. 1979 

8 - Rofúgio Ecológ ico nas Chapadas de M orro do Chapéu. com canela-de-ema ( Vcllollfl sp ) e Cephalocereus 
lehmannianus M aio. 1979 



A- Vegetação florestal secundária com remanescentes da Floresta Estacionai SenHdec,dual Encostas do Planalto 
da Diamantina Folha SC 24-Y-C Agosto, 1980 

B- Panorâmica da vegetação de Restinga arbórea o arbustiva na foz do rio São Francisco Folha SC 24-Z-B 
Maio, 1979 

ESTAMPA 4 VIl 
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ESTAMPA 4 VIII 
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A- Canyon fóssil no Raso da eatarin~ (riacho do Chico) Área de Tensão Ecológica entre as Rcgoões da Savana/ 
Estepe/Floresta Es1acional Oecidual Folha Se 24·X·C M~i o, 1979 

8- Panorâmica do Raso da Catarina Área de Tensão Ecológoca entre as Regoões da Savana/Estepe/Floresta Esta· 
cional Oecidual Folha Se 24·X·C Maio, 1979 
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RESUMO 

O relatório aborda três aspectos: capacidade de uso dos recursos 
naturais renováveis, relações uso atual-uso potencial destes 
recursos e clima referentes às Folhas SC.24/25 Aracaju/Reci
fe. 

Na primeira parte descreve-se a capacidade de uso dos recur
sos naturais renováveis, subdividida em dois tópicos: sistemática 
e metodologia, e levantamento e classificação. Da interacão dos 
resultantes-de-interação clima-relevo-solo-planta, obtiveram
se 5 classes, 26 subclasses, 137 séries e 668 unidades. Em rela
ção ao clima.' identificaram-se cinco graus de restrição, represen
tad?s espacialmente por grandes áreas. As declividades obtidas 
de~mem graus de restrição caracterizando áreas não mecanizá
veis a plenamente mecanizáveis. Pedologicamente, há uma di
versidade grande de solos. A fertilidade natural destes conside
rando-se o principal elemento da associacão, nesta ~scala de 
mapeam:nto, é média a baixa. Os tipos de. vegetação predomi
nantes sao a Estepe (Caatinga) e a Floresta, seguidas das áreas de 
contato. Com menor expressão em área, citam-se o Cerrado as 
formações marinha e fluvial. ' 

A: segunda. pa~e avalia as relações uso atual-uso potencial, 
pa~mdo:se pnm~1ramente. da utilização do espaço agropecuário 
a n1ve! m1crorreg10nal. Cultivam-se milho, feijão, cana-de-acúcar 
~a.ndloca, algodão herbáceo e mamona entre as culturas te"mpo: 
ra!1as, s~cund~das pelas permanentes, cabendo destacar o algo
dao.ar~oreo, s1s~l, coco-da-baía e banana, ao mesmo tempo que 
a cnaçao extensiva prevalece sobre a intensiva e semi-intensiva. 
Sobressaem em número as pequenas propriedades, enquanto 

que em áreas aquelas com mais de 500 ha. Dessa relação com 
seu potencial natural, apresentado na primeira parte, são conhe
cidos os resultados de seus coeficientes de uso, excesso e satu
ração, cuja análise final mostra um quadro não muito satisfatório 
em relação aos coeficientes de uso e excesso. Prevalece uma 
subutilização dos recursos bastante elevada, com alto excedente 
populacional, entretanto é observada uma situação de não-satu
ração, que seria capaz de absorver um contingente adicional de 
mão-de-obra que ainda trabalharia com máxima produção e pro
dutividade por homem ocupado, dadas as atuais condições de 
tecnologia aplicada proposta pela metodologia. 

Sob o ponto de vista climático, dadas as características da dis
tribuição das chuvas durante o ano, com irregularidade de ritmo 
tanto em quantidades como em intensidade, optou-se pela sua 
análise detalhada através de cartogramas anuais e sazonais, e 
pluviogramas para as localidades representativas dos climas 
regionais. A compreensão desses fatos fez também necessária a 
correlação com os demais fatores que a condicionam, como: 
localização, relevo, continentalidade e circulação atmosférica 
regional. Dentro desta abordagem, a temperatura, cuja média 
anual é sempre superior a 180C e tem pequena amplitude, tam
bém mereceu atenção especial através da análise de sua distri
buição espacial e de seus regimes térmicos. Por outro lado, da 
conjugação desses dois elementos chegou-se à análise dos regi
mes hídricos, através do balanço hídrico. Finalmente a interacão 
dos fatores geográficos com a circulação atmosférica permiti'u a 
identificação de sete climas regionais, variando do superúmido a 
úmido ao semi-árido, e dezessete mesoclimas. 
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ABSTRACT 

In this report three topics are analyzed: capacity of use of the 
renewable natural resources, present use-potential use relations 
and climate with references to SC.24/25 Aracaju/Recife Sheets. 

In the first part the capacity of use of the renewable natural 
resources is described in two aspects: systematics and metho
dology; and survey and classification. Five classes, 26 subclas
ses, 137 series and 668 units were obtained from the combina
tion resulting from the climate-relief-soil and vegetation intera
tion. Concerning climate, tive deQrees of restriction, spatially re
presented by great areas, were identified. The declivities obtain
ed define degrees of restriction characterizing areas ranging 
from nonmechanizable to fully mechanizable ones. Pedologi
cally, there is a great diversity of soils whose natural fertility ran
ges from medium to low if we take into consideration the princi
pal element of the association, in this mapping scale. The predo
minant types of vegetation are the Steppe (Caatinga) and the 
Forest, followed by areas of ecological tension. The Savanna 
(Cerrado), the marine and fluvial formations are mentioned with 
less expression in area. 

In the second part the present use-potential use relation is 
evaluated having as a starting point the use ofthe cattle and crop 
farming spaces, at microregionallevel. Maize, beans, sugar-cane, 
manioc, herbaceous cotton and castor beans are the most culti
vated temporary crops, while arboreous cotton, sisal, coconut 
and banana are the predominant permanent crops. At the same 
time, it was observed that the extensive cattle raising is superior 
to the intensive and semi-intensive ones. Numerically,little pro-
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perties are predominant, while, in area, properties with more than 
500 ha predominate. From the relation with its natural potential, 
as presented in the first part of this report, the results of their 
coefficients of use, excess and saturation, whose final analysis is 
not to o satisfatory in relation to coefficients of use and excess, are 
known. A great subutilization of resources prevails, with a high 
population excedent; meanwhile is observed a nonsatured situa
tion which could absorb an additional contingent of manual labor 
capable of still working ata maximum production and producti
vity per man employed, taking into consideration the present 
conditions of applied technology, as proposed by the metho
dology. 

The climate, in view of the characteristics ofthe annual distri
bution of rain with irregular rhythm in quantity as well as in 
intensity, is analyzed in detail by means of annual and seasonal 
cartograms and pluviograms forthe most representativa places of 
the regional climates. To fully understand ali these facts the 
establishment of a correlation with the other conditioning factors 
such as localization, relief, continentality and regional atmo
spheric circulation was necessary. The temperatura, with an an
nual average always superior to 18°C and little amplitude, has 
also received special attention through the analysis of its spatial 
distribution and thermic regimens. The hydric regimens were 
analyzed through the hydric balance by the conjugation of tem
peratura and rainfall. Finally, the interation ofthe geographic fac
tors and the atmospheric circulation permitted the identification 
of seven regional climates, varying from the super-humid to 
humid until the semi-arid, and seventeen mesoclimates. 



5.1 -CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

5 1.1 -SISTEMÁTICA E METODOLOGIA* 

5.1 .1 .1 - Considerações gerais 

A delimitação de áreas geográficas com características homo
gêneas sob o ponto de vista de seu potencial produtivo é, em sín
tese, o mapeamento da interação solo-relevo-clima-planta. 

Devido ao fato de ser o solo o elemento mais determinante no 
mapeamento desse potencial, estes estudos são freqüentemente 
incluídos entre os pedológicos, porém esta conotação não reflete 
claramente sua verdadeira situação. 

Naturalmente que os mapas pedológicos se constituem em 
ponto de apoio fundamental, da mesma maneira que os mapea
mentos geomorfológicos, climáticos e, em menor grau, os geoló
gicos, hidrogeológicos e de vegetação. 

Assim, desde que o Projeto RADAMBRASIL oferece como 
produto final os mapeamentos acima mencionados, nada mais 
natural que formular uma metodologia que faça uso total dessas 
informações, interpretando-as de forma a permitir a classificação 
dos recursos naturais renováveis, segundo sua capacidade de 
uso potencial. 

Obviamente, além desses dados básicos, outros são neces
sários para preencher os vazios não cobertos pelas diferentes 
cartas produzidas pelo Projeto. Isto é facilmente compreensível 
quando se considera que a finalidade precípua das diversas 
Divisões do Projeto RADAMBRASIL não está dirigida apenas a 
alimentar este tipo de trabalho. 

De qualquer maneira, é interessante destacar que o esforço 
realizado, no sentido de usar plenamente as informações pro
venientes da interpretação das imagens de radar, tem resultado 
na formulação de uma sistemática e uma metodologia próprias 
que em muitos aspectos se constituem em inovações de aplica
ção universal, como se poderá constatar pela leitura dos capítulos 
pertinentes. 

Deve-se também destacar o fato de que a determinação da 
capacidade de uso agrícola lato sensu é apenas uma das várias for
mas de aproveitamento das informações pedológicas, geo
morfológicas, geológicas, de vegetação, cartográficas e outras 
que, por este motivo, são denominadas básicas. 

Por outro lado, vale a pena salientar que os trabalhos interpre
tativos, como este que está sendo apresentado, são realizados 
com a finalidade de reagrupar os dados originais, de tal forma a 
torná-los aproveitáveis sob determinado ângulo eminentemente 
técnico. Assim os estudos sistemático-naturais, cuja elaboração 
é preponderantemente acadêmica, são "traduzidos" de suas for
mas puras a suas formas aplicadas. Conseqüentemente, estas 
últimas refletem o grau de exatidão das escalas aceitas nos tra
balhos básicos. 

Cabe, no entanto, mencionar o fato de que a publicação dos 
mapas na escala ao milionésimo é mais um condicionamento 
tipográfico-econômico e que todos os dados se encontram dis
poníveis na escala 1:250.000. 

Em futuro próximo, face à disponibilidade, ainda não comple
ta, de mapas topográficos na escala 1:100.000 poder-se-á rea
just?r o mapeamento e assim ficar-se-á bem mais perto do ideal. 

E pertinente, ainda, estabelecer uma clara diferenciação entre 
o potencial natural de uma área e o seu respectivo potencial 
econômico. 

Potencial natural é a capacidade intrínseca de poder ou não 
produzir. Torna-se conhecida, como no caso do trabalho ora 
apresentado, através de levantamentos que compreendem o 
delineamento de suas diversas manchas, com potencialidades de 
produção diferentes, sobre mapas de escalas adequadas. Estes 
mapas vêm acompanhados de seus respectivos relatórios, onde 
estão explicitados os critérios sistemáticos e metodológicos que 

• Por Eduardo Mendoza Torrico. 

foram aplicados na sua elaboração e o significado de cada um dos 
símbolos cartográficos neles usados. 

Potencial econômico é a capaciadade de gerar bem-estar ou 
riqueza. Sua determinação envolve, além do potencial natural, 
problemas de infra-estrutura, de tecnologia e de mercado, para 
não falar em outros de igual importância. 

Assim, por exemplo, não há dúvida de que na Amazônia exis
tem áreas com capacidade de ótima produção. No entanto, dadas 
as deficiências infra-estruturais, sua capacidade de gerar bem
estar é nula ou quase. 

Da mesma maneira, duas áreas com capacidades naturais 
iguais podem ter capacidades econômicas diferentes, pelo mero 
fato de estarem a diferentes distâncias do mercado consumidor 
ou sobre diferentes tipos de estradas, ou porque uma recebe 
tecnologia diferente em relação à outra, ou porque estão presen
tes várias combinacões dos fatores anotados. 

Nada impede dé se proceder a uma avaliação do potencial 
econômico, porém neste caso mister se faz considerar todas as 
variáveis em jogo. De outra maneira chegar-se-á a resultados 
pouco satisfatórios. 

Aqui, tem-se preferido fazer uma diferenciação nítida entre 
estes dois conceitos, enfocando, nesta primeira parte, apenas o 
que diz respeito à potencialidade natural. 

Finalmente, outro aspecto que merece atenção é o fato de os 
diferentes mapas básicos terem aceitação restrita ao nível de pla
nejamento e assessoramento, não se fazendo praticamente ne
nhum uso ao nível de extensão, para não falar ao nível de agricul
tor. Este fato não é unicamente conseqüência da falta de divulga
cão dos resultados. Deve-se em grande parte à nomenclatura e à 
simbologia usadas que, às vezes, por sua complexidade, ficam 
restritas a um pequeno círculo especializado, evidenciando um 
certo divórcio entre técnicos e sua realidade social. 

Assim sendo, têm-se também feito esforços no sentido de 
simplificar ao máximo possível a linguagem dos resultados, tanto 
sobre os mapas quanto aos seus correspondentes relatórios. Por 
outro lado, também procurou-se não esquecer que uma definição 
exata demanda termos de conceituação clara, precisa e pouco 
abrangente. 

5.1 .1 .2 - Classificação por capacidade de uso 

Estabelecer o potencial dos recursos naturais renováveis de uma 
área, onde necessariamente encontrar-se-á uma gama muito 
ampla de entes geográficos, diferenciados sob os mais variados 
aspectos climáticos, pedológicos, geológicos, geomorfológicos 
e fitogeográficos, sugere, imediatamente, delinear um sistema 
onde todos os pontos e dados levantados possam ser rigorosa
mente classificados, em vários níveis, segundo uma abstração 
ordenada de suas características. 

Este sistema, além de satisfazer e de responder adequada
mente a todas as situações possíveis de serem encontradas, 
deverá também se ajustar à quantidade e à qualidade de dados 
disponíveis, de forma a se fazer pleno uso deles sem demandar 
outros de difícil obtencão nas condicões atuais. 

Deverá, ainda, ter áplicabilidade 'a nível nacional, conside
rando também o tipo e o nível do material cartográfico básico dis
ponível, bem como a formação e número do pessoal técnico a 
ser envolvido. 

Por outro lado, este sistema, bem como a metodologia a ser 
desenvolvida para estabelecer o lugar que nele corresponde aos 
entes resultantes da interacão dos recursos naturais renováveis, 
deverá ser aplicável à interpretação de imagens de radar e outros 
sensores remotos, pois é esta a ferramenta fundamental usada no 
Projeto RADAMBRASIL. No entanto, nada deve impedir sua apli
cabilidade através de métodos convencionais. 

Ainda mais, desde que sobre imensas áreas do País vários 
componentes da tecnologia atual, mesmo da desenvolvida, têm-
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se mostrado inadequados, é absolutamente necessário identifi
car o potencial natural dos recursos renováveis, independente de 
outras conotações, a fim de melhor poder escolher as alternati
vas. Assim sendo, sistema e metodologia deverão permitir identi
ficar áreas com características suficientemente homogêneas, de 
modo que seja possível se fazer afirmações específicas a respeito 
de seu uso. 

Como corolário. a classificação deverá considerar, unica
mente, as propriedades dos entes objeto do nosso interesse, que 
são permanentes e quantificáveis e que influem diretamente 
sobre o potencial em foco. 

Obviamente, o sistema, além de aplicação nacional, deverá ter 
também aceitação universal, isto é, deverá contar com base 
científica. 

Naturamente que não pode ser exigido o mesmo da metodolo
gia. O método poderá não ser utilizável em determinadas regiões 
ou países, pelo menos circunstancialmente, pois os dados exigi
dos para sua aplicação estarão ou não disponíveis. segundo os 
casos. 

Finalmente, espera-se que sistema e método conduzam a 
resultados plenamente usáveis desde o nível de planejamento 
até o do agricultor. 

Com estas premissas básicas, a primeira preocupação foi sele
cionar um sistema e uma metodologia que se ajustassem às con
dições formuladas. Esta preocupação ratificou a impressão inicial 
de que são vários e variados os atualmente usados. 

Poder-se-ia fazer uma longa revisão bibliográfica e citar as 
mais representativas, porém a existência de três boletins da FAO 
(Steele, 1967; FAO. 1974 e FAO, 1976), que reúnem e resumem 
bem a parte mais relevante da situação mundial, torna isto desne
cessário. Assim sendo, sua simples referência dispensa qualquer 
esforço circunstanciado a este respeito. 

Sem sombra de dúvida, merece especial referência o sistema 
do Serviço de Conservação de Solos do Departamento de Agri
cultura dos Estados Unidos, contido no Memo 22-Land Capa
bility Classifications - 1959. 

Por sua objetividade, simplicidade e universalidade dificil
mente poderá deixar de constituir a base de qualquer esforço a 
ser feito neste sentido. 

No entanto, do ponto de vista sistemático, apresenta qua
tro inconvenientes: 
A) suas três categorias, classe, subclasse e unidade, embora diri
gidas para segregar áreas homogêneas de uso, manejo e produ
ção. não são suficientes para uma adequada separação de áreas 
que têm comportamentos significativamente diferentes. 

Assim, por exemplo, áreas classificadas como pertencentes à 
Classe IV- maior grau de limitação, Subclasse s -tipo do maior 
grau de limitação (solo), Unidade 5 -especificação do tipo de 
maior grau de limitação (admita-se 5 = capacidade de troca 
catiônica, neste exemplo), isto é. pertencentes à Unidade 1Vs5. 
ainda podem comportar diferenças muito significativas porque 
ao nível do tipo do segundo maior grau de limitação podem per
tencer a climas ou declividades, ou retencões de umidade mui-
to diferentes. · 

Desta maneira, há. dentro da designação de uma unidade. 
áreas que comportam uso e manejo diferenciados; 
B) de suas oito classes, sete seguem um raciocínio lógico, coe
rente, com limitações cujo grau aumenta de I a VIII. Uma, a Classe 
V, interrompe esta seqüência de modo arbitrário, sob critérios 
que em todos os outros casos são usados ao nível de subclas
se; 
C) sua nomenclatura numérica (de I a VIII) freqüentemente é 
interpretada em termos ordinais e provoca resistência, quando, 
após o mapeamento de uma área, a mesma não apresenta man
chas significativas das primeiras classes. Conseqüentemente, se 
estabelece uma falsa correspondência subjetiva entre classes de 
capacidade e classes de produtividade e até de rentabilidade; 
e 
D) uma de suas premissas estabelece que, embora seja pre
sumido um nível de manejo moderadamente alto, porém prático e 
acessível à maior parte dos agricultores, a classificação por capa
cidade não é um agrupamento de solos segundo seu uso mais 
lucrativo. Esta simples menção do nível tecnológico presumido é 
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em muitos casos interpretada como uma condição sme qua non 
para a aplicação de sua sistemática, daí surgindo, freqüente
mente, "níveis tecnológicos adequados às condições locais" que 
induzem a atribuir aos entes cartografados características que 
não lhes pertencem. 

Do ponto de vista metodológico também podem ser feitas 
algumas observações. No entanto. considere-se, mais uma vez, 
que é perfeitamente natural que seja este o aspecto mais suscetí
vel de sofrer modificações ou adaptações locais, em função da 
qualidade e quantidade de dados pedológicos, geomorfológicos, 
climatológicos, cartográficos e de recursos humanos e econômi
cos disponíveis em cada caso. 

Assim, por exemplo, este tipo de estudo é realizado nos Esta
dos Unidos através de sai/ scientists bem treinados, engajados em 
um órgão de sólida estruturação e capilaridade como é o "Soil 
Conservation Service", com disponibilidade de farto material de 
apoio. Nestas circunstâncias. uma metodologia mais qualitativa e 
pouco quantitativa é o suficiente, pois o técnico qualificado e 
conhecedor de sua área de atuação define a capacidade dos 
recursos naturais renováveis, com alta percentagem de segu
ranca sem necessidade de recorrer a medições, que, por sua vez, 
estão quase sempre disponíveis. 

Por outro lado, tentativas quantitativas já foram objeto de 
preocupação de Storie (1970) nos primeiros anos da década de 
30. Apesar de razoavelmente divulgado não alcançou grande 
aceitação e para isto deve ter contribuído a mudança radical 
havida na classificacão sistemática natural dos solos, que afetou 
duas das quatro pilástras sobre as que se assentava o método: o 
perfil do solo e a textura do solo superficial. No entanto. o enfoque 
metodológico é ainda válido e de uma ou outra maneira é a base 
de vários métodos paramétricas. 

Desta maneira, considera-se que cabem plenamente a formu
lacão de um sistema e uma metodologia para satisfazer as condi
ci~nantes apontadas no início deste capítulo. 

5.1 .1 .3 - O sistema proposto 

5.1.1 .3.1 - Nomenclatura 

A) Resultante-de-interação 

Ficou já estabelecido que a delimitação de áreas geográficas, 
com características homogêneas do ponto de vista de sua capaci
dade de produção, é, em síntese, o mapeamento da interação 
solo-relevo-clima-planta. 

Esta idéia leva implícita a existência de entes claramente 
caracterizáveis a ponto de ser possível aplicar um sistema de 
classificação que, em última instância, é o que possibilita seu 
mapeamento. 

Porém, deve-se reconhecer que, apesar da inegável existência 
e caracterização destes entes. sua corporificação não é tão clara e 
evidente como à primeira vista parece ser. Isto porque suas pro
priedades envolvem, além das herdadas do sistema solo-relevo, 
as definidas pelo clima em sua dinâmica atual. 

Aos entes assim formados dar-se-á o nome ''resultantes-de
interacão'' a fim de diferenciá-los de seus componentes, princi
palme.nte os solos, com os que freqüentemente são confundi
dos. 

B) Aptidão, capacidade e potencial 

São três termos que de uma ou de outra maneira são freqüente
mente tidos como sinônimos porque sua conceituação não está 
claramente definida. 

Da forma como aqui são usados, a aptidão tem uma conotaç.ã? 
geral e qualitativa tanto mais quanto menorfor o grau de especifi
cação do sujeito e maior for a abrangência do objeto. 

Assim, por exemplo, a expressão "esta área é apta para o 
desenvolvimento de culturas permanentes" é uma verdade que 
deve ser aceita com cuidado, dados tanto o grau de generalização 
do sujeito "área" como do objeto "culturas permanentes". Natu
ralmente, o que é bom para a laranjeira não necessariamente o 
será para a carnaubeira. Desta maneira, a aptidão dificilmente 
poderia relacionar-se com produção e produtividade. 



A capacidade é mais específica e quantificativa. Pretende ex
pressar em termos de produção e produtividade a parte do poten
Cial que um resultante-de-interação pode fornecer sem que lhe 
a~tere irreversivelmente sua constituição química, física e bioló
gica, isto é, o ponto onde a produção é máxima e permanente. 

Já o potencial pretende definir a produtividade independente 
da conotação do uso permanente'. É a produção virtual, possível, 
sem nenhum compromisso com a sua inalterabilidade. Desta 
forma tem mais relação com a capacidade do que com a apti
dão. 

C) Grau e tipo geral de condicionante 

Obviamente os condicionantes que dizem respeito à aproveita
bilidade dos recursos naturais não são uniformes nem homo
gêneos. Variam amplamente em grau e tipo. 

Especialmente no que ao grau concerne, é conveniente dispô
los em classes, estatisticamente falando, de forma tal que cada 
amplitude seja significativa ao uso pretendido. Este artifício sim
ples junto a outros, referentes à questão de critério, possibilita 
desenvolver a sistemática proposta. 

Aceitam-se seis graus ou amplitudes de variações com inter
valos que, dependendo do tipo a que se referem, poderão ou não 
ser regulares Da mesma maneira, é fácil compreender que nem 
todos os fatores abrangem todos os graus, pois sua influência não 
é de tal índole que determine, por exemplo, a possibilidade de 
tornar improdutiva uma área. 

Tipos de condicionantes são todos e cada um dos fatores que 
têm influência sobre o uso dos recursos naturais, seja qual for a 
sua natureza Obviamente, cada fator tornar-se-á um tipo de con
dicionante desde que seja considerado em relação ao grau de sua 
favorabilidade ou não ao processo de produção. 

Uma gama tão ampla de fatores dificulta sobremaneira o 
arranjo mental, mesmo considerado o artifício anteriormente 
exposto de dispor seus diferentes graus em amplitudes de varia
ção. Assim, mister se faz um ordenamento prévio, tal que os fato
res possam servisualizados em tais grupos e estes em tal ordem, 
que melhor nos conduza à rememoracão de suas características e 
ao estabelecimento das leis que as ~egem. 

Este enfoque faz surgir a conceituação do tipo geral de condi
cionante que é o agrupamento dos condicionantes segundo sua 
natureza. Assim, reconhecem-se três: inerentes ao clima, ineren
tes ao relevo e inerentes ao solo. 

O tipo geral de condicionante dominante é aquele que detém 
o maior grau e por complementaridade define também os tipos 
gerais de condicionantes subdominantes. 

Horticultura 

1 Plenater 

Culturas 
tempora

1
rios 

D) Níveis hierárquicos 

Níveis hierárquicos são os diversos graus de abstração adotados 
para classificar os elementos resultantes da interação solo-rele
vo-clima-planta. Reconhecem-se quatro: classe, subclasse, sé
rie e unidade. 

E) Classe 

É o conjunto de resultante-de-interação que apresenta o mesmo 
grau de restrição de sua capacidade, independente do tipo geral 
de condicionante. 

As premissas que, não sendo de ordem geral. condicionam 
sua conceituação são: 
-os resultantes-de-interação, objeto desta sistemática, agrupa
dos ao nível de classe, são similares entre si e somente com res
peito ao grau de restrição do condicionante dominante. Assim, 
cada classe inclui muitos elementos diferentes que demandam 
tratamento e manejo diferentes. Conseqüentemente, neste nível 
não podem ser feitas generalizações válidas, com respeito a sua 
aproveitabilidade, adaptabilidade e manejo; 
-todas as classes têm aptidão natural para qualquer uso (Fig. 
5.1 ). Do ponto de vista social, porém, é altamente recomendável 
o uso modal compatível com sua capacidade; 
-um dos vários critérios considerados para definir o uso modal 
de cada classe é a possibilidade de se contar com uma relação 
insumo-produto favorável. Porém, não está implícita, nem pre
sumida, nenhuma outra relação entre classes e o índice men
cionado; 
-os nomes das classes estão dados de forma mnemônica ao uso 
modal. No entanto, o agrupamento dos elementos neste nível 
não é um agrupamento segundo seu uso mais recomendável. 

Assim, os elementos incluídos nas classes Agriter e Mesater 
têm como aptidão moda! as culturas semipermanentes e a fruti
cultura, respectivamente; porém, nada impede que, sob deter
minadas circunstâncias, possam ser usadas de forma mais lucra
tiva com pastos ou exploração florestal; 
-as classes não são agrupamentos por tipo de manejo reco
mendado, embora o grau de condicionamento seja determinante 
para sua classificação. Assim, duas classes diferentes podem ou 
não demandar o mesmo tipo de práticas de manejo; e 
-os elementos que apresentam limitações de tal forma que não é 
possível ou recomendável sua mecanização não são incluídos 
nas classes Plenater, La vote r e Agriter.lsto não significa que nas 
outras classes não possam ser usados equipamentos mecâni
cos. 

Culturas permanentes Silvicultura 
e -

Fruticultura Pastos preservapao 

l-----------l+UL.lLL!-U-!J,!Jl.!.JJ,LWJ4.;.,,.,..;....;,:,..;,;,;,:.~~;,:,..1 · : · Muiio" 6oa · · · · . . . . . 

2 Lavoter 

3 Agriter 

11111111111111111111111 

I" .......... I .·.·.·.· ·.· .. ·.·.·. ....... 
· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.· 

. . . . · .. · ... Muito boa· .....•. 

.. ·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.· 

Pleno uso com equilíbrio ecológico- situação ideal- Práticos moderados de conservação 

Subutilizaçõo com preservação ecológica- situação aceitável- Práticas simples de conservação 

Sobreutilizoção com desequilíbrio ecológico- situação de perigo- Práticos intensivos de conservação 

Fig 5 1 -Aptidão das classes de capacidade segundo os diferentes usos 
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A designação numérica, freqüentemente usada para identifi
car as classes, apesar de abstrata, é simples e prática. Sua manu
tenção é, por isto, aceitável. 

Para superar o inconveniente, já anotado (vide 5.1.1.2 -
Classificação por capacidade de uso), de ser freqüentemente 
interpretada em termos ordinais, convém acrescentar a cada 
número representativo da classe um substantivo de fácil memori
zação, conotativo, de alguma maneira, a alguma de suas caracte
rísticas. Apesar de a aptidão merecer reservas por ser excessiva
mente generalizante, os nomes adotados são mnemônicos a este 
aspecto, pois desta maneira evita-se o uso de termos com exces
so de raízes, prefixos e sufixos que, tendo a vantagem de uma 
maior exatidão, resultam sempre em terminologia complicada, 
alheia à realidade dos usuários. 

Assim, todos os nomes têm um sufixo único: ter (terra) e uma 
raiz que lembra sua aptidão, conforme a Tabela 5.1. 

Nome da classe 

1 - Plenater 
2- Lavoter 
3 -Agriter 
4- Mesater 
5- Agroster 
6- Silvater 

F) Subclasse 

TABELA 51 
Nomenclatura das classes 

Elemento mnemônico 

Pleno 
Lavoura 
Agricultura 
Mesas 
Agrostológico 
Silvicultura 

Conotação 

Uso não restrito 
Lavoura temporária 
Agricultura geral 
Intermediário 
Pastos, pecuária 
Floresta 

Subclasse é o conjunto de resultantes-de-interação que, dento 
de sua classe, apresenta o mesmo tipo geral de condicionante 
dominante. 

Reconhecem-se três tipos gerais de condicionantes: ineren
tes ao clima, inerentes ao relevo e inerentes ao solo. 

Assim, os resultantes-de-interação agrupados a este nível são 
similares no grau e tipo geral de condicionante e, conseqüente
mente, ainda envolvem diferenças no que diz respeito aos outros 
dois tipos gerais de condicionantes, bem como à natureza espe
cífica de cada um deles. Desta maneira, as conclusões apoiadas 
neste nível deverão ficar restritas ao planejamento não opera
cional. 

No entanto é válido afirmar que as Subclasses Agroster-por
relevo e Silvater-por-relevo não são mecanizáveis, embora na 
Mesater-por-relevo ainda possa ser usada mecanização a tração 
animal. Isto, porém, não significa que em todas as outras subclas
ses seja possível ou recomendável o uso de trator. 

Por outro lado, como as subclasses são definidas em funcão 
do tipo geral de condicionante dominante, a Classe Pl~nater não 
admite subdivisão a este nível, pois, nela, os três tipos gerais de 
condicionantes estão dados no primeiro grau e, conseqüente
mente, não é possível a existência de um dominante. 

É designada acrescentando ao nome de sua respectiva classe 
o tipo geral de condicionante dominante, que é o critério para sua 
classificação. Quando foro caso de existirem dois tipos dominan
tes ou os três serem iguais, a designação é feita pelos dois ou três 
tipos respectivamente. 

Desta maneira, são possíveis 36 subclasses, correspondendo 
sete a cada classe, com exceção da Plenater que é unívoca, con
forme já salientado. 

Assim, a Classe Lavoter abrange as Subclasses Lavoter-por
clima, Lavoter-por-relevo, Lavoter-por-solo, Lavoter-por-clima/ 
relevo, Lavoter-por-clima/solo, Lavoter-por relevo/solo e Lavo
ter-por-clima/relevo/solo; a Classe Agriter compreende as Sub
classes Agriter-por-clima, Agriter-por-relevo, Agriter-por-solo. 
Agriter-por-clima/relevo, Agriter-por-clima/solo, Agriter-por-re
levo/solo e Agriter-por-clima/relevo/solo, e assim sucessiva
mente. 

G) Série 

Série é o conjunto de resultantes-de-interação que além do 
mesmo grau e tipo geral de condicionante dominante, isto é, 
além de pertencer à mesma classe e subclasse, se apresenta 
homogêneo nos outros dois tipos gerais subdominantes. 

660/USO POTENCIAL DA TERRA 

Compreende-se assim que, a este nível, só são possíveis dife
renças que não são significativas para alterar a aptidão de todos e 
cada um dos resultantes-de-interação contidos nela. Estas varia
ções, porém, ainda determinam comportamento diferenciado no 
que diz respeito à produtividade, quando considerado um único 
padrão tecnológico. Isto é perfeitamente compreensível, pois 
suas variações demandam manejo diferenciado, especialmente 
por causa de suas diferenças pedológicas. 

Dito de outra maneira, toda cultura que for possível em um 
resultante-de-interação será também possível em todos os ou
tros da mesma série, embora que para atingir igual produtividade 
seja necessário aplicar manejos diferenciados. 

É designada por três dígitos que indicam os graus correspon
dentes aos tipos gerais de condicionantes que, para melhorfacili
tar sua memorização, foram dispostos por centena para o clima, 
dezena para o relevo e unidade para o solo. Desta maneira, o 
número representativo da série é sempre o somatório dos corres
pondentes aos graus dos três tipos gerais. 

Assim, a Série 314 representa resultantes-de-interação limi
tados no grau 300 por clima, 01 O por relevo e 004 por solo. A 
Tabela 5.11 contém os símbolos correspondentes aos diferentes 
graus para os três condicionantes gerais. 

TABELA 5.11 
Símbolos dos graus de restrição para os tipos gerais 

Tipos gerais 

Clima 
Relevo 
Solo 

H) Unidade 

100 
010 
001 

Graus 

600 
060 
006 

Unidade é o conjunto de resultantes-de-interação solo-relevo
clima-planta que têm a mesma influência sobre a produção e a 
produtividade e, conseqüentemente, responde de maneira simi
lar quando submetidos aos mesmos sistemas de manejo. Sua 
identificacão, dentro da mesma série, está definida em termos de 
uma ou d~s duas características físico-químicas mais restritivas 
dos seus solos, além, naturalmente, dos condicionantes neces
sários nos níveis hierárquicos mais elevados. 

Dado o grau de homogeneidade de seus componentes, a uni
dade é o nível mais adequado para formular recomendações em 
relação à capacidade específica, bem como as práticas mais 
adequadas para seu manejo. Igualmente, a pesquisa agronômica 
terá que a ela se referir a fim de que os seus resultados possam ser 
extrapolados com maior segurança. 

Pelas mesmas razões, o trabalho de extensão e assistência 
técnica agrícola só poderá ser razoavelmente sistematizado se 
apoiado ao nível destas unidades, embora a série ofereça já certo 
grau de exatidão. 

Mesmo nestas condições, porém, não se pode afirmar que 
haja relação direta entre unidade e rentabilidade, pois, obvia
mente, esta última depende ainda de outros fatores tais como 
infra-estrutura e mercado, entre outros, que não são considera
dos.na definição destes sistemas. 

E representada por duas letras colocadas após os dígitos que 
representam sua correspondente série e que caracterizam as pro· 
priedades físico-químico-morfológicas mais limitativas de seu 
perfil de solo. Por sua vez, estas correspondem às que apresen
tam menor peso na ponderação desses parâmetros, conforme 
está explicitado no item 5.1.1.4 - Metodologia. 

Em casos especiais, quando há uma marcada diferença entre 
os pesos das características mais restritivas (superior a dois pon
tos) a unidade é identificada unicamente pela letra correspon
dente ao menor valor. Sua seqüência obedece a uma prioridade 
preestabelecida arbitrariamente, não necessariamente à dos pe
sos que, desta maneira, são apenas significativos para a seleção 
dos dois menores. A prioridade é a seguinte: 
- salinidade e alcalinidade ............................ s 
-drenagem ........................................ d 
-estrutura e textura do horizonte B .................... e 
- capacidade de troca catiônica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 



- bases trocáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b 
-profundidade ......................•.............. p 
-textura e estrutura do horizonte A ..................... t 
-matéria orgânica .................................. m 

Note-se que o símbolo de qualquer nível só tem sentido pró
prio quando acompanhado dos símbolos correspondentes a seus 
níveis hierarquicamente mais elevados. Assim, as letras cb não 
têm conotação de unidades a não ser quando acompanhadas dos 
símbolos correspondentes a sua série, subclasse·e classe. Por 
exemplo: Mesater-por-solo 314 cb. 

Desta maneira a representação cartográfica das unidades, 
composta de dois elementos- números e letras-, abrange tam
bém a simbologia de todos os níveis hierárquicos. 

O conjunto representa a unidade de capacidade. O número, 
composto de três dígitos que representam os diferentes graus de 
restrição dos tipos gerais de condicionantes, sempre colocados 
na ordem cliina, relevo, solo, identifica as séries que também 
estão representadas por cores. A posição que, entre os números, 
ocupa o ou os dígitos de maior valor identifica a subclasse. A 
classe é identificada pelo dígito de maior valor, independente de 
sua posição. 

Duas letras (ou uma) minúsculas representam as característi· 
cas pedológicas mais restritivas. 

5.1.1 .4- Metodologia 

É oportuno lembrar que a sistemática para determinar a capaci
dade de uso dos recursos naturais renováveis está baseada nos 
efeitos de cada um dos fatores intervenientes, ao contrário do que 
normalmente acontece nas classificações taxonômicas, onde 
geralmente são as causas que têm preferência na escolha dos cri
térios classificatórios. 

Assim, definir o lugar dos resultantes-de-interação no esque
ma proposto é, antes de tudo, definirem vários níveis o grau e tipo 
dos efeitos condicionantes para a finalidade em foco. 

Tem-se afirmado que estes são numerosos e de natureza 
variada e que sua simples relação e aplicação direta conduziriam 
a um número praticamente ilimitado de situações, tornando ex
tremamente difícil o comando de seu conhecimento, a menos 
que seja aplicado um sistema de abstração que facilite sua abor
dagem. 

Viu-se também que o primeiro agrupamento lógico estabelece 
três tipos gerais: condicionantes cuja natureza é inerente ao 
clima; condicionantes cuja natureza é inerente ao relevo; e condi
cionantes cuja natureza é inerente ao solo. 

A metodologia que permite sistematizar os resultantes-de
interação se reduz a ordenar os fatores mais relevantes, compo
nentes de cada um dos três tipos gerais nos seis graus de intensi
dade já aceitos, conforme critérios apresentados a seguir. 

5.1.1.4.1 -Condicionantes inerentes ao clima 

Pode-se afirmar que praticamente todos os fenômenos climáti
cos têm influência sobre a vida das plantas e, conseqüentemente, 
sobre sua produção e produtividade. Por outro lado, é também 
sobejamente conhecido que há inter-relação e interdependência 
com os demais componentes do sistema que, oportunamente, 
deverão ser considerados. 

No entanto, metodologicamente, pode-se fazer abstração 
temporária dos outros componentes para melhor definir as ampli
tudes de variação, significativas aos objetivos perseguidos. 

Várias são as tentativas que foram realizadas a fim de esta
belecer classificações climáticas de índole diversa, porém quase 
sempre com caráter geral de forma que seus resultados não são 
aplicáveis à definição de capacidade de uso, como é o propósito 
desta metodologia. 

O balanço hídrico de Thornthwaite, com suas várias modifi· 
cações e adaptações, é o que mais se aproxima deste objetivo, 
porém o mapeamento de seus resultados, tanto diretos como 
através do número de meses com déficit (ou excesso) de água, 
bem como através do índice hídrico, não se mostrou coerente 
com a caracterização dessa capacidade quando comparadas as 
diversas regiões, onde foi aplicado em caráter experimental. 

A evapotranspiração potencial é, por definição, a quantidade 
de chuva teoricamente necessária para manter a vegetação verde 
e turgescente durante o ano. Conseqüentemente é a chuva ideal, 
em quantidade e distribuição, que deveria receber uma área, 
considerando a influência tanto da temperatura como da latitude, 
e fazendo abstracão do solo. Lembre-se, a este respeito, que em 
sua determinacã"o é assumida uma capacidade de armazena
mento arbitrári~ e uniforme, homogeneizando toda e qualquer 
variação pedológica. 

Assim, a quantidade de chuva real registrada pluviometrica
mente (P) relacionada ao valor de chuva ideal ou evapotranspira
ção potencial (EP) deveria oferecer um parâmetro razoável (P/EP) 
para estabelecer os diferentes graus·de limitações climáticas. De 
fato, o registro destes valores sobre mapas de escalas adequadas 
e sua posterior interpolação para delimitação das respectivas fai· 
xas oferecem uma boa aderência para a formulação do critério a 
ser seguido para o estabelecimento dos graus ou, mais propria· 
mente, dos intervalos de variações de classes dos condicionan
tes climáticos. No entanto, esta aderência está limitada a áreas 
onde a precipitação pluviométrica é igual ou ligeiramente supe· 
rior à evapotranspiração real. 

Por outro lado, na realidade, nem sempre é atingido o valor da 
evapotranspiração potencial porque, freqüentemente, a soma 
das precipitações pluviométricas com a quantidade armazenada 
não é suficiente para atender as necessidades fisiovegetativas, 
no período considerado. Desta forma há déficit para o cabal 
desempenho das funções das plantas.A esta quantidade, efetiva
mente gasta através da evaporação e transpiração das plantas, 
dá-se o nome de evapotranspiração real (ER). Este parâmetro re
presenta, em termos de demanda satisfeita, parte da demanda 
ideal expressa pela evapotranspiração potencial. 

Obviamente, a relação ER/EP, pela natureza de seus valores, 
deveria fornecer um outro índice digno de se considerar na avalia
ção da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, no 
que as limitações por clima dizem respeito. 

Novamente, o cálculo desse índice (ER/EP), seguido de inter
polação para a definição de áreas agroclimáticas, oferece resulta· 
dos satisfatórios, porém limitados às regiões onde a precipitação 
pluviométrica é marcadamente superior à evapotranspiração 
real. 

Este comportamento de complementaridade entre as rela· 
ções P/EP e ER/EP tem induzido a experimentar a média geomé
trica de seus valores como parâmetro para estabelecer a amplitu· 
de de variações dos diferentes graus de limitação do fator clima, 
havendo-se obtido boa representatividade em todos os casos em 
que ela foi aplicada. 

Sua expressão matemática é a seguinte: 

'{PXER 
IA= X 100 

EP 

onde: 
IA = índice agroclimático 
P = precipitação pluviométrica 
ER = evapotranspiração real 
EP = evapotranspiração potencial 

Os intervalos adotados são os apresentados na Tabela 5.111. 
Assim com os dados normalmente disponíveis nas estações 

ou postos meteorológicos e aplicando métodos comumente usa-

Graus 

600 
500 
400 
300 
200 
100 
200* 

TABELA 5 111 
Graus de restrição inerentes ao clima 

Índice agroclimático (%) 

< 25 
25-40 
40-55 
55-70 
70-85 

85-115 
> 115 

"' Por excesso de umidade Estes casos, para efeitos de nomenclatura, são consi
derados especiais Assim sendo, os símbolos correspondentes a suas classes, 
subclasses e séries deverão estar sempre acompanhados de asterisco. 
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dos na determinação da evapotranspiração potencial e o balanço 
hídrico, pode-se contar com os elementos necessários para a 
delimitação das diversas manchas agroclimáticas a serem usadas 
na determinação da capacidade de uso dos resultantes-de-inte
ração. 

Vários são os métodos que por sua consistência podem ser 
usados para determinar a evapotrahspiração potencial. Estes 
incluem os experimentais que usam tanques, lisímetros e até 
parcelas de terrenos, onde as perdas por percolação e drenagem 
superficial são controladas; os analíticos baseados em dados 
climatológicos; os de amostragens de solos seguidos de determi
nação de umidade; os de integração onde a água usada pela 
plaflta e a perdida por evaporação são combinadas; os de influxo
afluxo baseados na estimativa das quantidades anuais de água 
que entra e sai na bacia hidrológica e suas correspondentes 
variações no lençol freático, etc. 

Tratando-se de estudos de Capacidade de Uso dos Recursos 
Naturais, realizados a nível regional, recomenda-se o uso dos 
métodos de cálculo, através de dados de precipitação pluvial, 
temperatura e comprimento do dia, por serem de aplicação prá
tica~ baseados em dados geralmente disponíveis, na densidade 
adequada às escalas aceitas neste tipo de trabalho. Grande parte 
deles são modificações ou "adaptações" do método de Thorn
thwaite, 1948, que consiste, simplesmente, em calcular a evapo
transpiração potencial através da equação: 
e = 1 ,6 ( 1 O t/1 )a 
sendo: 
e = evapotranspiração potencial 
t =temperatura média mensal 
I =índice de calor cujo valor, empmcamente determinado, 
corresponde ao somatório dos 12 índices mensais "i" dados pela 
fórmula: i= (t/5)1,514 
a = 0,000000675 13- 0,0000771 12 + 0,01792 I + 0.49239 

Esta fórmula, porém, oferece valores obtidos segundo um mês 
padrão de 30dias,com 12 horas de iluminação solar cada, e, con
seqLientemente, seus resultados devem ser ajustados segundo o 
número real de dias e o tempo de iluminação solar que varia com 
as estações e a latitude. 

Para facilitar a aplicação do método, seu autor tem preparado 
um nomograma (Fig. 5.2), porém existem também tabelas, pre
paradas por Thornthwaite, que podem ser usadas em substitui
ção ao nomograma. 

O valor de "1", ou somatório dos 12 índices "i"', é também 
obtido com a ajuda de tabelas. Da mesma forma é realizado o 
ajuste da evapotranspiração potencial calculada ou lida no nomo
grama, para os comprimentos reais do dia e do mês pertinentes 
ao ponto considerado. 

Há também fórmulas que permitem o cálculo da evapotranspi
ração real, porém recomenda-se usar o valor obtido através do 
balanço hídrico, considerando uma capacidade de armazena
mento de água disponível para as plantas de 125 mm. 

A fixação desta capacidade de armazenamento é discutível, 
pois, na realidade, varia muito segundo o solo que seja consi
derado. Assim, por exemplo, é razoável admitir que para os 
latossolos de textutd média a capacidade de campo seja atingida 
com 370 mm por metro de profundidade ou 740 mm, conside
rando seus 2m de profundidade média. Por outro lado, o ponto de 
murchamento, para os mesmos, está em torno de 200 mm/m ou 
400 mm para a profundidade total. Desta forma a capacidade de 
armazenamento de água disponível para as plantas é da ordem de 
340 mm. 

Naturalmente que, em termos de área, os latossolos não são 
os mais representativos. Seria mais objetivo considerar parâme
tros semelhantes para uma profundidade de 75 em para se colo
car em condições mais representativas e, neste caso, a capacida
de de armazenamento disponível seria da ordem dos 125 mm, 
que é a recomendada. 

Mesmo assim, convém lembrar que quando se fixa uma dis
ponibilidade de água armazenada uniforme e homogênea para 
toda uma região, na realidade não se está querendo refletir as 
condições do solo, e, sim, isolar, deixar sob controle, sua in
fluência. 

662/USO POTENCIAL DA TERRA 

3 

2.5 

2,0 

1,5 

1 

9 

8 

i;' 7 

I" 6 z 
I" 
:g_ 5 
~ 4,5 
f- 4 

3,5 

3 

2, 5 

2 

1, 5 

1 

Ponto de convergência 

v v 
v 

/ 
L 

Escala de I v 

/ 
/ 

120 )/ 
110 v T'C EP 

.100 / 
90 / 265 13.50 
80 / 27 o 13 95 

27.5 1437 
70 / 28.0 14.78 

6<y 28 5 1517 
29 o 15.54 

~50 29 5 15 89 
300 16 21 

305 1652 
40 310 1680 

31 5 1707 
320 1731 

. 30 32.5 17.53 
33 o 1772 
33 5 1790 
340 18 05 

34 5 1818 
20 35 o 18 29 

35 5 18 37 
36 o 18.43 

36 5 1847 
37,0 18 49 
37 5 18 50 
380 18.50 

I I I I I 
1,5 1,6 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 1 1,4 

Evapotranspiração potencial (m m) 

Fig 52- Nomograma para a determinação da evapotranspiração potencial 

Estes mesmos argumentos são também suficientes para não 
considerar diferentes tensões de retensão a diferentes níveis de 
disponibilidade de água, fato que, pelo menos em se tratando de 
estudos regionais, não conferiria a pretensa exatidão adicional. 

Assim sendo, quando a soma do registro pluviométrico mais a 
quantidade armazenada no mês anterior é igual ou superior à eva
potranspiração potencial calculada (EP), a evapotranspiração real 
(ER) toma este valor, isto é, são coincidentes; caso contrário, é 
igual àquela soma. 

Desta forma, de posse de todos os dados necessários à deter
minação do índice agroclimático, estes são calculados para todas 
as estações da rede meteorológica e plotados sobre mapas carto
gráficos de escala adequada ao nível de levantamento em anda
mento. Naturalmente, é necessário contar também com dados de 
estações localizadas nas circunvizinhanças da área de interesse a 
fim de melhor delinear os limites das diferentes manchas que 
serão obtidas pelo método convencional de curvas de nível dos 
mapas planialtimétricos, com cálculo dos valores limites de cada 
faixa através da interpolação. 

Pode também ser aplicado o método de Thiessen (desenvol
vido para dados pluviométricos) especialmente em trabalhos que 
não tendo cunho regional estejam, pelo contrário, restritos a 
áreas menores. Segundo este método, plotam-se os índices 
agroclimáticos sobre mapas-base como no anterior, traçam-se 
linhas retas entre postos meteorológicos e, sobre elas, são cons
truídos bissetores perpendiculares de forma tal que fiquem deli
neadas as áreas que são conhecidas como polígonos de Thies
sen. 

Admite-se que todos os pontos contidos no polígono têm 
valores mais próximos ao definido por seu posto meteorológico, 
que qualquer outro ponto fora dele. 

Embora, neste último método, sejam usadas geralmente as 
linhas menores possíveis entre os diferentes pontos, é aconse
lhável que estas sejam definidas por tentativas da aproxima
ção. 



5.1 .1 .4.2 - Condicionantes inerentes ao relevo 

O relevo é considerado como uma das variáveis importantes na 
definicão da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, 
porqu~. de fato, constitui a base física mais importante da assim 
chamada "tecnologia moderna", que, na verdade, abrange uma 
seqüência de práticas de intensificação, onde só é possível obter 
o máximo de cada uma delas quando as precedentes foram 
bem aplicadas. 

Um bom uso de herbicidas, por exemplo, decorre de um 
adequado teor de umidade no solo que, por sua vez, é possível só 
através da correta utilização de máquinas agrícolas, cujo pleno 
desempenho encontra-se condicionado, em grande parte, à de
clividade do terreno. Da mesma maneira, a boa aplicação de inse
ticidas exige crescimento homogêneo das plantas que depende, 
entre outras coisas, da correta distribuição dos adubos que, por 
seu turno, é influenciada pela uniformidade no espaçamento dos 
sulcos, supeditada pela mecanização, que, em última instância, 
está submetida ao relevo local. 

Desta maneira, torna-se importante discriminar as áreas me
canizáveis das que não o são e, dentro de cada uma delas, os 
intervalos de aplicação prática. 

Para este propósito deve-se lembrar que, na verdade, o relevo 
não é só a diferença de nível entre dois pontos. Sua conotação 
abrange, além da elevação relativa, uma forma e uma declividade 
em grau e comprimento. Mais ainda, como suas formas comple
xas são mais comuns que as simples, deve-se acrescentar a seus 
elementos identificadores o padrão geral com que se apresen
ta. 

Assim, a determinacão dos condicionantes inerentes ao rele
vo deveria considerar t~dos esses elementos. No entanto, pode
se aceitar a declividade como prioritária e usar a forma e o padrão 
como meio de abordagem para sua determinação. 

Naturalmente que, em mapeamentos mais detalhados, especi
almente a nível de fazenda, o comprimento da declividade torna
se determinante, a ponto de, em alguns casos, se sobrepor à 
forma. Esta situação, porém, não é aqui considerada. 

Obviamente que não é possível estabelecer limites que sejam 
aceitos plenamente por todos. Acredita-se, porém, que fixar o 
limite de motomecanização em declividade de 25% é adequado à 
maior parte das condições, considerando ainda que acima deste 
limite e até 40% estaria compreendida a faixa que, não sendo 
motomecanizável, é ainda susceptível de ser trabalhada com 
implementes de tração animal. 

Se todas as condições são iguais, quanto mais a declividade 
tender para o plano, melhor será o desempenho das máquinas, e. 
no outro extremo, quanto mais íngreme se tornar o terreno, maio
res serão as restrições, chegando inclusive a impossibilitar até o 
uso da força humana. 

Com estas consideracões estabeleceram-se os seis intervalos 
apresentados na Tabela· 5.1V. 

Assim, o estudo do relevo com fins de aplicação prática nos 
levantamentos por capacidade de uso objetiva basicamente o 
mapeamento segundo a declividade, nos intervalos adotados. 

Vários são os métodos que podem ser seguidos para chegar a 
este resultado. A escolha deverá considerar o nível de trabalho e a 
escala do material básico disponível. 

Nos levantamento executados com apoio na interpretação das 
imagens de radar (escala 1 :250.000), têm-se obtido resultados 
satisfatórios através da interpretação dos mapas geomorfológi
cos, com controle de cartas planialtimétricas de escala 1:100.000 
e ajuste de campo posterior. 

Graus 

010 
020 
030 
040 
050 
060 

TABELA 51V 
Graus de restrição inerentes ao relevo 

Intervalo de declividade (%) 

< 5 
5-15 

15-25 
25-40 
40-55 
>55 

O material produzido pela Divisão de Geomorfologia do Proje
to RADAMBRASIL, que tem servido de apoio para este objetivo, 
oferece um mapa de unidades geomorfológicas que, devida
mente interpretadas, se constituem no mapa preliminar das limi
tacões inerentes ao relevo. 

·Suas unidades seguem um critério classificatório que trata de 
refletir a fisionomia e a gênese do relevo. Para isto, as áreas são 
agrupadas em quatro tipos de modelados: dissecados, aplana
dos, de acumulação e de dissolução que, por sua vez, de acordo 
com critérios diferenciadores específicos, são subdivididos nas 
suas fácies. Assim, os modelados de dissecação homogênea 
segundo seus desníveis e a largura de seus espaços interfluviais 
podem constituir as constantes da Tabela 5.V. 

Q) 
E Fina , 

"' 
Q) 

~~ ~ Média 
c Q) 
Q) ~ o , Grosseira 

TABELA 5 V 
Dissecação homogênea 

Aprofundamento do vale 

1 2 

Df1 Df2 

Dm1 Dm2 

Dg1 Dg2 

3 

Df3 

Dm3 

Dg3 

Já os modelados de dissecacão diferencial, considerando 
suas medidas de diferenças de e'levação, são separados em 3 
classes: D1, D2 e D3. 

Finalmente, os modelados aplanados, de acumulação e de 
dissolução são quantitativamente classificados com base nas 
suas feições, na existência de matérias de recobrimento e na 
natureza dos mesmos. 

Compreende-se, desta maneira, que o mapeamento geo
morfológico, destacando os elementos conotativos do relevo, 
aborda parcialmente a declividade que, para sua definição nos 
seis intervalos preestabelecidos, demanda uma análise dos tipos 
de modelados e de suas diferenças internas. Este trabalho possi
bilita o delineamento de um mapa preliminar que, submetido a 
controle via cartas planialtimétricas e ajuste de campo, fornecerá 
o mapa definitivo das limitações inerentes ao relevo. 

O agrupamento é realizado com ajuda de tabelas de equi
valência delineadas para cada caso após trabalhos de campo1 
considerando as condições mais freqüentemente encontradas. E 
necessário frisar que o trabalho consiste em definir a declividade 
de cada unidade e não na simples aplicação das tabelas, que ser
virão como orientação geral. Desta forma, a análise e a interpreta
ção das imagens de radar deverão ser preocupação constante. 

Por outro lado, a disponibilidade de cartas planialtimétricas 
possibilita também o mapeamento do relevo, no que concerne à 
capacidade de uso. A técnica usada consiste na separação de 
manchas, cujos pontos tenham declividades compreendidas en
tre os intervalos de classe, aproveitando a relação existente entre 
o afastamento horizontal de suas curvas de nível e o grau de incli
nação do terreno. Isto é, quanto mais íngreme a pendente, maior 
a proximidade das isolinhas e vice-versa. 

O cálculo das distâncias-limite que deverão ser consideradas 
para a separação das manchas de declividade pode ser obtido 
aplicando a relação: 

Dv x E 
Dh=-.-

1 

sendo: 
Dh =distância horizontal mínima, entre curvas de nível, para a 
delimitacão de áreas com declividade de até "i" 
Dv =distância vertical entre as curvas de nível 
i =limite superior do intervalo da classe de declividade 
E =escala do mapa planialtimétrico base 

Considerando, por exemplo, cartas planialtiméticas de escala 
1:100.000 e intervalos verticais entre curva de nível de 40 m, o 
cálculo para as seis classes de declividade, já mencionadas, é 
dado na Tabela 5.VI. 

É conveniente organizar "gabaritos'' e "padrões de relevo", 
sobretudo quando os trabalhos envolvem a participação de equi-
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TABELA 5.VI 
Contapond,ncta daa classes de decltvtdade com as distâncias horit onlltl 

pes numerosas. Os primeiros são réguas graduadas com diferen· 
tes distâncias horizontais permitidas para o intervalo de classe, 
que fazem possível uma rápida comparação e definição nos casos 
de dúvida. O gráfico apresentado na Figura 5.3 é um exemplo de 
gabarito para uso sobre mapas com as condições já anotadas. 

Classe de declividade (96) Oistlncia horizontal (mm) 

0·5 
5· 15 

15·25 
25·40 
40-55 
> 55 

> 8.0 
8.0·2,7 
2.7· 1.6 
1.6· 1.0 
1.0·0.7 
< 0 .7 

Os "padrões de relevo" slo pedaços de mapas já trabalhados 
que são colocados â disposiçlo da equipe na expectativa de uma 
maior homogeneidade nos resultados (Figs. 5.4 e 5.5). 

O uso destes padrões deixa também claro que o processo não 
fica restrito ã medida sistemática da distância entre as curvas de 

1~------~~~-'1"~"""~"""'1 
O - S ~o S - lS~o 15- 25 ~o 

, •••• " •• •• ••. 'l"""""""""""""]""""""""""""l'"'"""""""'""'f""'"''"""'""'lfi'"""'""""'] 

25 - 40~o 4 0 - 5S~o ) 55~o 

Ftg. 5.3 -Gabamo para o c~k:ulo de dechV1dade em cartas piantaihmétncas 

Grau de restriç&o 040 Grau de reslriçáo OIO 

Ftg, 5.4 - Padrc5es do relevo em canas planialltmdtrtcas . 

Grau de restrlçêo 030 Grau de restricâo 060 
Fíg. 5.5 - Padrc5u de relevo em canas plantalttmétncas. 
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nível (tarefa lenta e cansativa), indo além, até quase se constituir 
em uma interpretação propriamente dita. 

As Figuras 5.4 e 5.5 mostram uma folha cartográfica 1:100.000, 
com curvas de nível de 40 em 40 m, interpretada da forma 
anteriormente mencionada. 

Naturalmente que também este método tem suas restrições 
que emanam da inexatidão inerente aos levantamentos planial
timétricos, sejam estes realizados por métodos convencionais ou 
não. 

A informação cartográfica ignora, por exemplo, as possíveis e 
quase sempre existentes variações que em sua quantificação não 
atingem a distância vertical escolhida como intervalo das curvas 
de nível. Estas, conseqüentemente, não são registradas no mapa 
e podem mascarar profundamente a declividade do terreno (Fig. 
5.6). 

Da mesma maneira. a sensibilidade da escala horizontal do 
mapa não pe~mite detectar variações que têm influência decisiva 
sobre o ''padrão de relevo" e que afetam a declividade de suas 
unidades. Isto é, as curvas de nível sugerem sempre contornos 
mais uniformes do que na realidade o são. 

Por este motivo, a prática aconselha realizar ajuste de campo, 
com medições in loco que possibilitem um resultado amplamente 
satisfatório. Esta última etapa permite, também, em não poucas 
oportunidades, a fixacão de fatores de correção pelos quais são 
multiplicadas as distâncias mínimas horizontais, antes do traça
do do mapa de declividades. Este são, em geral, pequenos para as 
classes planas e maiores para as íngremes, porém deverão ser 
deteminados para cada caso. 

A interpretação dos mapas geomorfológicos permite um tra
balho mais rápido, embora demande o uso complementar das 
cartas planialtimétricas e o ajuste de campo. 

Relevo Real Relevo Sugerido 
B C B C 

60m-------------- -- --------------------------------------------- ------------------
I 
I 

I I 
I I 

I 
I 
I 
I 

A I I D A 
40m --- -----------1-----l----------- ------------------------

I I D 
---------+--~--------- ---------

1 i i I 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

I 
I 
I 

I I 
I I I v sVc· I 

A' B C' D' D' 
A' 

Mapa Planialtimétrico 

Fig 56- Relevo não manifesto pelas cartas planialtimétricas 

5.1.1.4.3. -Condicionantes inerentes ao solo 

Dizem respeito a uma série de características físicas, químicas e 
morfológicas presentes no perfil do solo. Naturalmente, a consi
deração individual e total desses fatores é só compreensível e 
possível em trabalhos de pesquisa quando é desejável o controle 
da maior parte das variáveis. Segundo o nível dos estudos, esca
las dos mapas básicos usados e escalas de publicação, deverão 
ser feitas generalizações, de forma a compatibilizar as infor
mações oferecidas com as necessidades dos usuários a quem o 
trabalho se destina, e com as disponibilidades técnico-econômi
cas. 

A consideração das oito características a seguir mencionadas 
oferece resultados plenamente satisfatórios: salinidade e alcali
nidade, drenagem, textura e estrutura do horizonte B, capacidade 
de troca catiônica, bases trocáveis, profundidade efetiva, textura 
e estrutura do horizonte superficial e matéria orgânica. 

Cada uma das manchas pedológicas é analisada segundo as 
características adotadas, atribuindo valores que variam de O a 1 O. 
conforme o grau de adequabilidade para o crescimento vegeta
tivo normal da planta ou grupo de plantas sob consideração. 
Assim, os pesos para condições ideais são iguais a dez e, para 
condições totalmente adversas, iguais a zero. Dentro desse inter
valo, são atribuídos pesos intermediários, conforme seu maior ou 
menor efeito sobre a vida das plantas. 

Com os valores assim obtidos, calcula-se a média geométrica 
que é usada para definir o grau de restrição inerente ao solo 
segundo os intervalos apresentados na Tabela 5.VII. 

Graus 

001 
002 
003 
004 
005 
006 

TABELA 5VII 
Graus de restrição inerentes ao solo 

Índices pedológicos 

8,5-10,0 
7,0-8,5 
5,5-7,0 
4,0-5,5 
2,5-4,0 
< 2,5 

Os critérios usados e pesos médios dos respectivos intervalos 
de classe são a seguir relacionados. 

A) Salinidade e alcalinidade 

Apesar de o efeito do conteúdo de sais não estar condicionado 
unicamente à quantidade presente na solução do solo, havendo 
variações que dependem da textura, do tipo ou composição 
química e das espécies vegetais, é possível se fazer uma avalia
cão acurada através da interpretação de sua quantificação ao 
Íongo do perfil, realizada por métodos rotineiros de laboratório e 
que normalmente acompanha a descrição dos perfis pedológi
cos. Como na maior parte das análises dos perfis é usada a condu
tividade elétrica da solução do solo, extraída de uma pasta satu
rada, como forma de avaliação desta característica, tem-se julga
do conveniente estabelecer os pesos segundo suas unidades, 
milimhos/cm, mas, obviamente, qualquer outra expressão pode
rá ser usada, bastando apenas considerar suas equivalências. 
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Os pesos, atribuídos aos diferentes valores de condutividade 
específica, retratam resultados de experiências realizadas a este 
respeito (EUA, 1954). Estes trabalhos consideraram três critérios 
para sua avaliação: a capacidade do cultivo sobreviver em solos 
salinos; o rendimento dos mesmos nessas condições; e o rendi
mento relativo, isto é, o rendimento do cultivo em solo salino, 
comparado com o rendimento do mesmo em solo não salino, per
manecendo os outros fatores constantes. 

Tem-se dito que o efeito de salinidade está também condicio
nado pela distribuição dos sais ao longo do perfil e, naturalmente, 
é tanto mais restritivo quanto menorfor a camada superficial não 
afetada. A fim de uniformizar os resultados, especialmente em 
trabalhos que abrangem grandes extensões, prefere-se que as 
observações fiquem restritas aos primeiros 50 em, mesmo quan
do a profundidade efetiva for superior a este valor. Naturalmente, 
limitar-se-ão à profundidade efetiva quando esta for inferior aos 
50 em. Por outro lado, nos casos em que a espessura a ser consi
derada estiver dividida em horizontes e suborizontes, será neces
sário obter a média de seus valores, ponderada em relação às 
suas respectivas espessuras. 

Como a presença de qualquer horizonte com condutividade 
elétrica maior que 24 milimhos/cm e/ou relação Na+ /T x 100 > 
15 (e a relação Na+ + Mg++ > ca++ +H+ no caso dos salino
alcalinos) imprime ao solo maiores limitações quanto mais perto 
estiver da superfície, é necessário reconhecer, para a ponderação 
destas características, três casos possíveis: 
-o solo não apresenta horizonte com condutividade elétrica 
superior a 24 milimhos/cm e/ou Na+ /T x 100 > 1 5 ao longo de 
todo perfil ou estas condições estão presentes só após os primei
ros 100 em de profundidade; 
-o horizonte com as condições mencionadas está entre 50 e 100 
em de profundidade; e 
-o horizonte em foco está nos primeiros 50 em de profundi
dade. 

Naturalmente que, se esta condição de extrema salinidade ou 
alcalinidade se apresenta no horizontea superficial, a profundi
dade efetiva é zero, e, assim, a média geométrica do perfil será 
também zero. A este respeito, no caso especial dos solos pedolo
gicamente classificados como salinos e/ou alcalinos, incluindo 
entre estes os planossolos do sistema em uso no Brasil C), é pre
ferível também considerar a relação Na+ + Mg++ > Ca++ + H+ 
como limitativa da profundidade efetiva dos mesmos. 

Os pesos a serem atibuídos às diferentes situações, conside
rando os três casos possíveis, já mencionados, são os seguin
tes: 

I. Solos sem horizonte extremamente salino e/ou alcalino(2
) ao 

longo de todo o perfil 

-Não salinos, condutividade inferior a 4 milimhos/cm ..... 9 
-Ligeiramente salinos, condutividade entre 4 e 8 
milimhos/cm ....................................... 8 
-Moderadamente salinos, condutividade entre 8 e 12 
milimhos/cm ....................................... 6 
-Acentuadamente salinos, condutividade entre 12 e 16 
milimho·sfcm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 5 
-Fortemente salinos, condutividade entre 16 e 20 
milimhos/cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 3 
-Muito fortemente salinos, condutividade entre 20 e 24 
milimhos/cm ...................................... . 

11. Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino após 
os primeiros 50 em de profundidade 

-Não salinos ...................................... 5 
-Ligeiramente salinos ............................... 3 
-Moderadamente salinos ............................ 2 
-Acentuadamente salinos ou mais ..................... O 

(1) A conceituação destes solos, no sistema mencionado, merece reparos. No sis
tema americano é um termo que caiu em desuso devido à ambigüidade de sua 
conotação. 
(2) Condutividade maior que 24 milimhos/cm e/ou Na+ rr X 100 > 15 
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111. Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino nos 
primeiros 50 em de profundidade 

-Não salinos .................................. · · · · 3 
-Ligeiramente salinos ........................... · · · · 2 
-Moderadamente salinos ou mais ................. · ·. · O 

B) Drenagem 

No sentido dinâmico, a drenagem diz respeito à rapidez e exten
são com que a água é removida do solo, especialmente através de 
escoamento superficial e do fluxo em direção das correntes sub
terrâneas. Porém, esta remoção também se dá através da evapo
ração e da transpiração das plantas. 

Como atributo intrínseco do solo, se refere à freqüência e dura
ção do período durante o qual permanece abaixo do ponto de 
saturação. 

A drenagem, como aqui considerada, em seu senti?o amplo, 
abrange a drenagem superficial, ou run-off,a drenagem mterna e a 
permeabilidade. 

A primeira é expressa pela relação percentual entr? o influxo 
(água de chuva e drenagem de outros s~los)_e a_ que e removida 
pelo fluxo superficial. Tem, assim, forte mfluenc1a da topo.grafla, 
embora solos da mesma declividade possam apresentar dlferen
cas sensíveis, imputáveis às suas características físicas. 
· A permeabilidade, que é a propriedade do solo que permite à 
água (ou ar) circular através de sua massa, pode ser medida em 
termos de relacão de fluxo através de um corte transversal de solo 
saturado, na unidade de tempo, sob condições hidráulicas e de 
temperatura padronizadas. 

A drenagem interna é o fluxo descendente do excesso de água 
que também, como a permeabilidade, sofre influências de tex
tura, estrutura e outras características do perfil pedológico, po
rém está também afetada pela camada subjacente e a altura do 
lencol freático. Assim, as duas últimas características, apesar de 
sim-ilares, podem apresentar valores bem diferentes. 

Compreende-se que a determinação da drenagem geral não é 
simples e certamente que, para trabalhos detalhados, é necessá
rio separar seus componentes e efetuar medições apropriadas. 
No entanto, para os propósitos aqui visados, considera-se sufici
ente pesá-los em conjunto. 

Devido a esta complexidade julga-se conveniente adotar uma 
conceituação, a fim de garantir um mínimo de uniformidade 
nos trabalhos. 

Na falta de determinações específicas, recomenda-se o uso da 
seguinte: 

Muito mal drenado- Drenagem extremamente lenta. A água é 
removida do solo tão vagarosamente que o lençol freático per
manece na ou sobre a superfície a maior parte do ano (mais de 9 
meses). De modo geral encontra-se sobre relevos planos ou de
pressões e suas cores, no horizonte superficial, são cinza-escuro 
ou preto (valores até 4,5 e cromas 1 ou O) e nos horizontes subja
centes cinza-claro (cromas 1 ou 0). Assim, nestes solos são 
comuns processos de gleização e horizontes orgânicos, do tipo 
muck, quando a vegetação natural é composta, predominante
mente, de gramíneas. 

Mal drenado -A remoção da água é acentuadamente lenta a 
ponto de o solo permanecer saturado ou o lençol freático per
manecer perto da superfície durante uma boa parte do ano (6 a 9 
meses). E devida à presença do lençol freático alto,à presença de 
um horizonte impermeável, às contribuições de água subsuperfi
cial ou a diferentes combinacões destas causas. 

As cores são, geralmente, ~cinzentadas, mais escuras no hori
zonte A, porém de croma 2, apresentando ou não mosqueado. 

Imperfeitamente drenado -A água é removida lentamente a 
ponto de o solo permanecer saturado durante parte do ano (3 a 6 
meses). Geralmente apresenta uma camada de permeabilidad.e 
lenta no perfil, lençol freático alto durante parte do ano, contri
buições de água subsuperficial, ou combinações destas cau
sas. 

As cores são acinzentadas, brunadas ou amareladas (cromas 
superiores a 2), freqüentemente mosqueados na parte inferior do 
horizonte A e nos horizontes B e C. 



Nas regiões de vegetação natural predominantemente com
posta de gramíneas. o horizonte A apresenta alto conteúdo de 
matéria orgânica e os outros horizontes infcio de gleização. 

Moderadamente drenado (por falta)- A água é remov1da com 
moderada lentidão: O solo permanece saturado durante curtos 
períodos de tempo (menos de 3 meses). Os impedimentos são da 
mesma natureza que os mencionados para os imperfertamente 
drenados, porém presentes em menor grau. As cores são unifor· 
mes no horizonte A e na parte superior do horizonte B. com 
mosqueado evidente só no C. 

Bem drenado - A água é removida. porém não rapidamen1e. 
Apresenta, geralmente, texturas méd1as e cores uniformes (cro· 
mas 3 ou mais) com mosqueado apenas no horizonte C ou após 
os primeiros 100 em de profundidade . Esta drenagem é caracte· 
rística dos perfis modais correspondentes aos solos zonais das 
classificações pedológicas anteriores. 

Moderadamente drenado (por excesso) -A água é removida 
com rapidez moderada. especialmente do primeiro horizonte 
que, geralmente, apresenta textura leve. O restan1e do perfil apre· 
senta as mesmas características dos bem drenados. 

Acentuadamente drenado- A água é removida com rapidez ao 
longo de todo o perfil. Geralmente. as texturas em todos os hori
zontes são leves ou médias e sua cores uniformes, com mos
queado ausente ou presente só após os 1 20 em de profundi· 
da de. 

Fortemente drenado - A água é removida com rapidez acen
tuada. 

São geralmente solos Litólicos ou Regossólicos. e, em alguns 
casos, Areias. Apresentam cores uniformes. sem mosqueado. 
nos primeiros 120 em. pelo menos. 

Excessivamente drenado - A água é removida com extrema 
rapidez. 

São solos geralmente classificados como Areia ou Litossolos 
de declividades íngremes ou muito porosos. 

Os pesos para a ponderação desta características são os 
seguintes: 
-muito mal drenado •.......•..•...... . ......... .... . O 
-mal drenado . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- imperfeitamente drenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
-moderadamente drenado (por falta) . ............. . .... 8 
-bem drenado .. ... . .........•...•.. .. ... .... . ... .. 9 
-moderadamente drenado (por excesso) ... . ... ...•..... 8 
-acentuadamente drenado .••..•....•..... .. . . .. . ... . 6 
-fortemente drenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 3 
-excessivamente drenado .• .. .... .......... . ....... .. 2 

C) Textura e estrutura do horizonte "B" 

A textura e estrutura são, de fato, duas características que estão 
intimamente relacionadas. A primeira reflete o percentual com 
que participam, na constituição do solo. as frações areia, limo ou 
silte e argila . A segunda diz respeito à forma como as partículas 
individuais estão agregadas entre si. No entanto. nem sempre 
esta relação está clara e diretamente estabelecida, pois a estru
tura. além de estar condicionada pela quandidade de argila pre
sente na composição flsica do solo, também o está pelo tipo da 
mesma, pela quantidade e qualidade da matéria orgânica e por 
outros aspectos físico-químicos. 

A própria textura, apesar de sua conotação eminentemente 
física e da arbitrariedade com que foram estabelecidos os tama
nhos de suas frações. tem a ela ligados claros e definidos com
portamentos qufmicos, como a pobreza potencial e a atual em 
nutrientes da fração areia e a capacidade de troca catiônica da 
argila, para não citar outros, que são de interesse prático na agri· 
cultura. No entanto. não devem ser exageradas nem generaliza
das suas relações com a fertilidade e produtividade dos solos. 

Assim sendo, seria conveniente discriminar em tipo, forma. 
tamanho e grau. segundo seja o caso, toqa as texturas e estrutu
ras de cada um dos honzontes e suborizontes do perfil pedoló
gico. para inferir, desde este ponto de vista, sua influência sobre a 
capacidade de uso dos solos. Obviamente, há dificuldades práti· 
cas para se proceder desta maneira, sobretudo quando se pre
tende realizar estudos que abrangem áreas mais ou menos am-

pias. Há, portanto. necess1dade de aceitar meios-termos desde 
que estes não comprometam os resultados aos níveis visados. 

Aqu1, tem-se pretendo ponderar a textura e a estrutura por 
separado para depOIS aceitar a média geométriCa de seus valores 
como um dos 0110 pesos que, finalmente. definirão as restrições 
inerentes ao solo. 

A textura fo1 d1v1d1da em sete grupos que. com suas correspon· 
dentes eqUivalênciaS na nomenclatura internacional, são os se· 
gumtes (F1g. 5. 7): 
- textura mu1to leve ........ . ........ • •...... ..... areia 
- textura leve . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ....•. are1a franca 
-textura moderadamente leve • . . ...•..... franco-arenosa 
-textura média ... franca. franco-argilosa , franco-siltosa e s1lte 
- textura moderadamente pesada ..... franco-argilo-arenosa. 
franco-argllo -si l tosa 
- textura pesada ....... arg1la. argilo-arenosa e arg1lo-slltosa 
-textura muito pesada .................•.. muito argilosa 

Nome l'"""' 
A reli grossa 2-0,2mm 
Ateia 111\1 0.2-0.05mm 

O.Of>.0.002mm 

r.::::::rl 
~ 

Muito leve 

ITEZJ 

c:J 
Leve 

Moderadamente 
pesada 

~ 
Moderadamente 

leve 

~ 
~ [[[I 

Média 

Pesada Muito pesada 

F 1g 5. 7 - Classes teuura1s do solo 

Por sua vez. foram considerados os cinco tipos bás1cos de 
estrutura (laminoidal. prismoidal, esferoidal. cuboidal e inestru
tural). através de todos os seus subtipos conforme mostra a 
Figura 5.8. que contém os pesos aceitos para os grupos texturais 
e estruturais e o peso adotado para as diferentes combinações 
que. em alguns casos, são meramente teóricos. Note-se que ape· 
nas para a prismática e a colunar reconhecem-se dois graus de 
estruturação e que ass1m procedendo se obtém a exatidão neces
sána. com um mín1mo de complexidade. 

Como já afirmado. o mesmo raciocínio induz a optar pelo hori· 
zonte iluvial tfpico como o representante das camadas subsu
perf•c•a•s. restringmdo as observações ao horizonte 8, ou ao 
suborizonte 82 quando subdividido, e, na ausência destes. ao 
suborizonte mais próximo da conceituação do 8 ou ao supraja
cente do honzonte C. 

Caso a profundidade efetiva(') tiver abrangido, total ou parcial
mente, o horizonte C (solos Aluviais, Regossolos, Vertissolos e 
Are1as) aplicar-se-ão os critérios seguintes: 

( 1) Ver par,grafos penlnentes. 
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Muito leve 3 

Leve 5 

Mod. leve 8 

Média 9 

Mod pesado 8 

Pesada 6 
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9 9 

5= 11 1111111111 
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6 

C=8=· â 8 ·. 
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5 5 2 
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2 
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2 ~2- .... 
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Combinações 
na prática 

não registrados r77l CRmbinaçÕes 
~ quentes na 

pouco Ire
prática 

Combinações 
freqÜentes 

muito 

Fig 58 -Pesos dos grupos texturais e estruturais e valores adotados para as diferentes combinações 

-nos solos Aluviais a estrutura da camada que abrange a pro
fundidade 50,5 em ou a mais profunda se o solo não atingir essa 
profundidade efetiva; 
-nos Regossolos, por definição solos jovens, conseqüente
mente de horizontização fraca, a estrutura do B, se é possível 
diferenciá-lo e estiver incluído na profundidade efetiva. Caso con
trário, proceder-se-á como se fosse Aluvial; 
-nos Vertissolos, a última camada ou horizonte componente da 
profundidade efetiva considerada; e 
-nos solos classificados como areias (classificação brasileira), a 
camada que abrange os 50,5 em de profundidade. Neste caso 
especial considerar-se-á como estrutura de grão simples toda e 
qualquer estrutura descrita como fraca, pequena granular. Este 
último conceito também dever-se-á estender aos solos de textura 
leve e muito leve no horizonte considerado. 

D) Capacidade de troca catiônica 

A capacidade de troca catiônica está intimamente relacionada 
com o comportamento coloidal dos solos que é exercido por suas 
frações argila e húmus, da parte mineral e da orgânica respec
tivamente. 

A rigor, tem-se estabelecido que nem toda a fração argila é 
responsável por esta propriedade, mas para efeitos práticos, 
pode-se assim considerar. Esta simplificação, por outro lado, é 
meramente formulativa, pois não influi na sua quantificacão ana-
lítica. · 

Um problema de maior relevância advém do fato de se obte
rem resultados, às vezes, significativamente diferentes, segundo 
o método usado. Experiências neste sentido (Pearson & Adams, 
1967, p. 9 e segs.) têm demonstrado que determinações efetua
das através de três métodos, no mesmo solo, têm resultado em 
valores bastante discordantes. Assim, por exemplo, as consegui
das através do método BaCI2 - Trietanolamina, solução regulada 
a pH 8.2, foram invariavelmente superiores aos obtidos pelo 
método N H4 OAc a pH 7. Já os resultados obtidos com a aplicação 
de soluções salinas não reguladas (KCI) variam de acordo com o 
pH do solo, isto é, são maiores ou menores segundo o solo tenha 
sofrido calagem ou não. 

Obviamente que também são obtidos resultados diferentes se 
há remoção prévia da matéria orgânica, pois seus colóides, como 
é sabido, apresentam capacidade de troca catiônica considera
velmente mais alta que qualquer colóide inorgânico. 

Assim sendo, dever-se-á verificar se todos os dados analíticos 
foram obtidos sob o mesmo método equivalente nos seus re
sultados. 
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No entanto, freqüentemente, é conveniente aproveitar todos 
os resultados disponíveis. Neste caso é aconselhável o uso de 
fatores de ajuste para homogeneizar os resultados. 

Como já referido, o pH dos solos tem influência nos valores da 
capacidade de troca catiônica. No intuito de quantificar esta 
influência, têm-se feito medições em solos com teores de matéria 
orgânica de O, 7 a 15% (Helling et alii, 1964, apud Pearson e 
Adams, 1967) fazendo oscilar seu pH entre 3 e 8. Os resultados 
variam de 3 a 6 miliequivalentes para os solos com menor capaci
dade e de 23 a 48 para os de maior, havendo incremento lento até 
o pH 5,5 e rápido a partir deste ponto até o pH 8. 

As diferencas entre os solos são atribuídas tanto a variacões 
no teor e tipo de matéria orgânica como de variações na mine~alo
gia das argilas. O problema para o ajuste de valores, quando estes 
forem obtidos a pH diferentes, é discriminar a parte atribuível à 
matéria orgânica da parte atribuível à fração inorgânica, para, a 
seguir, fazer os cálculos correspondentes segundo os teores des
tes componentes. Isto, naturalmente, pode ser realizado através 
da análise de alguns solos representativos, seguida da manipula
ção estatística de seus resultados, segundo método de correla
ção múltipla. 

No entanto, para efeitos práticos, poder-se-á considerar que 
as partes atribuídas às frações mencionadas dentro da amplitude 
de variação normal do pH estão dadas pelas equações: 
Yc=-59+51x 
Ya = 30 + 4.4x 
onde: 
Yc =capacidade de troca catiônica para cada 100 g de carbono 
orgânico 
Ya =capacidade de troca catiônica para cada 100 g de argila 
X =pH 

A tabela será aplicada diretamente para a média ponderada 
dos primeiros 100 em de profundidade ou para a profundidade 
efetiva quando esta for inferior. 

No caso dos solos classificados como Areias é conveniente 
considerar os valores da CTC após correção para a matéria orgâ
nica.lsto poderá serfeito diminuindo 1,5 mE por cada 1 %de con
teúdo de matéria orgânica. Esta recomendação é feita conside
r~ndo que os solos assim classificados na área tropical apresen
tam, sob condições naturais, conteúdos de matéria orgânica 
comparativamente altos que, sob cultivo, se esgotam rapida
mente, a ponto de terem que ser abandonados se após um ou dois 
ciclos de culturas anuais não se seguir a implantação de uma cul
tura permanente adaptada a essas condições. Desta maneira, a 
consideração pura e simples desses valores poderá induzir a atri
buir a essas áreas uma capacidade que, na realidade. não é per-



manente. Contudo, em cada caso, um exame específico deste 
problema poderá melhor definir se este procedimento é ou não o 
mais correto. Estas mesmas considerações são válidas para o 
caso dos solos Podzóis. 

Os pesos adotados para a ponderação desta característica 
pedológica são os seguintes: 
-igual ou menor a 2 miliequivalentes por cada 100 g de 
solo ....................................... 3 
-entre 2 e 4 miliequivalentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 5 
-entre 4 e 8 miliequivalentes ...... 6 
-entre 8 e 16 miliequivalentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
-maior que 16 miliequivalentes . . ............ 9 

E) Bases trocáveis 

Refere-se à soma dos íons c a++ , Mg++ , K+ e Na+ , expressos em 
miliequivalentes para cada 100 g de solo 

Do ponto de vista químico pode ser admitida como uma 
medida da fertilidade atual dos solos, pois é através do meca
nismo de troca catiônica que se dá, em grande parte a alimenta-
ção das plantas ' 

A este respeito é conveniente lembrar que, embora citados 
apenas quatro cátions, na verdade estão sujeitos a este processo 
outros elementos de não menos importância. 

Para estabelecer os diferentes graus de restrição, imputáveis a 
este fator, tem-se admitido, arbitrariamente, que um valor de 
soma de bases trocáveis de 16 mE/1 00 g de solo seria o mínimo 
admissível para um solo ser considerado como de grau de restri
ção 001, se esta classificação dependesse apenas deste fator. 

Como quase todos os perfis estão subdivididos em horizontes 
e suborizontes, cujas somas de bases trocáveis diferem entre si, 
obter-se-á de preferência a média ponderada em relacão a suas 
correspondentes espessuras, e a observação limita~-se-á aos 
honzontes A e B ou aos primeiros 100 em de profundidade 
quando esta for superior. 

Novamente os Regossolos, Vertissolos e solos Aluviais cons
tituirão exceções q~ando a profundidade efetiva abranger total ou 
parcialmente o honzonte C que, sob estas circunstâncias será 
considerado. ' 

Lembre-se que os horizontes extremamente salinos e/ou alca
li~os interrompem a profundidade efetiva e que, de modo geral, 
sao, por ass1m d1zer, casos especiais de riqueza de bases trocá
veis. Por este motivo, dependendo da profundidade a que estes 
tipos de horizontes estão presentes, reconhecem-se três situa
ções que, com os respectivos pesos adotados na ponderacão da 
característica em foco, são as seguintes: · 

I Solos sem horizontes extremamente salinos e/ou alcalinos 
ao longo de todo o perfil 

-Menos de 2 mE/1 00 g de solo . . . . .................. 3 
-De 2 a 4 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 5 
-De 4 a 8 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . . ............. 6 
-De 8 a 16 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . ........... 8 
-Mais de 16 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

11. Solos com horizontes salinos e/ou alcalinos após os primei-
ros 100 em de profundidade 

-Menos de 2 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
- De 2 a 4 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- De 4 a 8 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
-De 8 a 16 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
-Mais de 16 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . .......... 6 

111 Solos com horizontes salinos e/ou alcalinos nos primeiros 
100 em de profundidade 

-Menos de 2 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . . . . ....... 1 
- De 2 a 4 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . . . . . . . 2 
-De .4 a 8 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
- Ma1s de 8 mE/1 00 g de solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

F) Profundidade efetiva 

Entende-se por profundidade efetiva a profundidade até onde as 
raízes das plantas podem atingir 

Como é facilmente compreensível, nem sempre toda a pro
fundidade do solo pode ser considerada como efetiva Na reali
dade, esta deveria ser determinada em cada caso, porém consi
derando o tipo e a escala de trabalho a ser realizado, este rigor na 
exatidão é perfeitamente dispensável 

Assim, em trabalho de cunho regional, poder-se-á considerar 
como tal a abrangida pelos horizontes A e B. 

Este critério elimina sumariamente todo o horizonte C. No 
entanto, dadas as características de algumas unidades de mapea
mento dos estudos pedológicos básicos, que são utilizados para 
a definição da capacidade de uso, e alguns dos critérios emprega
dos na sua elaboração, torna-se necessário tratar de forma espe
cial alguns solos 

Este é o caso, por exemplo, dos Aluviais, dos Regossolos, dos 
Vertissolos e dos Salino-Alcalinos. 

Nos primeiros, todos ou quase todos os horizontes C podem e 
devem ser considerados como componentes da profundidade 
efetiva. 

Já no caso dos Regossolos e Vertissolos, é mister uma avalia
ção individualizada de cada perfil para definir se parte ou todo o 
horizonte C pode constituir a profundidade efetiva 

Nos solos salinos e alcalinos, a profundidade efetiva conside
rar-se-á interrompida por qualquer horizonte com relação Na+ /T 
x 100 igual ou superior a 15 e/ou condutividade elétrica superior 
a 24 milimhos/cm. Da mesma maneira todo horizonte "Giei" 
totalmente desenvolvido também interrompe a profundidade sob 
consideracão. 

Os pes~s adotados, para cada uma das situações possíveis, 
são os seguintes: 
-nula . . . . . . . . ................ . 
- bolsões com afloramentos . . . . . 
- menos de 30 em . . . . ...... . 
-30 a 60 em .. 
-60 a 90 em . 
-90 a 120 em. 
-mais de 120 em 

G) Te><tura e estrutura do horizonte superficial 

o 
.. ...... 2 

3 
5 
6 
8 
9 

Praticamente o afirmado com respeito à te><tura e à estrutura do 
horizonte B (vide 5.1 .1 .4.3 -Condicionantes inerentes ao solo, 
alínea C) pode ser aplicado ao horizonte superficial. 

Naturalmente que, no caso especial de se apresentai um hori
zonte superficial orgânico, terá que se considerar se a tabela se 
ajusta ou não à situação específica e, em cada caso, adaptar-se-á 
a solução mais recomendável. 

Não se trata apenas de definir se o percentual de matéria 
orgânica é ou não suficiente para caracterizar um horizonte or
gânico. 

Dever-se-ão considerar sua espessura e os possíveis efeitos 
das operações normais do preparo do solo sobre ela. É também 
relevante inferir a qualidade da mesma, porém as manchas sob 
estas condições, em um mapeamento regional, são tão pouco 
expressivas que qualquer preocupação adicional é preferível que 
seja canalizada a um e><ame do caso, pois as generalizações 
pouco contribuiriam para a análise do problema 

No caso específico dos solos classificados como Litólicos 
com horizonte A de textura areia, considerar-se-á como estrutura 
de grão simples toda e qualquer estrutura descrita como fraca, 
pequena granular 

A tabela de pesos a ser considerada é também a incluída para o 
horizonte B (Fig. 5.8). 

H) Matéria orgânica 

Considerar-se-á unicamente a percentagem do horizonte A 1. 
Quando estiver subdividido, determinar-se-á a média ponderada 
de seus componentes. 

Normalmente este valor é calculado através dos percentuais 
de N ou C e faz parte dos resultados analíticos. A fim de evitar 
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possíveis distorções com o emprego de um fator único, reco
menda-se aplicar o critério seguinte: 
-quando a relação C/N for superior a 15 multiplicar o valor de N 
por 20; 
-quando a relação C/N estiver entre 9 e 15 multiplicar o valor de 
C por 1,72 ou o valor de N por 20. indiferentemente; e 
-quando a relação C/N for inferior a 9, multiplicar o valor de C 
por 1,72. 

Caso estiver ausente o horizonte A 1 o critério será aplicado ao 
horizonte superficial presente. 

Os pesos adotados na ponderação destas características são 
os seguintes: 
-menos de 1% ..................................... 5 
-de 1 a 2% ....................................... 6 
-de 2 a 5% ........................................ 8 
-mais de 5% ....................................... 9 

Em todos os casos em que a relação C/N for superior a 20 é 
conveniente diminuir os pesos citados em dois pontos. 

5.1. 1.5- Conceituação das classes, subclasses e séries do sis-
tema 

Observe-se que a sistemática proposta agrupa todos os resultan
tes-de-interação, entes considerados como identidades indivisí
veis de capacidade, em um sem-número de unidades que, indivi
dualmente, comportam os que apresentam igual capacidade de 
influência sobre a produção e produtividade, quando submetidos 
ao mesmo sistema de manejo. 

Estas unidades são, por sua vez. agrupadas em séries que reú
nem as unidades que apresentam homogeneidade no que diz res
peito ao grau de restrição dos fatores clima, relevo e solo inde
pendente das características físico-químico-morfológicas que 
interferem na determinação de sua capacidade. 

Similarmente, as séries são agrupadas em subclasses e estas 
em classes de acordo com o tipo geral e o grau da máxima restri
ção, respectivamente. 

Desta maneira, segundo os objetivos, recursos, tempo, dados 
e cartografia básica disponível. o estudo poderá ser realizado 

.com maior ou menor profundidade. Obviamente, o grau de abstra
ção de suas generalizações não será o mesmo e,correspondente
mente, deverá ser aceito com maiores ou menores restrições. 

Nos parágrafos seguintes é oferecida a conceituacão dos dife
rentes componentes do sistema, com exceção das u'nidades que 
por seu grande número teoricamente possível não são aqui in
cluídas. 

5.1.1 .5.1 -Classe Plenater 

Os resultantes-de-interação pertencentes a esta classe encon
tram-se, do ponto de vista climatológico, em áreas onde o atendi
mento efetivo da demanda hídrica atinge a mais de 85% do valor 
total, expresso o primeiro pela média geométrica de sua precipi
tação pluvial e de sua evapotranspiração real e o segundo por sua 
evapotranspiração potencial. Adicionalmente, contam um perío
do de crescimento vegetativo ininterrupto de mais de 21 O dias, 
considerando um tempo de recorrência de cinco anos. 

Normalmente, fazem parte de superfícies estruturais tabula
res, terraços e patamares, embora também sejam comuns sobre 
superfícies de acumulação fluviais e lacustres e, ainda, sobre for
mas erosivas tabulares e no topo de algumas formas convexas. 

Por definição, são planos com declividade sempre inferior a 
5%. 

Pedologicamente, apresentam algumas variações que são a 
base dos critérios usados para sua subdivisão em unidades. No 
entanto, pode-se caracterizá-la, em termos modais, da seguin
te maneira: 

-não são salinos (condutividade elétrica sempre inferior a 4 
mmhos/cm) nem alcalinos ao longo de todo o perfil; 

-têm boa capacidade de retenção de umidade com boa a mode
radamente boa drenagem, refletindo-se nas cores de seus solos 
que são uniformes ou apenas mosqueadas na parte inferior do 
perfil; 
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-o horizonte iluvial, bem como a camada superficial, apresenta 
texturas médias e correspondentemente suas estruturas são gra
nulares ou em blocos subangulares; 
-tanto sua fertilidade atual como a potencial, considerando a 
soma de bases trocáveis e a capacidade total de troca catiônica, 
como medida dessas características, são altas. Com efeito, am
bas são sempre superiores a 16 mE/1 00 g de solo. Contribui tam
bém para esta situação o alto conteúdo de matéria orgânica que 
atinge níveis superiores a 5% com a relação carbono-nitrogênio 
inferior a 20; e, 
-por outro lado, a profundidade efetiva é freqüentemente supe
rior a 120 em, contribuindo ainda mais com a fertilidade natural, 
principalmente por sua influência na capacidade de retenção 
de umidade. 

As variações em torno da descrição modal que, como já 
afirmado, caracterizam as diferentes unidades incluem: período 
de crescimento vegetativo reduzido até 1 80 dias; condutividade 
elétrica de até 8 mmhos/cm; drenagem acentuada; texturas mo
deradamente pesadas ou moderadamente leves e suas corres
pondentes estruturas; capacidade de troca e soma de bases de 
até 12 mE/1 00 g de solo; matéria orgânica superior a 1% e pro
fundidade efetiva não inferior a 60 em. 

A) Subclasses e séries na Classe Plenater 

Por definição, as subclasses agrupam, dentro de uma classe, 
todos os elementos de interacão que apresentam o mesmo tipo 
geral de condicionante domi~ante. 

A Classe Plenater, também por definição, exclui restrições que 
são suficientemente significativas a ponto de poderem ser reco
nhecidas subclasses. Conseqüentemente, não existem agrupa
mentos diferentes a este nível. 

Por outro lado, sendo a série uma categoria onde todos os três 
tipos gerais de condicionantes são homogêneos e excluindo a 
Classe Plenater qualquer diferenciação ao nível de subclasse, só 
é possível a existência de uma série onde todos os seus tipos 
gerais de condicionantes se apresentam em um nível pratica
mente não restritivo. Esta série toma a denominacão de Plenater 
111 e corresponde, em sua definição, ao conc~ito central de 
sua classe. 

5 1 1 .5.2 -Classe Lavoter 

Climatologicamente, apresenta-se em áreas onde a média geo
métrica da precipitação pluvial, e da evapotranspiração real, re
presenta não menos de 70% de sua correspondente evapotrans
piração potencial e, adicionalmente, conta com um período de 
crescimento vegetativo ininterrupto de pelo menos 180 dias, 
com um tempo de recorrência de 5 anos. 

Normalmente faz parte do mesmo tipo de unidades geo
morfológicas da classe anterior, porém com declividades de até 
15%. Suas terras são, conseqüentemente, plenamente meca
nizáveis. 

Como em todas as outras classes, seus resultantes-de-intera
ção apresentam variações pedológicas, porém sempre com ex
pressão média de suas características físicas, químicas e morfo
lógicas dentro da amplitude de variação admissível para a classe, 
isto é, índice pedológico entre 7,0 e 8,5. 

No entanto, em seu conceito central, seus solos podem ser 
caracterizados assim: apresentam ligeira ou nenhuma sal in idade, 
são moderadamente ou bem drenados, com combinacão de tex
turas moderadamente leves a moderadamente pesad~s. comes
trutura granular, grumosa e em blocos angulares e subangulares; 
por outro lado, o conteúdo de bases trocáveis, bem como sua 
capacidade total de troca catiônica são superiores a 12 mE/1 00 g 
de solo, sendo ainda considerados de boa fertilidade, mesmo 
situando-se na parte inferior dessa faixa; são também moderada
mente profundos a profundos, com mais de 90 em de profundi
dade efetiva e seu conteúdo de matéria orgânica é superior a 
2%. 

O conceito central acima descrito, como já manifestado, com
porta variações que, dentro das difer.entes combinações dos 
tipos gerais de limitação (clima, relevo, solo), isto é, dentro de 
cada série, servem de critério para a identificação das unidades. 



Estas variações incluem: período de crescimento vegetativo re
duzido até 150 dias; salinidade moderada; drenagem acentuada; 
texturas de moderadamente leves a moderadamente pesadas (e 
até pesadas no horizonte "B"), combinadas com estruturas que 
vão de granular até colunar moderada; capacidade de troca catiô
nica e soma de bases reduzidas até 8 mE/1 00 g de solo; profundi
dade efetiva de até 60 em e matéria orgânica inferior a 1%. 

Ocasionalmente podem registrar-se valores inferiores aos 
anotados, porém são aceitos com muita reserva e, naturalmente, 
quando compensados por outras características que possibilitem 
o comportamento médio adequado à classe. 

A) Subclasses e séries na Classe Lavoter 

Respeitando os limites impostos para a conceituação da classe, é 
possível diferenciar nos resultantes-de-interacão da Classe Lavo
ter sete agrupamentos ao nível de subclasse, segundo o tipo geral 
ou tipos gerais de condicionantes dominantes: Lavoter-por-cli
ma, Lavoter-por-relevo, Lavoter-por-solo, Lavoter-por-clima/re
levo, Lavoter-por-clima/solo, Lavoter-por-relevo/solo e Lavoter
por-clima/relevo/solo. 

Sendo série o conjunto que, além de apresentar a homogenei
dade exigida por suas respectivas classes e subclasses, se mostra 
também homogêneo no que concerne ao grau de restrição de 
seus três tipos gerais, são possíveis sete séries na Classe Lavoter, 
pertencendo uma a cada subclasse, conforme relação apre
sentada na Tabela 5 VIII. 

TÁBELA 5 VIII 
Subclasses e séries na Classe Lavoter 

Subclasses 

Lavoter-por-clima 
Lavoter -por -relevo 
Lavoter-por-solo 
Lavoter-por-clima/relevo 
Lavoter-por-clima/solo 
Lavoter-por-relevo/solo 
Lavoter-por-clima/relevo/solo 

5.1 1.5.3 -Classe Agriter 

Séries 

211 
121 
112 
221 
212 
122 
222 

Climatologicamente, encontra-se em áreas onde a média geomé
trica da precipitação pluviométrica e da evapotranspiração real 
representa não menos de 55% de sua correspondente evapo
transpiração potencial e, adicionalmente, conta com um período 
de crescimento vegetativo ininterrupto de pelo menos 150 dias, 
considerando um tempo de recorrência de 5 anos. 

Do ponto de vista geomorfológico, pode fazer parte de todas 
as formas estruturais, das unidades tabulares e convexas, das for
mas erosivas e dos terracos fluviais ou lacustres das formas de 
acumulação, porém, em t~dos os casos, quando as declividades 
são inferiores a 25%. Assim, é mecanizável, embora nos casos 
extremos as máquinas trabalhem com certa dificuldade. 

Pedologicamente, os resultantes-de-interação da Classe Agri
ter têm características físico-químico-morfológicas tais que a 
média geométrica de seus pesos, de acordo com a metodologia 
proposta, seja superior a 5,5. 

Seus solos são, conseqüentemente, variados. Em termos de 
conceituação modal podem ser descritos da maneira seguinte: 
são salinos a moderadamente salinos, condutividade elétrica de 
até 8 milimhos/cm; drenagem de ligeiramente lenta a acentuada
mente rápida; textura de moderadamente leve até pesada, com
binada com estruturas em blocos, prismáticas ou colunares mo
deradas e granulares; apresentam capacidade de troca catiônica, 
bem como soma de bases trocáveis, superior a 8 miliequivalentes 
por cada 100 g de solo, denotando, com isto, regular a boa fertili
dade potencial e atual; são moderadamente profundos, conteú
dos de matéria orgânica normalmente superiores a 1%. 

Variações para menos dos valores acima descritos podem ser 
aceitas desde que devidamente compensadas, de forma a manter 
a capacidade dentro dos limites estabelecidos para a classe. 

A) Subclasses e séries na Classe Agriter 

Reconhecem-se sete subclasses: Agriter-por-clima, Agr iter por
relevo, Agriter-por-solo, Agriter-por-clima/relevo, Agtiter-por
clima/solo, Agriter-por-relevo/solo e Agriter-por-clima/relevo/so
lo. 

A combinacão dos três tipos gerais de condicionantes, clima, 
relevo, solo, cÓm seus respectivos graus de restrição possíveis a 
este nível, determina a ocorrência das '19 séries relacionadas na 
Tabela 5 IX. 

TABELA 5 IX 
Subclasses e séries na Classe Agriter 

Subclasses Séries 

311 312 
Agriter-por-clima 321 322 

131 132 
Agriter-por-relevo 231 232 

113 123 
Agriter-por-solo 213 223 

Agriter-por-clima/relevo 331 332 

Agriter-por-clima/solo 313 323 

Agriter-por-relevo/solo 133 233 

Agriter-por-clima/relevo/solo 333 

5 1 1 5.4 - Classe Mesater 

Do ponto de vista climático, os componentes desta classe se 
encontram em áreas onde a média geométrica da precipitação 
pluviométrica e da evapotranspiração real representa não menos 
de 40% do valor de sua correspondente evapotranspiração po
tencial e, adicionalmente, contam com um período de cresci
mento vegetativo de pelo menos 120 dias, considerando um 
tempo de recorrência de 5 anos. 

Geomorfologicamente, fazem parte das unidades tabular, ter
raço e patamar das formas estruturais e das tabulares convexas e 
agudas das formas erosivas, porém restritas ao lugares onde a 
declividade é infer;or a 40% 

Suas características pedológicas são de tal natureza que seu 
correspondente índice, obtido segundo os critérios estabeleci 
dos na metodologia, é igual ou superior a 4 .O 

Modalmente, seus atributos físicos, químicos e morfológicos 
variam na amplitude seguinte: não a acentuadamente salinos; 
drenagem de acentuadamente lenta a acentuadamente rápida; 
todas as texturas com eJccecão das muito leves e praticamente 
todas as estruturas; tanto a c~pacidade de troca catiônica como a 
soma de bases trocáveis superior a 4 miliequivalentes para cada 
100 g de solo e profundidade efetiva não inferior a 30 em. 

A) Subclasses e séries na Classe Mesater 

Como todas as outras classes, exceto a Plenater, esta também 
admite sete subclasses, segundo o tipo de condicionante domi
nante presente: Mesater-por-clima, Mesater-por-relevo, Mesa
ter-por-solo, Mesater-por-clima/relevo, Mesater-por-clima/solo, 
M esater-por-re levo/sol o e M esater-por-c I ima/rel eva/solo. 

A Tabela 5 )(mostra suas 37 séries, distribuídas segundo suas 
respectivas subclasses 

5.1.1 5 5 -Classe Agroster 

Os componentes desta classe se encontram sob clima onde a 
relação percentual entre o atendimento efetivo, expressa pela 
média geométrica entre a precipitação pluvial e a evapotranspira
cão real da demanda hídrica ideal, expressa pela evapotranspira
Ção potencial. é pelo menos de 25% e, adicionalmente, contam 
com um período de crescimento vegetativo ininterrupto de, no 
mínimo, 90 dias, considerando um tempo de recorrência de 5 
anos. 
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TABELA 5X 
Subclasses e séries na Classe Mesater 

Subclasses Séries 

411 412 413 
Mesater-por-clima 421 422 423 

431 432 433 

141 142 143 
Mesater-por-relevo 241 242 243 

341 342 343 

114 124 134 
Mesater-por-solo 214 224 234 

314 324 334 

Mesater-por-clima/relevo 441 442 443 

Mesater-por-clima/solo 414 424 434 

Mesater-por-relevo/solo 144 244 344 

Mesater-por-clima/relevo/solo 444 

Geomorfologicamente, fazem parte das mesmas unidades da 
classe anterior, porém com declividade de até 55%, além das 
planícies inundáveis desde que respeitado o condicionamento 
do período vegetativo. 

O índice pedológico de seus componentes é igual ou superior 
a 2,5 e, assim, inclui uma ampla variedade de solos que apresen
tam, modalmente, as características seguintes: condutividade 
elétrica de até 16 milimhos/cm, podendo, desta maneira, ser até 
fortemente salinos; drenagem de acentuadamente lenta a forte
mente rápida; quaisquer textura e estrutura, devendo, porém, ser 
feitas restrições à maciça e à laminar; capacidade total de troca 
catiônica, soma de bases trocáveis e conteúdo de matéria orgâ
nica praticamente não restritivos a praticamente qualquer pro
fundidade, desde que esta não possa ser definida como nula ou 
como de bolsões com afloramentos frequentes. 

A) Subclasses e séries na Classe Agroster 

De acordo com a natureza do tipo geral de condicionante mais 
restritivo são diferenciadas sete subclasses: Agroster-por-clima, 
Agroster-por-relevo, Agroster-por-solo, Agroster-por-cl ima/rele
vo, Agroster-por-clima/solo, Agroster-por-relevo/solo e Agros
ter-por-clima/relevo/solo. 

Do total das séries da classe, 16 pertencem à Subclasse 
Agroster-por clima, 16 à Agroster-por-relevo, 16 à Agroster-por
solo, 4 à Agroster-por-clima/relevo, 4 à Agroster-por-clima/solo, 
4 à Agroster-por-relevo/solo e 1 à Agroster-por-clima/relevo/ 
solo, conforme a Tabela 5.XI. 

5.1.1.5.6 - Classe Silvater 

Climatologicamente, pode se apresentar sob, praticamente, qual
quer tipo de clima, incluindo a faixa onde a média geométrica da 

TABELA 5 XI 
Subclasses e séries na Classe Agroster 

Subclasses Séries 

511 512 513 514 

Agroster-por-clima 521 522 523 524 
531 532 533 534 
541 542 543 544 

151 152 153 154 

Agroster-por-relevo 251 252 253 254 
351 352 353 354 
451 452 453 454 

115 125 135 145 

Agroster-por-solo 215 22.5 235 245 
315 325 335 345 
415 425 435 445 

Agroster-por-clima/relevo 551 552 553 554 

Agroster-por-clima/solo 515 525 535 545 

Agroster-por-relevo/solo 155 255 355 455 

Agroster-por-clima/relevo/solo 555 
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precipitação pluvial, com a evapotranspiração rea_l, n~presenta 
menos de 25% de sua correspondente evapotransp1raçao poten
cial e as áreas onde o período de crescimento vegetativo é inferior 
a 80 dias, com tempo de recorrência de 5 anos. 

Da mesma maneira, as unidades geomorfológicas e suas res
pectivãs amplitudes de declividade nas que esta classe pode se 
apresentar são muito variáveis embora sejam típicas as formas 
agudas com declividades superiores a 55%, quando fazem parte 
de uma subclasse especial, como se verá posteriormente. 

Também, pedologicamente, as características físico-químico
morfológicas são as mais variadas, de forma que seu correspon
dente índice pode ocupar qualquer lugar da amplitude de varia
ções estabelecida metodologicamente, embora esta afirmativa 
seja meramente conceitual, pois na prática são extremamente 
improváveis solos de ótima qualidade sob climas e relevos extre
mamente limitativos. 

A) Subclasses e séries na Classe Silvater 

Como em todas as outras classes, exceto a Plenater, também 
nesta são reconhecidas sete subclasses: Silvater-por-clima, Sil
vater-por-relevo, Silvater-por-solo, Silvater-por-clima/relevo, Sil
vater-po clima/solo, Silvater-por-relevo/solo, Silvater-por-clima/ 
relevo/solo. 

As séries nesta classe, distribuídas de acordo com a subclasse 
a que pertencem, estão incluídas na Tabela 5.XII. 

Destaque-se que as correspondentes à Subclasse Silvater
por-clima são improváveis no âmbito do território nacional. 

TABELA 5 XII 
Subclasses e séries na Classe Silvater 

Subclasses Séries 

611 612 613 614 615 
621 622 623 624 625 

Silvater-por-clima 631 632 633 634 635 
641 642 643 644 645 
651 652 653 654 655 

161 162 163 164 165 
261 262 263 264 265 

Silvater-por-relevo 361 362 363 364 365 
461 462 463 464 465 
561 562 563 564 565 

116 126 136 146 156 
216 226 236 246 256 

Silvater-por-solo 316 326 336 346 356 
416 426 436 446 456 
516 526 536 546 556 

Silvater-por-clima/relevo 661 662 663 664 665 

Silvater-por-clima/solo 616 626 636 646 656 

Silvater-por-relevo/solo 166 266 366 466 566 

Si lvater-por-clima/relevo/solo 666 

5.1.2- LEVANTAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE 
DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Das seis classes preconizadas pela metodologia, cinco foram 
identificadas para as Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife. 

Nestas seis classes distribuem-se os níveis hierárquicos se
guintes: 26 subclasses, 137 séries e 668 unidades. 

Em relação ao clima foram identificados cinco graus de restri
cão de 100 a 500, todos ocupando grandes extensões de terras, 
~xceto o grau 200 por excesso, representado graficamente no 
mapa e no relatório pelo símbolo(*), que acompanha a série e que 
ocupa pequena área no litoral de Pernambuco. Por outro ladc;>, 
destaca-se o grau 400 por ocupar a maior extensão e ser o ma1s 
contínuo em termos de distribuição espacial. A variação da média 
anual de temperatura na área é pequena, variando de 21 oca 26°C. 
Ressalta-se que as mais baixas temperaturas ocupam pequenas 
áreas e estão condicionadas às maiores altitudes. 

A pluviosidade mais elevada ocupa as áreas litorâneas. Sua 
varia cão vai de 91 O mm, no posto pluviométrico de Dias Coelho
BA, a'té 2.299 mm, no posto pluviométrico de lpojuca-PE. 



As mais baixas pluviosidades encontram-se nas áreas do 
Pediplano Sergipano, nos Patamares Periféricos à lbiapaba
Araripe, nas Chapadas do Tonã e da Serra Talhada e nas Baixadas 
dos Rios Jacaré e Salitre. A menor precipitação média anual é de 
334 mm e corresponde ao posto pluviométrico de Panelas-BA, 
situado na Unidade Geomorfológica Baixadas dos Rios Jacaré 
e Salitre. 

Quanto às formações vegetais, a maior parte da área é ocu
pada pela Estepe (Caatinga), desde as formações de Parque até a 
Estepe Arbórea Densa, o que agrava o problema da erosão lami
nar que retira em muito a cobertura superficial do solo, dada a 
pouca proteção que a Estepe dá a ela. O segundo lugar em área é 
ocupado pelas Florestas, desde a Ombrófila Densa à Estacionai 
Decidual (vide 4 -Vegetação), que hoje já constituem, na sua 
maior parte, áreas de antropismo, ocupadas pelas monoculturas 
de cana-de-açúcar e café, e agricultura em geral. 

O Cerrado e demais formações, salvo as áreas de contatos, 
ocupam pequenas áreas distribuídas por todas as Folhas; exce
tuando-se as áreas de formacão marinha e fluvial, todas as outras 
já estão invadidas pela açã~ antrópica. 

A Divisão de Geomorfologia define para as Folhas SC.24/25 
Aracaju/Recife 4 tipos de modelados: 
-modelados de acumulação que ocupam toda a faixa litorânea, 
áreas ao longo do rio São Francisco e de outros vales de rio. São 
geralmente de morfologia plana, com declividades menores que 
5%, não oferecendo empecilho à mecanização; 
-o modelado de aplainamento corresponde à maior parte da área 
(vide 2- Geomorfologia); ocupa, grosso modo, a mesma área das 
formações de Estepe A declividade neste modelado tem valores 
menores que 8% Localmente existem declividades de até 25%, 
representados pelos entalhes dos rios, cristas etc. em menor 
quantidade. Estas declividades originam graus de restrição 01 O, 
020 e 030 de relevo. Constituem áreas plenamente mecanizá
veis, exceto a última, onde esta prática encontra algumas limi
tações; 
-o modelado de dissolucão restringe-se à área sudoeste; corres
pondendo ao karst coberto e em exumação da Bacia do Bambuí. 
São áreas de declives menores que 5% e de solos de fertilidade 
natural alta; e 
-o modelado de dissecação encontra-se principalmente a su
deste, noroeste e na região ao longo do litoral (correspondendo 
à região de Floresta). A declividade nestas áreas raramente atinge 
valores abaixo de 5%, e em poucos casos entre 5 e 15%, sendo as 
mais comuns as com declividades acima de 25%, dando origem a 
graus de restrição 030, 040,050 e 060. Os solos representativos 
destas áreas são os Podzólicos, Litólicos e Latossolos. São áreas 
muito suscetíveis à erosão, dados a declividade e o uso ina
dequado. 

Há uma diversidade muito grande de solos. Foram obtidos 
graus de restrição 001 a 006. De maneira geral predomina o grau 
restritivo 003 e logo após o 004. Certos solos apresentam pedre
gosidade e/ou rochosidade e/ou cascalho e/ou concreções no 
perfil ou em superfície. Estes solos são representados grafica
mente no mapa e no relatório pelo símbolo (0

), que acompanha a 
representação gráfica da série. 

A fertilidade natural dos solos, considerando-se o principal 
solo da associacão, nesta escala de mapeamento, é média a 
baixa. No entantÓ, se pensarmos em termos de pequeno proprie
tário agrícola, os outros solos da associação, às vezes de fertili
dade mais alta, revestem-se de grande importância, sendo utili
zados intensivamente. 

5.1.2.1 -Classe Lavoter 

Caracteriza esta categoria hierárquica a presença de graus deres
trição que não ultrapassam a dois. Qualquer um dos elementos de 
interação clima-relevo-solo pode dar origem a restrições do
minantes. 

Neste caso temos restrições 100 e 200 para clima, 01 O e 020 
para relevo e 002 para solos (Tab. 5.XIII). 

A Classe Lavoter ocupa 0,4% da área, sendo que deste percen
tual a maior parte refere-se à Subclasse Lavoter-por-clima/rele
vo/solo. 

Classe 

Lavoter 

TABELA 5XIII 
Subdivisão da Classe 2- Lavoter 

Características pedológicas 
Subclasse Série definidoras das unidades 

Lavoter·por·clima/ 212 dp, et, cb. bt, pt 
solo 212° d.pm 

Lavoter·por·relevo/ 122 de 
solo 

222 de, eb, ep. cb, b, bm, pt 
Lavoter·por·clima/ 222° cp, p, pm 
relevo/solo 222* b 

*Série definida por excesso de umidade 

Área 
(km2 ) 

288 
127 

49 

559 
104 

23 

o Série definida por solos cascalhentos e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa 
e/ou concrecionários e/ou com cascalhos 

Em relacão aos solos, as características limitantes são equili
bradas. Ap~oximadamente 45% de limitações são imputáveis às 
características físicas do .solo, como a drenagem, estrutura e pro
fundidade; 25% às químicas, como capacidade de troca e soma 
de bases; 30% às derivadas de associação físico-química do 
solo. 

5.1.2.1.1 - Subclasse Lavoter-por-clima/solo 

Desta subclasse fazem parte duas séries e sete unidades, que 
possuem certa homogeneidade climática e pedol~gica. 

Em termos espaciais a Subclasse Lavoter-por-cltma/solo ocu
pa pequenas áreas totalizando 415 km2

• Loca~iz~r:n-se ~a~ pro
ximidades de Mulungu do Morro (sul de lrece), Ja no ltmtte da 
Folha SD.24 Salvador; a norte de Paripiranga; e a norte de Ribei
rão já no limite das Folhas SB.24/25 Jaguaribe/Natal. 

As condicões climáticas desta subclasse variam de acordo 
com a localiz~cão da mancha em relacão ao litoral. A pluviometria 
média anual o~cila de 709 mm até (471 mm de chuva nas três 
regiões respectivamente. A temperatura média anual varia de 
21 ,3°C até 24,8°C nas três regiões respectivamente, guardando 
uma relacão estreita com uma altitude de 813 m na estação de 
Mulungu 'do Morro, 430 m em Paripiranga e 97 m em Ribeirão. 
Somente o posto pluviométrico de Mulungu do Morro tem exce
dente hídrico nulo durante todo o ano. Os demais apresentam 
excedente hídrico da ordem de 62 mm para Paripiranga, de julho 
a agosto, e 409 mm para Ribeirão, de maio a agosto. Todas três 
possuem deficiência hídrica da ordem de 287 mm para Mulungu 
do Morro, de janeiro a outubro, 302 mm para Paripiranga, de 
novembro a abril, e 316 mm para Ribeirão de novembro a feverei
ro (Tab. 5.XIV). 

A declividade menor que 5%, registrada para esta subclasse, 
corresponde ao grau de restrição 01 O que não impede o uso de 
maquinaria agrícola. 

Quanto aos solos, a limitação principal é devida às caracte
rísticas físicas do perfil de solo. 

As restricões devido à drenagem referem-se a solo imperfeita
mente dren~do e a solo fortemente drenado. 

As limitações por profundidade ligam-se aos valores de 40 
em, 42 em e 55 em (Tab. 5.XV). 

Os fatores restritivos de textura das Unidades 212et, 21 2bt, 
212pt dizem respeito à textura franco-argila-arenosa, argila e 
argilo-siltosa, que têm uma influência secundária no perfil, uma 
vez que o primeiro componente de restrição, neste caso, é mais 
limitativo. 

No geral, a fertilidade natural destes solos é média, salvo a das 
Unidades 21 2c b e 212bt que é menor (Tab. 5.XV). 

Os valores da soma de bases são médios e menores que os da 
capacidade de troca. 

A) Séries 212 e 212° 

São representadas pelas Unidades 212dp, 212et, 212cb, 212bt, 
212pt, 212°d e 212°pm. 

As Unidades 212cb, 212bt, 212pt e 212°pm, mais importan
tes em termos de área, localizam-se nas proximidades de Mulun
gu do Morro e nas proximidades de Paripiranga. As duas primei-
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TABELA 5.XIV 
Postos e parâmetros representativos das séries com grau de restricão 200 por clima 

Índice 
Evapotranspira-

Excedente Altitu- Localização Pluviometria Temperatura ção Deficiência 
Postos de agrocli- total média anual 

(m) Longi- Lati- mático Média anual (•C) Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuição anual 
tu de tu de (%) (mm) (mm) (mm) (mm) (meses) (mm) (meses) 

Água Branca-AL 510 37•57' 09°17' 81 1 004 23,2 1 157 869 398 Set -nov -abr 135 Jun.-agos 
Anadia-AL 105 36°19' 09°41' 78 1 221 24,8 1 367 943 424 Nov-mar 278 Mai.-agos. 
Antas-BA 430 38°21' 10•23' 70 811 23,1 1 158 811 347 Out -abr o -
Baixa Grande-BA 369 40•10' 11 °57' 72 822 23,3 1 138 822 316 Dez.-out o -
Bonfim-SE 230 37•51 11°03' 73 969 25,0 1 295 923 372 Nov -abr 46 Jul.-agos 
Bonito-BA 967 41•16' 11°58' 84 765 19,8 912 765 147 JuL-out, o -
Brejo da Madre de Deus-PE 645 36•23' os•os· 78 842 22,1 1.084 842 242 Out -fev o -
Campo do Brito-SE 180 37•30' 10•45' 81 1 176 24,5 1 337 988 399 Nov ~mar 188 Mai -agos 
Campo Largo-BA 950 41•25' 10•23' 79 826 20,5 992 738 254 Jun -out 88 Jan.-mar 
Carira-SE 351 37•42' 10°21' 74 906 23,7 1 204 888 316 Nov -abr 18 Jul. 
Cícero Dantas-BA 420 38•22' 10•36' 76 876 23,2 1 157 876 281 Out -abr o -
Cipó-BA 131 38•31' 11•06' 72 1 018 25,0 1 421 1 018 403 Set-mai o -
Coruripe-AL 10 36•10' 10°07' 82 1 368 25,2 1 436 1 012 423 Nov.-mar 356 Mai -agos 
Duas Barras do Morro-BA 627 40•58' 11°58' 71 761 22,3 1 070 761 309 Jun -out e dez -mar o -
Esplanada-BA 181 37•57' 11°47' 82 1 099 24,1 1 275 1 001 274 Nov-mar 98 Jun.-agos 
Frei Paulo-SE 272 37•32' 10•33' 76 982 23,9 1 247 913 334 Nov-mar 69 Jun.-jul 
Garanhuns-PE 866 36•29' 08°53' 76 763 20,6 966 705 263 Nov -abr 60 Jul -agos 
lbititá-BA 700 41•58' 11•33' 71 740 21,9 1 045 740 305 Ma i -out. o -
Igreja Nova-AL 17 36•39' 10°07' 73 1 130 25,3 1 444 995 449 Nov -mar 135 Mai.-agos 
lnhambupe-BA 180 38•21' 11 °47' 71 899 24,1 1 275 899 376 Set -abr o -
lpojuca*-PE 30 35•04' 08°24' 124 2 299 25,1 1 415 1 340 75 Dez 959 Abr -set 
ltabi-SE 187 37°06' 10°07' 72 1 017 24,5 1 319 884 435 Nov -mar 133 Jun -agos 
Jacobina-BA 460 40•31' 11•10' 73 840 23,2 1 157 840 317 Jan -dez o -
Japaratuba-SE 79 35•57' 10•36' 76 1 217 25,2 1 430 965 465 Nov -mar 252 Mai.-agos 
Jenipapo-SE 100 37•29' 10•52 80 1 228 24,9 1 388 1 000 388 Nov-mar 228 Mai.-agos 
Lagarto-SE 183 37•40' 10•55' 72 972 24,5 1 337 992 395 Nov -mar 30 Jul. 
Mairi-BA 424 40•09' 11•42' 70 802 23,3 1 138 802 336 Jan -dez o -
Morro do Chapéu-BA 1 012 41•08' 11 °32' 80 728 19,8 912 728 184 Fev -abr.-out o -
Mulungu do Morro-BA 813 41•36 11°57' 71 709 21,3 999 709 287 Jan -abr.-out o -
N S~ das Dores-SE 200 37•13' 10•30' 75 1 052 24,4 1 312 918 394 Nov -abr 134 Jun -agos 
Fazenda Oco d'Agua-BA 820 40•33' 10•35' 71 711 21,2 1 004 711 293 Jan.-fev -mai.-nov o -
Pacatuba-SE 20 36°39' 1 0°27' 75 1 171 25,3 1 436 994 442 Nov.-mar 177 Mai.-agos 
Palmeira dos Índios-AL 342 36°39' 09°24' 77 1 021 23,6 1.194 819 375 Nov.-abr 202 Jun -agos 
Paripiranga-BA 430 37•51' 10°41' 76 907 23,0 1 147 845 302 Nov -abr 62 Jul.-agos 
Penedo-AL 28 36•35' 10•17' 77 1 218 25,2 1 441 998 443 Nov-mar. 220 Mai -agos 
Piaçabuçu-AL 10 36•25' 10•25 75 1 171 25,2 1 453 1001 452 Out-mar 170 Mai -agos. 
Pocão-PE 1 035 36•42' 08•11' 85 804 19,9 918 761 157 Nov.-fev 43 Jun -jul. 
Ouipapá-PE 480 36•03' 08•49' 77 939 22.7 1 148 822 326 Nov -fev 117 Jun -jul 
Riachão do Dantas-BA 167 37•44' 11•04' 80 1 100 24,4 1 307 989 318 Nov-mar 111 Jun -agos 
Ribeirão-PE 97 35•23' 08•3·1' 79 1 471 24,8 1 578 1 062 316 Nov -fev 409 Mai -agos 
Ribeirópolis-SE 350 37•26' 10•32' 81 1 061 23,5 1 211 906 305 Nov -mar 155 Jun -agos 
Rio Reai-BA 220 37•56' 11•28' 71 929 24.4 1 307 92g 378 Out-mar o -
Rodoleiro-BA 900 41•26' 10°37' 71 701 20.7 982 701 281 Ma i -out o -
São Joaquim do Monte-PE 501 35•51' 08°25' 80 994 22,6 1 105 783 322 Nov -mar 211 Jun -agos 
Senhor do Bonfim-BA 544 40°11' 1 0°27' 76 842 22,8 1 106 842 264 Agos -mar o -
Tanquinho-BA 247 39°06' 11°58' 74 924 24,0 1 257 924 333 Agos-abr o -
Tombador do Araújo-BA 820 40•42' 11•12' 77 782 21,3 1 013 782 231 Ma i -fev o -
Umbaúba-SE 109 37•40' 11•22' 81 1 265 25,0 1411 1 032 378 Nov -mar 233 Mai.-agos 
União dos Palmares-AL 155 36•03' 09•10' 70 1 019 24,5 1 341 864 477 Nov -mar 155 Jun -agos 
Ventura-BA 800 40•59' 11•40' 79 778 21,0 984 778 206 Jan -out o -
* Defmrdo por excesso de umrdade 

TABELA 5.XV 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-clima/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- Índice 
Mat Unidade vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap. troca Soma Pro f Horizonte A 

(km2
) n~ 

(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases efe- orgâ-
(mmhos/ Estrutura Textura ti v a Textura Estrutura nrca 

em) (mE/100g) (mE/1 OOg) (em) (%) 

212 dp 6 107/S <5 7,10 <4 Imperfeita - - 18,89 16,85 55 Franco-siltosa Granular 0,89 

212 et 13 3/R <5 7,06 <4 Moderada Blocos Argila 13,10 11,70 110 
Franco-argila 

Maciça 2,61 
subangulares arenosa 

212 cb 235 49/S <5 7,12 <4 Moderada Blocos Franco- 4,30 2,60 120 
Franco- Blocos 1,80 

subangulares argilosa argilosa angulares 

212 bt 31 47/S <5 7,80 <4 Boa 
Blocos Argila 7,22 6,32 150 Argila Granular 2.49 
subangulares 

212 pt 3 241/S <5 7,74 <4 Boa Blocos Argila 17,19 13,90 42 Argilo-siltosa 
Blocos 5.42 

subangulares subangulares 

Franco-argila Franco-
212° d 6 36/S <5 7,28 <4 Forte Blocos arenosa, 

10.45 9,27 170+ arenosa, Granular 2,18 
subangulares muito cascalhenta 

cascalhenta 

Franco-
212• pm 121 67/S <5 7,49 <4 Boa - - 10,15 8,44 40 arenosa, Granular 1,35 

cascalhenta 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa ejou fase rochosa e/ou com cascalhos 
/R- Perfis levantados pela DIPED- Projeto RADAMBRASIL 
/S- Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
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ras fazem parte da unidade geomorfológica Chapada de lrecê. 
As duas últimas fazem parte da unidade geoliiOrrológica Tabu
leiro Dissecado do Vaza-Barris (vide 2 -- Geomorfologia). 

As unidades restantes ocupam pequenas áreas ao norte em 
diversas unidades geornoriológicas. 

Consideram-se aptos à agricultum e pastagens os solos repre
sentativos destas séries, apesar das limitações originadas das 
características físicas dos perfis de solo e da fertilidude natural 
média (Tab. 5.XV). 

A Série 212° possui como elemento aguwànte, nos perfis de 
solo que a representa, a presença de uma te)(tura cascalhenla, 
que impede o uso de maquinatia agrícola, mas não impede que se 
use a tracão animal. 

Nesta· série a Unidade 212°d, dadas as suas caracte1 ísticas 
pedológicas, estaria melhor aproveitoda com lavoura e agricul
tura, desde que se usem práticas conservacionistas, do que a 
212°pm que seria melhor aproveitada com pastos (Tab. 5XV). 

As unidades da Série 212 apresentam-se aptas à lavoura e 
agricultura desde que se observem também práticas de con
servação. 

O maior aproveitamento econômico destas séries condiciona
se à escolha de terras com melhores características físicas, ou a 
práticas de irrigação e adubação química se necessárias. 

5.1.2.1.2 ·- Subclasse Lavoter-poHelevo/solo 

Este tá)wn caracteriza ·se por uma LÍnica série e uma única unidade 
(Tsb. 5 XVI) Ocupa uma área dG 4 31án2

• Sua localização está res
trita a urna área pró"ima ao litor ai, mais pmcisamGnte nas pro~ 
"imidades dos rios Sergipe e rliachuelo. 

Esta subclasse tem pluviometria média anual de 1.543 mm e 
temperatura média anual de 25,3°C (Tab. 5J<VII). Nos meses de 
maio a setembro possui um eKcedente hídrico de 502 mm, e nos 
meses de novembro a marco sua deficiência é de 400 mm. 
Ouanto ao clima não e)(iste r;Gnhurn impedimento ao uso. 

A declividade da área varia entre 5 e 15%, derivada de um 
modelado de dissecação homogêneo (vide 2 -· Geomorfologia). 

Esta limitação po1 relevo é o maior impedimento ao uso desta 
subclasse e mesmo assim ainda não constitui impedimento à 
mecanização. 

Quanto ao solo representativo, caracteriza-se por ser ciG fer-lili~ 
dade natural alta. A principal restrição refere-se à sua dtGnag(ml 
impetieita, e secundariamente à estruturação em blocos an~ju
lares. 

Observando-se cuidados de conservação de solos, esta sub
classe torna-se apta à e>cploração agrícola intensiva. 

A) Série 122 

DesüJ série, faz parte urna única unidade, a 122tlG {rab. 5XVI). 
Desenvolve-se na unidade geomoriológica Tabuleiros Cos

teiros. 
Os sedimen-tos {calcários, wenitos, folhelhos e outtos) perten· 

centes a esta unidade dão origerol a solos de fertilidade natural 
elevada e argila de boa qualidade dentro de uma mesma <Jssocia
ção de solos. O solo representativo desta sétie possui 20.4 mE/ 
100 g de capacidade de troca de cátions e 18,0 m[/1 00 g de 
soma de bases e 3,07% de matéria orgânica, o que compõe um 
quadro de características químicas de boa qualidade. 

Os fatores mais restlitivos elo solo clestiJ unid<Jde roferem-se à 
drenagem imperfeita e à estrutura em blocos angulçHes, que rtão 
chegam a constituir impedimento à aglicultura intensiva. 

O tipo de argila, GJ(pansiva, de maior pegajosidade e plastici~ 
da de, deve ser levado em conta qw:mclo se utilizar maquinar ia 
agrícola. 

O trabalho de campo mostra que a ocupação atual dil área é 
feita com a monocultura da cana-de·<Jçúcm e pecuária nos vales, 
o que de certa maneira suuutiliza a série que, por estar próldrna n 
centros consumidores importantes e por ter cmacterísticas espe
ciais de clima, 1 elevo e solo, seria rnelhor aproveitada a nível da 
população, com I<Jvoura e agticultura diversificadA. 

Ressalta-se também que a área é de mcpl01açiiopr"1rolífera e 
que possui um grande interesse econôrnico. 

TABELA 5 XVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por·relevo/solo) 

---~· 

Características físico-químicas do perfi! de solo 

De c li- Índice 
Área Perfil Unidade (km2

) 
vidade pedo- Sarini- Horizonte B Cap troca Soma Prof. Horizonte A Mat 

n~ da de Drenagem (%) lógico 
(mmhos/ Estrutura 

em) 

122 de 49 41/S 5-15 7,33 <4 Imperfeita 
Blocos 
angulares 

/S ~Perfil levantado pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 

5.1.2. 'I .3 - Subclasse Lavoter-por· clima/relevo/solo 

Fazem parte deste tálwn três séries e 11 unidades, quG guardam 
certa homogeneidade climática ele relevo e de solo. 

Estas séries pmiicipam com as maiores áreas na Classe La .. 
vote r. 

Localizam-se nas prmdmidades de Samarnbaia-BA, Paripir<Jn· 
ga-BA, Lagarto-SE, Flibeirópolis-SE, a norie de Gravatá-PE, Cam
po do Brito-SE, Garanhuns-PE, lpojuca·PE, ,Japaratuba·SE e Hia
chuelo-SE. 

Em relação ao clima, duas situações se opõem apesm de 
serem representadas pelo rnesmo grau 200 de restrição: séries 
com insuficiência de chuva para algumas culturas, e séries com 
eJCcesso de chuva, com umidade tal que reflete no bom desenvol
vimento fisiológico da planta ou criação de um ambiente propício 
à proliferação de pragas e agentes fitopatológicos. Os valores da 
pluviometria média anual variam de 876 mm no posto ele Cícero 
Dantas-BA, pró"imo a S<Jmambaia·BA, passando por 1.2 i /mm 
em Japaratuba-SE até 2.299 mm em lpojuca-PE,já na classe 200 
por el:cesso. A temperatura média anual vatia de 23,0°C a 
25,3°C 

As características de relevo pertencem iJO grau 020, onde <J 

declividade entre 5 e 15% não impede sua mecanização. 

efe- or_gâ-
de cátions de bases 

Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) ti v a Textura Estrutura lliC8 

(em) (%) 

Argila- 20,40 18,00 70+ 
Franco- Blocos 3,07 

arenosa arenosa subangulares 

A nível desta subclasse, os fatores restritivos, no que se refe
re aos solos, se equilibram. Cinco unidades possuem restrições 
derivadas das características físicas, quatro elos caracte1 ísticas 
químicas e três unidades das derivadas da associação d<Js cmac
terísticas químicas e físicas. 

A) Séries 222 e 222° 

As unidades pertencentes a estas séries concentram~se princi
palmente no sudeste ela áreil. fl.s demais unidatles se espnlltam 
apro)(imadamente do lado esquerdo da estmda Jrmqueito··/\rnpi .. 
raca, Garanhuns-Venturosa. A Ulliclade resté11rte se encontrei no 
nordeste limite destas !"olhas com élS Folhas SB.2.!/-/25 .Jaguari .. 
be/Natal. 

Situam-se nos Tabuleiros do llio Fleal; nos-~ abuleiros Costa i .. 
tos; no Tabuleiro Dissecado elo Vaza-Barris; no Pediplano do 
Babw São Francisco e no Pediplano Centr<JI. Conespondern aos 
modelados de aplanamento e dissecação, cuja declividade vari<J 
de 5 a 15%, constituindo ainda terras plenamente mec<Jniz<:íveis. 

Das variáveis de interação, a que mais eJwrce restrição ao uso 
no caso destas séries é o climu. 
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TABELA 5XVII 
Postos e parâmetros representativos das séries com grau de restrição 100 por clima 

Altitu- Localização Índice Pluviometria Temperatura 
Postos de agrocli- total média anual 

(m) Longi- Lati- mático Média anual ("C) 
tude tu de (%) {mm) 

Água Fria-BA 300 38'46' 11'52' 85 1.031 23,7 
Altamira-BA 140 37'49' 11'46' 90 1 373 24,7 
Aracaju-SE 3 37'03' 10'54' 93 1 585 25,3 
Barra do Guabiraba-PE 440 35'40' 08'25' 98 1 208 22,8 
Barreiras-PE 23 35•12' 08'50 94 1 896 25,1 
Belém-SE 100 37•22' 10'55' 91 1 489 25,0 
Buíque-PE 798 37•10 08'37' 98 1 152 21.4 
Cabo-PE 30 35•02' 08'18' 111 1 992 25,1 
Camboatá -SE 150 37•30 11'08' 96 1 587 24.7 
Campo Formoso·BA 545 40•19' 10'30' 89 997 22,8 
Capela-SE 148 37•04' 10'30' 89 1 417 24,6 
Colônia Leopoldina-AL 166 35•43' 08'55' 85 1 235 24.4 
Colônia Pindorama-AL 110 36'24' 10'07' 95 1 527 24,7 
Conde-8A 20 37'36' 11'49' 89 1 456 25.4 
Cortes-PE 340 35•33' 08'28' 102 1 757 23,5 
Cristinápolis-SE 173 37•46' 11'29' 88 1 298 24.4 
Curral do Meio-SE 30 36'55' 10'43' 94 1 633 25,2 
Dias Coelho-BA 607 40'47' 11'31' 85 910 22,3 
Entre Rios-BA 151 38'04' 11'58' 100 1 521 24.4 
Escada-PE 93 35'14' 08'22' 105 1 600 24,8 
Estância-SE 53 37'27' 11'16' 96 1 460 24,8 
Flexeiras-AL 70 35'43' 09'17' 100 1 726 24,9 
Flores-BA 800 40'59' 11 '27' 93 943 21,3 
Gameleira-PE 101 35'23' 08'35' 99 1 686 24,8 
lbateguara·AL 505 35'56' 08'59' 89 1.125 22,5 
lndiaroba-SE 21 37'31' 11'31' 89 1 495 25.4 
lraí-BA 400 38'37' 11'56' 91 1 119 23,1 
ltapeipu-BA 500 40'20' 11'18' 90 1014 23,0 
ltaporanga da Ajuda-SE 10 37'18' 10'58' 89 1 458 25.4 
Lencóis-BA 394 41'24' 12'17' 101 1 233 23,6 
Malhador-SE 224 37'18' 10'40' 93 1.415 24,2 
Maraiai-PE 360 35'50. 08'48' 96 1 306 23.4 
Matriz do Camaragibe-AL 16 35'31' 09'10' 115 1 935 25,2 
Mirangaba-BA 930 40'35' 10'57' 105 1 052 20,3 
Mundo Novo-BA 480 40'28' 11'51' 87 992 22,7 
Murici-AL 82 35'56' 09'19' 86 1 395 24,9 
Palmares-PE 109 35'36 08'41' 90 1 433 24,8 
Passo de Camaragibe-AL 90 35'29' 09'14' 101 1 678 24.7 
Pedrinhas-SE 170 37•40' 11'12' 94 1414 24.4 
Pilar-AL 8 35'57 09°36' 93 1 633 25,3 
Pindobacu-BA 600 40•21' 10°44' 87 938 22.4 
Porto Caivo-AL 54 35'24' 09°04' 88 1 435 24,9 
Porto de Pedras-AL 22 35'18' 09°10' 95 1 598 25,0 
Quebrangulo-AL 411 36'29' 09°20' 112 1 698 23,2 
Riachuelo-SE 30 37'11' 10°44' 88 1 543 25,3 
Rio Formoso-PE 39 35'09' 08°40' 109 2 277 25,0 
s Luzia do ltanhi-SE 50 37'27' 11'21 111 2 061 25,1 
Santana do Mundaú-AL 221 36'13' 09•10 92 1 347 24,2 
São Francisco-AL 198 35'44' 09'08 107 1 763 24,2 
São José das Lajes-AL 250 36'03' 09•01' 109 1 815 24,0 
S Luiz do Quitunde-AL 4 35'33' 09'20' 97 1 650 25,2 
Satuba-AL 10 35'49 09'35' 98 1 732 25,2 
Saúde-AL 10 35°38' 09•32' 99 1 799 25,1 
Saúde-8A 535 40'24' 10•56' 92 1 016 22,8 
Siriri-SE 90 37'08' 10•36' 91 1 535 25,0 
Tapiramutá-BA 710 40'46' 11•50' 100 1 054 21.7 
Tatuamunha·AL 12 35'21' 09•14' 93 1 567 25,1 
Tupanatinga-PE 709 57'21' 08•45' 86 961 21.9 
Vila Isabel-SE 400. 37'58' 10•58' 96 1 269 23,1 

Mesmo assim, a variação climática em termos da quantidade 
de chuva e distribuição (Tab. 5.XIV), como visto no item anterior, 
não constitui grande empecilho para a agricultura, desde que se 
usem plantas adaptadas a cada área, ou que se faça irrigação nas 
regiões mais secas, pelo menos durante um certo período do 
ano. 

De modo geral são solos de média a alta fertilidade natural. A 
nível de unidade, registra-se um primeiro grupo de solos de fertili
dade natural média a alta, mas que possuem características físi
cas limitantes. Assim tem-se para este grupo conteúdo de bases 
trocáveis variando de 8,65 a 27,14 mE/1 00 g e capacidade de 
troca catiônica variando de 11 ,25m E/1 00 g a 30,19 m E/1 00 g. O 
conteúdo de matéria orgânica varia de 4,11 a 3,72% (Tab. 5.XVIII). 
As principais características limitantes referem-se à drenagem, 
estrutura, profundidade e textura. A drenagem é imperfeita para 
certos solos e a estrutura limitante refere-se à prismática e de blo
cos angulares. O fator limitante profundidade efetiva varia de 30 
em a 85 em. 
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Evapotranspira-
ção Deficiência Excedente 

Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuição anual 
{mm) {mm) {mm) {meses) {mm) {meses) 

1 207 1 031 176 Out -fev. o -
1 375 1 120 255 Nov.-mar 253 Mai -agos. 
1 445 1 148 297 Nov -mar 437 Mai -agos 
1 113 899 214 Nov -fev 309 Mai -agos 
1 433 1184 249 Nov -fev 712 Abr -set 
1401 1089 312 Nov -mar 400 Mai -agos. 
1 022 874 148 Nov -fev. 278 Mai -agos. 
1416 1 245 171 Nov.-fev 747 Abr -set 
1 365 1091 274 Nov -mar 496 Mai -agos 
1 113 992 121 Nov -fev 5 Agos 
1 349 1 026 323 Nov -mar. 391 Mai -agos 
1 287 976 311 Nov -mar 259 Jun -agos 
1 364 1 098 266 Nov -mar 419 Mai -agos 
1 455 1 155 300 Nov.-mar 301 Mai.-agos 
1 174 1 007 167 Nov -fev 750 Abr.-set 
1 307 1 009 298 Nov -mar 289 Mai -agos 
1 434 1115 319 Nov.-mar. 518 Mai -set 
1 070 910 160 Agos -out e fev. o -
1 328 1 152 176 Dez -mar 369 Mai -set. 
1 375 1 133 242 Nov -fev 467 Mai -agos 
1 372 1 186 186 Nov -dez e fev.-mar 274 Mai -agos. 
1 364 1 070 294 Nov -mar 656 Abr -set 
1 013 943 70 Out e jan -fev -abr e mai o -
1.363 1 098 265 Nov -fev 588 Abr -agos 
1 101 859 242 Nov -mar 266 Jun -agos. 
1 458 1122 336 Nov -mar 373 Mai -agos 
1 149 979 170 Nov -fev 140 Jun -agos 
1 126 1014 112 Agos -out o -
1 440 1 131 309 Nov -mar 327 Mai -agos 
1 158 1 120 38 Out 113 Dez -abr 
1.300 1 027 273 Nov.-mar 388 Mai -agos 
1 162 961 201 Nov -fev. 345 Mai -set. 
1 427 1 383 44 Jan -fev 552 Mai -set 

946 946 o - 106 Abr.-jul 
1140 992 148 Out -abr o -
1.374 1 012 362 Nov -mar 383 Mai -agos 
1 366 1 057 309 Nov -mar 376 Mai.-agos 
1 358 1 132 226 Nov -fev 546 Abr -set 
1.307 1 057 250 Nov -mar 357 Mai -agos 
1 437 1 091 346 Nov -mar 542 Mai -set 
1 078 938 140 Out -fev o -
1 410 1 077 333 Nov -mar 358 Mai -agos 
1 400 1 107 293 Out -fev 491 Abr -agos 
1 155 991 164 Dez -mar 707 Mai -set 
1 441 1 041 400 Nov -mar. 502 Mai -set. 
1 396 1 259 137 Nov.-fev. 1018 Abr -set 
1 426 1 216 210 Nov -mar 845 Mai -set 
1 281 1 025 256 Nov -mar 322 Mai -set 
1 275 1 065 210 Nov -fev 698 Abr -set. 
1 251 1 032 219 Nov -fev 783 Mai -set 
1 436 1177 259 Nov -mar 473 Mai -set 
1.431 1 106 325 Nov .. mar 626 Abr -set. 
1 432 1 118 314 Nov -fev. 681 Abr -set 
1.106 1 016 90 Fev e set -out o -
1 398 1 047 351 Nov .. mar. 488 Mai -set 
1 048 1041 7 Jan 13 Jul. 
1 417 1111 306 Nov -mar 456 Mai -agos 
1 066 868 198 Out -fev 93 Jun -jul 
1 152 967 185 Dez -mar 302 Abr -set 

Ressalta-se que a Unidade 222de possui solos com argilas de 
caráter expansivo e de pegajosidade e plasticidade, que podem 
interferir no uso de maquinaria agrícola. 

O segundo grupo de unidades refere-se àquelas que possuem 
solos representativos com características limitantes de ordem 
química. São solos de boas características físicas, com estrutura 
em blocos subangulares e textura média a média/argilosa. A pro
fundidade está acima de 85 em. 

Quanto às características químicas, há uma variação de 0,37 a 
5,66 mE/1 00 g para bases trocáveis e de 5,30 a 8,26 mE/1 00 g 
para capacidade de troca catiônica. O conteúdo de matéria orgâ
nica destes solos varia de 1 ,96 a 2,68%. 

As características físicas destes solos suplantam as defici
ências químicas, o que faz com que estes permaneçam no grau de 
restrição 002. O uso de adubação nestes casos é necessário. 

O terceiro grupo de unidade é representado por solos com 
fertilidade natural baixa a média; é onde também as característi
cas físicas do perfil de solo influem negativamente. 



As limitações principais são quanto à profundidade que varia 
de 40 a 45 em, e quanto à estrutura em blocos angulares para um 
perfil representativo. Conjugado com estas restrições, o con
teúdo em bases trocáveis, matéria orgânica e capacidade de troca 
compõem o quadro de limitações (Tab. 5.XVIII). 

Acrescenta-se às limitacões destas séries o fator cascalho, 
rochosidade e pedregosid~de que caracterizam as Unidades 
222°pm, 222°p e 222°cp. São áreas de uso difícil para a maquina
ria agrícola devido a essas limitações. 

O uso atual na região é com a pecuária extensiva e culturas de 
subsistência, como a mandioca e o milho, segundo observações 
de campo. As áreas restantes são ocupadas por cultivos de sub
sistência, principalmente as de menos pluviosidade, e por mono
cultura de cana-de-açúc?r nas áreas próximas ao litoral. 

B) Série 222* 

Esta série constitui-se de uma única unidade, a 222 *b, ocupando 
uma única área de 23 km2 nas proximidades de lpojuca-PE, nas 
Planícies Deltaicas, Estuarinas e Praiais. Faz parte do modelado 
de acumulacão fluviomarinha. A declividade é de 5 a 15%, e re
presenta o Émtalhe do rio e não a área de acumulação de se
dimentos. 

Pertence ao grau de restrição 200 por excesso de umidade. 
Seus dados climáticos são colhidos no posto pluviométrico de 
lpojuca-PE (Tab. 5.XIV). O índice agroclimático é de 124%, valor 
superior ao correspondente a um atendimento pleno, o que mos
tra um excedente hídrico de 959 mm durante os meses de abril a 
setembro, constituindo limitação a culturas não adaptadas. 

O solo representativo deste unidade é um Latossolo Verme
lho-Amarelo distrófico de fertilidade natural baixa. A soma de 
bases é da ordem de 1 ,81 mE/1 00 g, e a capacidade de troca é de 
10,27 mE/1 00 g. Ressalta-se a presença de alumínio trocável no 
complexo sortivo em pH ácido (pH em água, valores abaixo de 

5,0). Para sua plena utilização, recomenda-se o uso de calagem e 
adubação química. 

A vegetação representativa desta unidade é a Floresta Ombró
fica Densa e o ecotono Contato Savana/"Restinga", que hoje dão 
lugar à monocultura de cana-de-açúcar. 

5.1 .2.2 - Classe Agriter 

Abrange aproximadamente 39.222 km2 dispersos entre os seto
res leste e sul das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, em estu
do. 

Está constituída por áreas onde as características de seus fato
res condicionantes são muito variadas, sendo de tal forma hete
rogêneas dos pontos de vista climático, geomorfológico e pedo
lógico, que se impõe uma hierarquia para sua subdivisão a níveis 
mais específicos. 

A interação de suas precipitações pluviométricas, tempera
tura e fotoperiodismo condiciona uma oferta real de pelo menos 
55% da demanda teoricamente considerada ótima, medidas, a 
primeira, pela média geométrica entre sua precipitação plu
viométrica e sua correspondente evapotranspiração real, e a 
segunda por sua evapotranspiração potencial. 

Concomitantemente, também do ponto de vista geomorfoló
gico, se apresenta sobre uma grande diversificação de modela
dos, entretanto nunca com declividades superiores a 25%, de tal 
modo que são plenamente mecanizáveis, embora nos casos ex
tremos ocorram perdas, sensíveis na eficiência motora e de tra
ção das máquinas e implementas agrícolas. Desta forma podem 
ser encontrados sobre Depósitos Sedimentares, Bacias e Cober
turas Sedimentares, nas Coberturas Dobradas, Planaltos Resi
duais, Maciços Remobilizados e nos Remanescentes das Raízes 
de Dobramentos. 

TABELA 5 XVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-clima/relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- Índice 
Unidade (km2

) n~ vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Horizonte A Mat. 
(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases efe- orgâ-

(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) tiva Textura Estrutura me a 
em) (em) (%) 

222 de 47 52/S 5-15 7.05 <4 Imperfeita Prismática Argila 30,19 27,14 90 Argila Blocos 
3,72 subangulares 

222 eb 77 75/S 5-15 7,17 <4 Boa Blocos Muito 6,54 2,97 160+ 
Franco-argila- Blocos 

2.21 angulares argilosa arenosa subangulares 

Blocos 
Franco-

222 ep(1) 31/S 5-15 7,30 <4 Moderada Argila 1B,61 17.2B 50 Blocos 2,30 
angulares 

arenosa, 
subangulares 110 cascalhenta 

222 ep(2) 112/S 5-15 7,7B <4 Moderada Blocos 
Argila 19,65 17,B7 B5+ 

Franco-argila- Blocos 
2.25 angulares arenosa subangulares 

222 cb 220 29/S 5-15 7,11 <4 Moderada Blocos 
Argila 5.30 2,92 B5 

Franco- Granular 
2,37 subangulares argilosa 

222 b Blocos 
Argila- Franco-

Blocos 60 12/S 5-15 6,91 <4 Boa 5,72 0,37 210+ 2,68 subangulares arenosa, arenosa, 
subangulares 

com cascalho com cascalho 

222 bm 4 33/S 5-15 7,54 <4 Moderada Blocos 
Argila B.26 5,66 200+ 

Franco-
Granular 1,96 subangulares arenosa 

222 pt 41 241/S 5-15 7,74 <4 Boa Blocos 
Argila 17,19 13,90 42 Argilo-siltosa Blocos 

5.42 subangulares subangulares 

222• cp 37 79/S 5-15 7.44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 
Franca 

Granular 4,60 cascalhenta 

222• p 52 89/S 5-15 7,76 <4 Boa - - 11,25 8,65 30 
Franca Blocos 

4.11 com cascalho subangulares 

222• pm 15 
Franco-

67/S 5-15 7.49 <4 Boa - - 10.15 8,44 40 arenosa, Granular 1,35 
cascalhenta 

222* b 23 4/S 5-15 7,38 <4 Boa Granular Muito 10.27 1,81 200 
Franco-argila-

Granular 3,62 argilosa arenosa 

:Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalhos. 
Umdade defm1da por execesso de umidade 

IS- Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
Os números entre parênteses (1 ), (2) referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização nas Folhas. 
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As características físico-químico-morfológicas dos solos en
contram-se conjugadas de tal forma que a média geométrica dos 
pesos a elas atribuídos não é inferior a 5,5. 

Conseqüentemente, abrange áreas onde ocorre uma gama 
variável de tipos de solos, cuja conceituação dos seus fatores res
tritivos está expressa como não salinos ou ligeiramente salinos, 
sendo os ligeiramente salinos a exceção; de drenagem variável, 
embora não se registrem situações extremas nem por impe
dimento nem por excesso; com estrutura granular ou em blocos 
subangulares correspondentes a uma textura franco-arenosa a 
franco-argila-arenosa, ocorrendo como excecões, no horizonte 
superficial, estruturas em blocos angulares e 'subangulares com 
texturas franco-argila-arenosa a argilosa que também estão pre
sentes, embora muito raramente, nos horizontes subsuperficiais. 
Possuem, contudo, moderada a boa fertilidade atual e potencial 
apesar de, em alguns casos, serem carentes de corretivos e adu
bações relativamente pesadas para a manutenção da produtivi
dade dos cultivos. Da mesma maneira são considerados como de 
regulares a bons quanto aos conteúdos de matéria orgânica e 
suas profundidades efetivas. 

Subdivide-se nas seguintes subclasses: Agriter-por-clima, 
Ag riter-por-relevo, Agriter-por-solo, Agriter-por-c I i ma/relevo, 
Agriter-por-cl ima/solo, Agriter-por-relevo/solo e Agriter-por-cli
ma/relevo/solo (Tab. 5.XIX). 

Classe 

Agriter 

TABELA 5 XIX 
Subdivisão da Classe 3- Agriter 

Subclasse Série 
Características pedológicas 

definidoras das unidades 

311° de 
312 ep, et, cb, bm, p 

Agriter-por-clima 312° ep,cp, p 
321° de 
322 de, ep, et, cb, bm, pt, pm 
322° d, eb, ep, cp, p, pm 

132 de,cb 

Agriter-por-relevo 132° pm 
232 et, cb, b, bm 
232° cp, p, pm 

113 db, eb, cb, b, bp, 
123 db, eb,cb, b, bp, bm 
123° b 

Agriter-por-solo 213 sd, de, db, eb, em, cb, b 
213° ep 
223 sd, de, dt, eb, et, cb, b, bp, bm, 

pt, t, tm 
223° ep, b 
223* eb 

331° de 
Agriter-por-clima/ 332 ep, et, cb, cp, bm, pm 
relevo 332° eb, ep, cp, p, pm 

313 sd, de, db, dt, eb, et, cb, b, tm 
Agriter-por-clima/ 313° ep, et 
solo 323 sd, de, dt, eb, cb, b, bt, t, tm 

323° ep, cp, bp, bt, p 

133 db, dt, eb, cb, b, bp, bt 
133° ep,b 

Agriter-por- 233 dt, eb, cb, b, bt. bm, t, tm 
relevo/solo 233° ep, cb, cp, b 

233* b 

Agriter-por-clima/ 333 sd, db, dt, eb, cb, b, bp, t, tm 
relevo/solo 333° ep, et, cp, p, tm 

Área 
(kn+') 

34 
1 905 

790 
498 

2 538 
1 526 

397 
149 
393 
182 

1 412 
1 009 

276 
3 866 

5 

3 563 
154 

4 

168 
609 

1 609 

1 739 
88 

6 330 
416 

2 553 
1 123 
3 153 

445 
58 

931 
1 345 

o Série definida por solos cascalhentos e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou 
concrecionários e/ou com cascalhos 

* Série definida por excesso de umidade 

5.1 .2.2.1 - Subclasse Agriter-por-clima 

As áreas componentes desta subclasse ocorrem onde as con
dições climáticas apresentam seus componentes de interação 
como temperatura, precipitação pluviométrica e fotoperiodismo 
de tal ordem que permitem o atendimento efetivo de 55 a 70% da 
demanda considerada ideal para o crescimento das plantas, isto 
é, onde seus índices agroclimáticos se encontram entre esses 
valores. 
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Desta forma, estas áreas são encontradas nos setores leste e 
sul das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, ora em análise, de forma 
dispersa, representadas, sob este ponto de vista, pelos postos 
pluviométricos, cujos parâmetros representativos estão conjun
tamente relacionados na Tabela 5.XX. 

A subclasse em apreço, de acordo com a variabilidade dos 
fatores condicionantes, clima, relevo e solo, está representada 
pelas seguintes séries: 311 °, 31 2, 31 2°, 321 °, 322 e 322°. 

A) Série 311 o 

Esta série ocorre numa untca mancha contínua situada no ex
tremo sul ocidental da área em estudo, estando climatologi
camente representada pelo posto pluviométrico de Cafarnaum
BA (Tab. 5.XX). 

Vale salientar a baixa pluviosidade (551 mm), irregularmente 
distribuída no período novembro-março,compensada pela relati
vamente baixa temperatura média anual (21 .4°C), que, mesmo 
assim, ainda ocasiona uma apreciável evapotranspiração poten
cial de 1 01 O mm com uma deficiência hídrica em torno de 459 
mm durante o período de abril-outubro, que,de certa forma, vem a 
influir na capacidade potencial dos recursos hídricos, condicio
nando o seu aproveitamento a técnicas adequadas à conservação 
destes recutsos, simultaneamente à adaptabilidade dos cultivos 
ou mesmo a práticas de manutenção e obtenção destes recur
sos 

Encontra-se sobre forma de te levo aplanado, com declividade 
inferior a 5%, ocupando parte das Baixadas dos Rios Jacaré e 
Salitre. Suas terras são plenamente mecanizáveis, necessitando 
apenas de práticas muito simples de conservação para que se 
mantenha seu equilíbrio atuaL 

Não apresenta praticamente nenhum impedimento nos solos 
de ordem físico-química com limitação a sua plena utilização até 
mesmo de forma intensiva. Os fatores menos favoráveis são a sua 
drenagem e estrutura, sem contudo implicarem em impedimento 
que restrinja a sua plena utilização para qualquer atividade agrí
cola. 

Outrossim, é de ótima fertilidade natural e potencial, pois seus 
valores correspondentes às capacidades de troca catiônica bem 
como de soma de bases trocáveis são de 25.4 mE/1 00 g de solo, 
respectivamente, com boa profundidade efetiva em torno de 160 
em, constituindo a base para a sua especificação a nível hie
rárquico mais elevado na Unidade 311 °de (Tab. 5.XXI). 

Está representada pela Estepe Arbórea Densa, sem palmeiras 
e região do Contato Estepe/Floresta Estacionai (vide 4 - Vege
tação) 

Seu uso atual apresenta uma certa adaptação ao plantio de 
seus cultivares, observando-se na região uma pequena diversifi
cação com cultivos de milho, feijão, mandioca, algodão, capim, 
fruticultura e pecuária extensiva em meio à vegetação nativa. 

São terras onde o conjunto dos fatores de interação clima, 
relevo e solo propicia um aproveitamento agrícola com con
dições favoráveis a uma maior diversificação e intensificação de 
seu uso, desde que atendidas as restrições inerentes ao clima, 
que é o fator de maior restrição e ~nico na limitação ao uso mais 
intensivo, em condições de manutenção e equilíbrio de sua capa
cidade produtiva atual. e até melhoramento da mesma. 

B) Série 312 

Está sob influência dos postos pluviométricos de Cafarnaum-BA, 
Atanázio-BA, Euclides da Cunha-BA, Barra Alta-BA, Canarana
BA, Alto Bonito-BA e Maniçoba-SE, cujos dados apresentam-se 
bastante uniformes como podem ser observados na Tabela 5.XX. 

Apresenta-se sempre sobre relevo plano, com declividades 
inferiores a 5%, situado nas chapadas de Morro do Chapéu, 
Pediplano Sertanejo, Patamar Colinoso Marginal, Blocos Planál
ticos Setentrionais, Chapada de lrecê e Pediplano do Baixo 
São Fra_ncisco. 

Os solos podem ser considerados como de boa fertilidade, 
pois seus valores correspondentes as suas capacidades de troca 
catiônica, bem como sua soma de bases são, de modo geral, 



TABELA 5 XX 
Postos e parâmetros representativos das séries com grau de restrição 300 por clima 

Evapotranspira-
Índice Excedente Altitu- Localização Pluviometria Temperatura ção Deficiência 

de Postos agrocli- total média anual 
(m) Longi- Lati- mático Média anual ('C) 

tu de tu de (%) (mm) 

Airi-PE 361 38'12' 08'32' 63 474 24,3 
Alagoinha-PE 762 36'49' 08'29' 56 585 21,5 
Altinho-PE 470 36'05' 08'29' 55 625 22,9 
Alto 8onito-BA 550 40'24 11'43' 57 623 22,4 
Andorinha-BA 400 39'49' 10'21' 55 662 23,6 
Aquidabã-SE 217 37'02 10'16' 66 885 24,3 
Atanázio-BA 500 39'12' 10'11' ·69 786 22,9 
Barro Alto-BA 693 41'53' 11'46' 61 646 21,9 
Bezerros-PE 471 35'45' 08'14' 57 632 22,8 
Boa Vista- BA 450 39'42' 10'03' 55 656 23,4 
Biritinga-BA 270 38'47' 11'36' 58 697 23,7 
Brejo de S José-PE 655 37'12' 08'31' 62 682 22,2 
Cacimbinhas-AL 300 36'59' 09'24' 59 744 24,0 
Cafarnaum-BA 750 41'28' 11'41' 55 551 21,4 
Canarana-BA 680 41'46 11'40' 56 590 21,9 
Canhotinho-PE 660 36'12' 08'52' 69 730 21,7 
Carnaubeira-PE 350 38'52' 08'26' 41 556 24.7 
Cumaru-PE 395 35'42' 08'01' 69 782 23,3 
Cumbé-SE 180 37'14' 10'21' 61 818 24,5 
Euclides da Cunha-BA 523 39'01' 10'30' 63 713 22,6 
Formosa-BA 450 39'06 09'36' 59 677 23,3 
França-BA 480 40'35' 11 '33' 64 715 22,9 
Gonçalo-BA 350 40'16' 11 '11' 67 831 23,9 
Gracho Cardoso-SE 200 37'12' 10'14' 61 802 24,4 
Gravatá-PE 447 35'34' 08'13' 64 448 22,7 
lbirajuba-PE 640 36'11' 08'35' 64 683 21,9 
Itabaiana-SE 186 37'25' 10'41' 67 920 24.4 
ltaiba-PE 470 37'26' 08'37' 66 751 23,3 
ltapicuru-BA 153 38'13' 11'18' 58 756 24.4 
ltiúba-BA 373 39'51' 10'41' 57 679 23,7 
Jaguarari-BA 660 40'11' 10'15' 58 628 22,1 
Limoeiro de Anadia-AL 150 36'30' 09'45' 69 1 003 24,6 
Maniçoba-SE 250 37'28' 10'23' 59 752 24,2 
Maçacará-BA 390 38'46' 10'26 62 754 23,5 
Minador do Negrão-AL 395 36'52' 09'19' 58 680 23.4 
Mirandiba-PE 425 38'44' 08'07' 55 707 24,3 
Monte Santo-8A 489 39'20' 10'26' 59 667 22,9 
Nova Soure-BA 136 38'29' 11'14' 63 883 25,0 
Panelas-PE 620 36'02' 08'40' 55 584 21,9 
Pau Branco-PE 300 36'54' 09'11' 57 697 24,0 
Pau d'Arco-PE 380 40'24' 09'14' 58 589 24,9 
Pedra-PE 660 36'58' 08'30' 62 678 22,1 
Pedra Vermelha-BA 500 39°30' 10'21' 69 794 22,9 
Pesquei ra-PE 650 36'42' 08'22' 61 659 22,1 
Poço das Trincheiras-AL 255 37'17' 09'18' 57 744 24,4 
Poço Verde-SE 300 38'12' 10'43' 66 835 24,0 
Ponto Novo-BA 350 40'08' 10'52' 57 705 23,9 
Porto Real do Colégio-AL 30 36'50' 10'11' 62 904 25,3 
Propriá-SE 17 36'50' 10'13' 56 809 25,4 
Quati-PE 487 36'46' 09'07' 60 680 22,9 
Rainha dos Anjos-BA 250 38'11' 10'59' 63 804 24,1 
Rio da Barra-PE 480 37'29' 08'09' 57 665 23,5 
Rodoleiro-BA 900 41'26' 10'37' 71 701 20,7 
Sacão-PE 510 37'1 T 08'54' 56 645 23,0 
Salininha (Faz }-BA 410 41'33' 09'30' 58 737 24,1 
Salobra-PE 793 36'42' 08'37' 59 590 21 2 
Samambaia-SE 250 38'03' 10'55' 58 752 24.2 
Sanharó-PE 653 36'34' 08'22' 61 662 22,0 
São Bento do Una-PE 645 36'22' 08'31' 56 597 22,0 
São Paulo-BA 550 39'29' 10'05' 55 626 22,7 
Serrote (Açude)-BA 380 40'13' 11'24' 61 695 23,3 
Simão Dias-SE 283 37'48' 10'44' 68 867 24,0 
Sitio dos Nunes-PE 561 37'51' 08'04' 55 633 23,2 
Sohém (Açude)-BA 460 40'05' 10'23' 65 743 23,3 
Tacaimbó-PE 570 36°18' 08'19' 66 720 22,4 
Tacaratu-PE 550 38'09' 09'06' 63 726 23,1 
Tanapiranga-PE 465 38'13' 08'10' 56 693 23,9 
Tobias Barreto-SE 157 38'00' 11 '11' 60 788 24,4 
Tomar do Geru-SE 120 37'51' 11 '22' 69 1 013 25,0 
Traipu-AL 40 36'59' 09'58' 57 827 25,4 

altas, embora comportem ressalvas pela presença de pequenas 
áreas com menor fertilidade. Do mesmo modo, a profundidade 
efetiva, que geralmente é superior a 100 em, também apresenta 
áreas com profundidades inferiores que podem atingir até 45 em. 
Já nos outros casos, apesar de sua homogeneidade, podem ser 
estabelecidas diferenciações no que diz respeito à estrutura do 
horizonte B, à textura do horizonte superficial e à própria pro
fundidade efetiva, constituindo a base para sua diferenciação nas 
Unidades 312ep, 312et, 312cb, 312bm e 312p (Tab. 5.XXI). 

Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuícão anual 
(mm) (mm) (mm) (meses) (mm) (me.ses) 

1 299 474 825 Jan -dez o 
1 036 585 451 Mai -mar o -
1 134 625 509 Set -ma i o -

1 089 623 466 Jan.-dez o -
1194 662 532 Jan -dez o -
1 301 825 476 Nov -abr 60 Jul -agos 
1 134 786 348 Jul-mar o -
1 056 646 410 Abr -ou! o -
1.107 632 475 Agos -mar e ma i -jun o -
1 190 656 534 Ma i -fev o -
1 197 697 500 Jul-mai. o -
1 104 682 422 Ma i -fev o -
1 257 744 513 Set -abr o -
1 010 551 459 Abr-out e fev o -
1045 590 455 Fev -out o -
1 065 730 335 Out -abr o -

1 366 556 810 Ma i -fev o -
1 133 782 351 Out -fev -abr o -

1 336 812 524 Out -abr 6 Jul 
1 137 713 424 Set -abr o -
1141 677 464 Fev -out o -
1 119 715 404 Jan -dez o -
1 239 831 408 Dez -out o -
1 313 800 513 Out -abr 2 Jul. 
1 095 448 647 Jan -dez o -
1 068 683 385 Out-mar. o -
1 312 839 473 Nov -abr 81 Jul.-agos. 
1 145 751 394 Set-mar o -
1.307 756 551 Agos.-abr o -
1 201 679 522 Jan.-dez o -
1.086 628 458 Jan -dez o -
1 342 863 479 Nov.-abr 140 Jun.-agos 
1.285 752 533 Out -abr o -
1 173 754 419 Out -abr o -
1 174 680 494 Out -abr o -
1 292 707 585 Jun.-jan o -
1 132 667 465 Agos -jun o -
1 405 883 522 Set -abr o -
1 071 584 487 Set -abr o -
1 252 697 555 Set -ma i o -
1 390 589 801 Ma i -fev o -
1 089 678 411 Jun -fev o -
1143 794 349 Jun -mar o -
1 085 659 426 Set-mar o -
1 312 744 568 Out -abr o -
1 261 823 438 Out -abr 12 Jul -agos 
1 241 705 536 Jan -dez o -
1 444 886 558 Out -abr. 18 Jul 
1 446 809 637 Out -abr o -
1 137 680 457 Agos -mar o -
1 265 804 461 Out.-abr o -
1 163 665 498 Jul-fev o -

982 701 281 Mai.-out. o -
1144 645 499 Agos.-mar e mai o -
1 277 737 540 Ma i -jan o -
1 007 590 417 Jul-fev o -
1 286 752 534 Set -abr o -
1 080 662 418 Set-mar o -
1 069 597 472 Agos.-mai o -
1 139 626 513 Abr-fev. o -
1 138 695 443 Dez -fev e abr -ou! o -
1 280 864 416 Nov -abr. 3 Agos 
1 147 633 514 Jun -fev. o -
1144 743 401 Jan -dez o -
1 097 720 377 Set-mar o -
1 154 726 428 Set -abr o -
1 225 693 532 Jun -jan. o -
1 307 788 519 Set -abr o -
1412 931 481 Out -abr 82 Jun -agos. 
1 450 827 623 Out -abr o -

Está representada pela Estepe Arbórea,Densa com palmeiras e 
Estepe Arbórea Densa sem palmeiras B Areas de Tensão Ecoló
gica. 

Seu uso atual apresenta certa correspondência com a capaci
dade de uso potencial, observando-se diversificação de seus 
mais significativos cultivares como o de milho, feijão, mandioca, 
algodão, pasto plantado, pasto extensivo, sisal e fruticultura. 

São terras onde o conjunto dos fatores de interação clima, 
relevo e solo propicia uma exploração agrícola mais diversificada 
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TABELA 5XXI 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-clima) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- Indica 
Pro f Unidade 

(km2 ) vida de pedo- Salini- Horizonte 8 Cap troca Soma Horizonte A 
n~ 

(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases efe-
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/1 OOg) tiva Textura Estrutura 

em) (em) 

311• de 34 234/S Blocos Franco-
25,40 25,40 160 

Franco- Blocos 
<5 8,49 <4 Moderada subangulares argilosa argilosa subangulares 

312 ep 532 239/S <5 8,05 
Blocos 

Argila 35,00 35,00 62 
Franco-

Granular <4 Moderada subangulares argilosa 

312 et 6 3/SBCS <5 7.43 
Blocos Argila 14.47 11,93 100 

Argila- Blocos 
<4 Moderada angulares arenosa subangulares 

312 cb(1) 29*/S <5 7,59 <4 Boa 
Blocos Argila 

7,04 4,09 130 
Franco-argila-

Granular 
722 subangulares com cascalho arenosa 

312 cb(2) 29/S <5 7,11 Blocos Argila 5,30 2,92 85 
Franco~ 

Granular <4 Moderada subangulares argilosa 

312 bm 128 33/S <5 7,54 <4 Moderada 
Blocos 

Argila 8,26 5,66 200+ 
Franco-

Granular 
subangulares arenosa 

312 p 517 236/S <5 7,66 <4 Moderada 
Blocos 
subangulares 

Franco-argila-
arenosa 

11,09 11,09 45 
Franco-argila-
arenosa 

Granular 

312• ep 211 232/S <5 7,38 Blocos 16,80 15.42 85 
Franco- Blocos 

<4 Boa 
angulares 

Argila argilosa angulares 

312•cp 49 79/S <5 7.44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 Franca Granular 

312° p(1) 236/S <5 7,66 <4 Moderada 
Blocos Franco-argila-

11,09 11,09 45 
Franco-argila-

Granular 
530 subangulares arenosa arenosa 

Blocos 312° p(2) 89/S <5 7.76 <4 Boa - - 11,25 8,65 30 Franca 
subangulares 

321 • de 498 234/S 5-15 8.49 <4 
Blocos Franco-

25,40 25.40 160 
Franco- Blocos 

Moderada 
subangulares argilosa argilosa subangulares 

322 de(1) 52/S 5-15 7,05 <4 Prismática Argila 30,19 27,14 90 Argila 
Blocos 

Imperfeita subangulares 89 
Muito Muito Blocos 322 de(2) 56/S 5-15 7,17 <4 Imperfeita Prismática argilosa 

59,61 59,61 105 argilosa subangulares 

322 ep 46 50/S 5-15 7,60 <4 Blocos 
Argila 22,95 20.42 45 

Franco-argila- Blocos 
Moderada 

angulares si I tosa subangulares 

322 et 11 3/SBCS 5-15 7,80 <4 Moderada 
Blocos 

Argila 14,50 11,90 100 
Argila- Blocos 

angulares arenosa subangulares 

322 cb 488 29/S 5-15 7,11 <4 
Blocos 

Argila 5,30 2,92 85 
Franco-

Granular Moderada 
subangulares argilosa 

322 bm 516 33/S 5-15 7,54 <4 Moderada 
Blocos 

Argila 8,26 5,66 200 
Franco-

Granular 
subangulares arenosa 

322 pt 707 241/S 5-15 7.74 <4 Boa 
Blocos 

Argila 17,19 13,90 42 Argilo-siltosa 
Blocos 

subangulares subangulares 

322 pm 601 45/S 5-15 7,60 <4 Moderada 
Blocos Franco-argila-

25,28 24,28 55 
Franco- Blocos 

subangulares arenosa arenosa subangulares 

322°d 20 36/S 5-15 7,28 <4 Forte 
Blocos Franco-argila-

10.45 9,27 170 
Franco-

Granular 
subangulares arenosa arenosa 

322• eb 29 37*/S 5-15 7,82 <4 Moderada 
Blocos 

Argila 8,56 5,70 90 
Franco-argila-

Granular 
angulares arenosa 

Blocos 
Franco-

Blocos 322• ep(1) 25/S 5-15 8,10 <4 Boa 
subangulares 

Argila 17,16 14,38 70 argilosa, 
subangulares cascalhenta 

224 
Franco-

322• ep(2) 31/S 5-15 7,30 <4 Moderada Blocos Argila 18,61 17,28 50 
Blocos 

angulares 
arenosa, 

subangulares 
cascalhenta 

322•cp 346 79/S 5-15 7.44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 Franca Granular 

322° p(1) 236/S 5-15 7,66 <4 Moderada 
Blocos Franco-argila-

11,09 11,09 45 
Franco-argila-

Granular 
154 subangulares arenosa arenosa 

Blocos 322° p(2) 89/S 5-15 7,76 <4 Boa - - 11,25 8,65 30 Franca subangulares 

322• pm(1) 45/S 5-15 7,60 <4 Moderada 
Blocos Franco-argila-

25,28 24,28 55 
Franco- Blocos 

753 subangulares arenosa arenosa subangulares 

322• pm(2) 67/S 5-15 7.49 <4 Boa 10,15 8.44 40 
Franco-

Granular - - arenosa 

oU nidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalhos. 
/S; • IS - Perfis levantados pela EM BRAPA/SN LCS/DPP /EPFS 
/SBCS -Perfil constante da Revista Brasileira de Ciência do Solo 
Os números entre parênteses (1 ), (2) referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização nas Folhas 

680/USO POTENCIAL DA TERRA 

Mat. 
orgâ-
nica 
(%) 

2,60 

4,10 

1,20 

2,71 

2,37 

1,96 

1,89 

1,29 

4,60 

1,89 

4,11 

2,60 

3,72 

3,25 

2,63 

2,00 

2,37 

1,96 

5.42 

1,27 

2,18 

2,76 

4,00 

2,30 

4,60 

1,89 

4,11 

1.27 

1,35 



e com maior intensificação da atual, requerendo para isto práticas 
simples de manejo e melhoramento da capacidade produtiva, 
bem como conservação das condicionantes hídricas que é seu 
fator de maior limitação ao uso, com fins voltados para a manu
tenção do seu equilíbrio durante o período seco. 

C) Série 312° 

Está sob influência dos postos pluviométricos de Barro Alto-BA e 
ltaíba-PE, cujos dados apresentam-se bastante uniformes como 
podem ser observados na Tabela 5.XX. 

Apresenta-se sempre com relevo plano, com declividade infe
rior a 5% e, normalmente, sobre interflúvios tabulares e das Cha
padas de Morro do Chapéu. 

Os solos podem ser considerados de boa fertilidade, pois sua 
capacidade de troca catiônica bem como sua soma de bases tro
cáveis são de modo geral altas, embora comportem ressalvas 
pela sua profundidade, que é sempre inferior a 85 em e superior a 
30 em. Em todos os casos, apesar da homogeneidade relacio
nada, verificam-se diferenças quanto à estrutura, à capacidade de 
troca de cátions e à própria profundidade efetiva, constituindo a 
base para a sua diferenciação nas Unidades 312°ep, 312°cp e 
312°p (Tab. 5.XXI). 

Está representada pela Estepe Arbórea Densa com e sem 
palmeiras e áreas de Contato Estepe/Floresta Decidual. 

Seu uso atual apresenta-se pouco diversificado, observando
se na região de Barro Alto e lrecê uma maior diversificação com 
cultivos de feijão, milho, mamona e no restante das áreas apenas 
cultivos de subsistência em pequenas glebas, com predomi
nância da pecuária extensiva. 

São terras cuja limitação, além do fator climático, apresenta 
outro impedimento à sua utilização, principalmente em se tra
tando de máquinas e implementes agrícolas, pela grande quanti
dade de pedregosidade. Entretanto, são aptas para o pleno esta
belecimento de cultivos permanentes. 

D) Série 321° 

Climatologicamente está representada pelo posto pluviométrico 
de Barro Alto-BA (Tab. 5.XX). 

Ocorre sobre formas de relevo fracamente dissecadas das 
Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre, com declividades superiores a 
5%, porém inferiores a 15%, podendo, entretanto, ser ainda 
mecanizada, o que, no entanto, ocorre com algumas restrições 
devido à presença de pedregosidade e rochosidade na sua su
perfície. 

Os solos apresentam ótimas condições físico-químico-morfo
lógicas, com alto potencial quanto à capacidade de troca de 
cátions e soma de bases trocáveis, sendo os fatores de restricão 
drenagem e estrutura os que se destacam com mais evidênéia, 
entretanto sem impedimento para seu pleno uso por possuírem 
propriedades físicas aptas ao bom desenvolvimento das plantas, 
constituindo a Unidade 321 °de, cuja caracterização está relacio
nada na Tabela 5.XXI. 

Sua cobertura florística está representada pela Estepe Arbórea 
Aberta ou Densa, com ou sem palmeiras, bastante modificada 
pela ação antrópica. Se uso atual ocorre com pouca diversifica
ção, sendo a atividade mais expressiva a pecuária extensiva, 
complementada por áreas pequenas de pastos plantados, segui
da de pequenos plantios de algodão, sisal, feijão, milho e mamo
na sem expressão em termos de produção. 

E) Série 322 

Encontra-se representada pelos postos pluviométricos de Eucli
des da Cunha-BA, Biritinga-BA, Maniçoba-SE, Jaguarari-BA, To
mar do Geru-SE, Simão Dias-SE, Cumbe-SE, Poco Verde-SE, 
Cacimbinhas-AL e Traipu-AL (Tab. 5.XX). · 

Encontra-se sobre o Pediplano Sertanejo, os Tabuleiros Dis
secados do Vaza-Barris, os Tabuleiros do Rio Real, a Encosta 
Oriental do Planalto da Borborema, as Baixadas dos Rios Jacaré e 
Salitre e o Pediplano do Baixo São Francisco, um tanto mais movi
mentados que os das séries anteriores, 311°, 312 e 312°, com 

declividades superiores a 5% porém inferiores a 15%, podendo, 
desta maneira, ser ainda mecanizada e sem encontrar impedi
mentos de ordem mecânica como na anterior, 321°. 

Quando o solo apresenta estrutura prismática e drenagem 
imperfeita, constitui a Unidade 322de, que, por outro lado, apre
senta propriedades químicas altamente favoráveis. Quando po
rém estas capacidades de troca catiônica e soma de bases trocá
veis são relativamente baixas constituem as Unidades 322cb e 
322bm. 

Já as Unidades 322ep, 322et, 322pt e 322pm agrupam os 
componentes que, apresentando boas condições de drenagem, 
capacidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis, pos
suem limitações quanto à estrutura, sem que isto represente séria 
restrição ao seu uso. 

As Unidades 322ep, 322pt e 322pm apresentam pouca a 
moderada profundidade efetiva; entretanto esta propriedade físi
ca restritiva está sempre acompanhada de propriedades químicas 
altamente favoráveis. Quando caracterizada em um nível hie
rárquico mais específico constitui as Unidades 322de, 322ep, 
322et, 322cb, 322bm, 322pt e 322pm (Tab. 5.XXI). 

Sua cobertura florística está representada pela Estepe Arbórea 
Aberta sem e com palmeira, Savana Arbórea Aberta, Savana Par
que e áreas antrópicas. Sua exploração atual está caracterizada 
pelos cultivos de subsistência, pecuária extensiva, sisal e algo
dão, sendo a pecuária a atividade dominante num sistema de uso 
aquém do potencial natural. 

F) Série 322° 

Está caracterizada pelos postos pluviométricos de Mirandiba-PE, 
Tanapiranga-PE, Sítio dos Nunes-PE, Pesqueira-PE, Cumbe-SE, 
Monte Santo-BA, Jaguarari-BA, Tobias Barreto-SE, Propriá-SE, 
Quati-SE, Euclides da Cunha-BA, Sanharó-PE, lta1ba-PE, Mani
çoba-SE e Limoeiro de Anadia-AL (Tab. 5.XX). 

Ocorre sobre o Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, as Chapa
das de f\llorro do Chapéu, os Tabuleiros do Rio Real, o Pediplano 
do Baixo São Francisco, o Pediplano Sertanejo, os Maciços 
Setentrionais e Pediplano Central do Planalto da Borborema, os 
Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe e os Tabuleiros Costei
ros, com declividades entre 5 e 15%, podendo ainda ser plena
mente mecanizável, tarefa esta com impedimento de ordem 
física devido à grande ocorrência de pedregosidade e rochosi
dade sobre a superfície dos solos. 

Quando se apresenta fortemente drenado o solo constitui a 
Unidade 322°d, no entanto esta propriedade física, relativamente 
deficiente, está sempre acompanhada de propriedades químicas 
altamente favoráveis. Quando as propriedades químicas são um 
tanto desfavoráveis constituem as Unidades 322°eb e 322°cp. 

Já as Unidades 322°ep, 322°p e 322°pm agrupam os compo
nentes que apresentam boas condições de drenagem, textura do 
horizonte superficial e subsuperficial, bem como boa capacidade 
de troca de cátions e soma de bases trocáveis, entretanto têm em 
suas profundidades as limitações que, de certa forma, podem ser 
consideradas como moderadas. Quando caracterizada a nível 
hierárquico mais específico está representada pelas Unidades 
322°d, 322°eb, 322°ep, 322°Cp, 322°p e 322°pm. 

Sua cobertura florística está representada pela Estepe Arbórea 
Aberta com e sem palmeiras e por áreas antrópicas. Sua maior 
utilização está caracterizada pela exploração da pecuária exten
siva em meio à vegetação nativa, seguida de cultivos de subsis
tência, como milho, feijão e mandioca. 

5.1.2.2.2 - Subclasse Agriter-por-relevo 

Agrupa os componentes sob condições agroclimáticas tais que a 
oferta de suas necessidades hídricas avaliada pela média de suas 
precipitações pluviométricas, com os respectivos valores de suas 
evapotranspirações reais, atende a mais de 70% da deman_da 
ideal, ou evapotranspiração potencial (não sendo, portanto,-~~
clu ída na subclasse anterior). Adicionalmente, apresenta declivi
dades entre 15 e 25%, com índice pedológico nunca inferior a 
7,0. 

Embora disseminada pelos setores leste e sul das Folhas 
SC.24/25 Aracaju/Recife, concentram-se sobretudo no Pedipla-
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no Sertanejo e Patamar Colinoso Marginal, nos Tabuleiros do Rio 
Real, nos Tabuleiros Costeiros, no Tabuleiro Dissecado do Vaza
Barris, nas Encostas Orientais, Maciços Setentrionais e Pedipla
no Central do Planalto da Borborema e no Pedi plano do Baixo São 
Francisco. 

Restringe-se às áreas de maior profundidade efetiva, com 
baixa a moderada capacidade de troca de cátions e soma de 
bases trocáveis, embora se encontrem componentes relativa
mente rasos, porém portadores de boa fertilidade natural e po
tencial; texturas moderadamente pesadas e estruturas angulares 
ou subangulares nos horizontes subsuperficiais e texturas mé
dias e estrutura subangular ou granular no horizonte superficial. 

Apresenta, portanto, boas condições físico-químico-morfoló
gicas e especialmente climatológicas, estando suas maiores res
trições ligadas unicamente às suas declividades. 

Esta variação, bem como as concernentes às propriedades 
físico-químicas de seus solos, constitui o critério usado para a 
conceituação de suas séries 132, 132°, 232 e 232°. 

A) Série 132 

Abrange áreas onde o requerimento de pelo menos 85% de sua 
demanda hídrica ideal, quantificada pela sua evapotranspiração 
potencial, encontra-se satisfeito. Está representada pelos postos 
pluviométricos de Aracaju-SE e São José das Lajes-AL. cujos 
parâmetros mais representativos estão expressos na Tabela 
5.XVII, onde se verifica que em todos os casos apresentam 
evapotranspirações elevadas, embora quase sempre quantitati
vamente superadas pela suas correspondentes precipitações 
pluviométricas. 

Sua ocorrência restringe-se aos Tabuleiros Costeiros e às 
Encostas Orientais do Planalto da Borborema, com declividade 
entre 15 e 25%, podendo, portanto, ser mecanizável, embora 
existam áreas onde os seus valores extremos dificultam um 
pouco o seu trabalho, carentes, portanto, de algumas práticas 
conservacionistas de solo. 

Apresenta solos não salinos, profundos,de texturas médias no 
horizonte superficial e moderadamente pesadas nos horizontes 

subsuperficiais, com estrutura granular ou subangular e angular 
respectivamente nos mesmos horizontes, sendo bem drenados e 
de regularfertilidade potencial, embora sua fertilidade atual seja 
um pouco deficiente. Constituem a Unidade 132cb. Quando, 
porém, ocorrem com boa fertilidade potencial e natural, aliada à 
moderada profundidade e drenagem imperfeita, caracterizam a 
Unidade 132de. Acrescente-se que no primeiro caso seu manejo 
adequado demanda o uso de fertilizantes e corretivos como prá
tica normal à sua exploração. Todos os dados relacionados com 
sua caracterizacão encontram-se na Tabela 5.XXII. 

Está caracte~izada pela região da Floresta Ombrófila Aberta e 
de Contato Savana/Estepe, atualmente completamente modifi-
cada pela ação antrópica. .• 

O uso atual é bastante diversificado, ocorrendo na reg1ao de 
São José das Lajes pecuária com pasto plantado, cultivos de 
milho, feijão e fruteiras ijaca,laranja, manga, banana) e na região 
de Aracaju áreas com pecuária em pastos plantados, cultivos de 
cana-de-açúcar, milho, feijão e bastantes fruteiras, sendo a cana
de-açúcar a atividade dominante. 

B) Série 132° 
De conformidade com os condicionantes clima e relevo requeri
dos para sua conceituação, esta série se correlaciona com a 
anteriormente descrita, 132, estando representada pelo posto 
pluviométrico de Vila lzabei-SE, situado nas proximidades de Ria
chão do Dantas, sobre os Tabuleiros do Rio Real, cujos parâ
metros mais representativos estão contidos na Tabela 5.XVII. 

Apresenta solos pouco profundos, de textura franco-arenosa e 
estrutura granular no horizonte superficial e de textura média e 
estrutura em blocos subangulares nos horizontes subsuperfi
ciais; são naturalmente de boa fertilidade potencial. Estes con
ceitos, acrescidos à boa drenagem, caracterizam a Unidade 132° 
pm, conforme os dados correspondentes da Tabela 5.XXII. Tam
bém merecem destaque as ocorrências de pedregosidade e ro
chosidade sobre sua superfície, as quais implicam impedimento 
ao pleno uso das máquinas e implementas agrícolas se não forem 
removidas. 

Está representada pela região da Savana Arbórea Aberta e 
áreas de Contato Estepe/Floresta Estacionai. Seu uso atual é bas-

TABELA 5 XXII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil 
Decli- Índice 

Unidade (km2 ) 
vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A 

n~ (%) lógico da de Drenagem de cátions de bases ele-
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) ti v a Textura Estrutura 

em) (em) 

132 de 101 41/S 15-25 7,33 <4 Imperfeita 
Blocos Argila- 20,40 18,00 70 

Franco- Blocos 
angulares arenosa arenosa subangulares 

132 cb(1) 29*/S 15-25 7,59 <4 Boa 
Blocos Argila 7,04 4,09 130 

Franco-argila-
Granular 

296 subangulares arenosa 

132 cb(2) 32/S 15-25 7,65 <4 Moderada 
Blocos Argila 6,57 4,74 180 

Franco-argila-
Granular 

subangulares [arenosa 

132° pm 149 67/S 15-25 7,49 <4 Boa - 10,15 8,44 40 
Franco-

Granular - arenosa 

232 et 11 3/SBCS 15-25 7.43 <4 Moderada 
Blocos 

Argila 14,47 11,93 100 
Argila- Blocos 

angulares arenosa subangulares 

232 cb 248 29*/S 15-25 7,59 <4 Boa 
Blocos Argila 7,04 4,09 130 

Franco-argila-
Granular 

subangulares arenosa 

Blocos Argila- Franco-
Blocos 

232 b 8 12/S 15-25 7,01 <4 Boa subangulares arenosa, 5,72 0,37 210 arenosa, subangulares 
cascalhenta com cascalho 

232 bm 126 3/S 15-25 7,07 <4 Moderada 
Blocos Argila 6,45 2,75 130 

Franco-argila-
Granular 

angulares arenosa 

232° cp 14 79/S 15-25 7.44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 Franca Granular 

232° p 155 89/S 15-25 7,76 <4 Boa - - 11,25 8,65 30 Franca Blocos 
subangulares 

232° pm 13 67/S 15-25 7,49 <4 Boa - - 10,15 8,44 40 
Franco- Granular 
arenosa 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalhos 
/S; */S- Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
/SBCS - Perfil constante da Revista Brasileira de Ciência do Sblo 
Os números entre parênteses (1), (2) referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, contorne sua localização nas Folhas 
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Mat 
orgâ-
nica 
(%) 

3,07 

2,71 

2,25 

1,35 

1,20 

2,71 

2,68 

1,80 

4,60 

4,11 

1,35 



tante variável corn pastagens plantadas, cultivos de milho, feijão, 
palma, algodão, ocmrendo algumas áreas frutífen:Js (caju, manga, 
jaca, banana, laranjil), sendo a pecuária <1 ativid<Jde mais do~ 
minante. 

C) Série 232 

Está restrita a uma região agroclimática ligeiramente mais seca 
que a ocupada pela série anterior, onde são satisfeitos 70 a 85% 
da demanda hídrica considerada ideal para o pleno desenvolvi~ 
menta das plantas, quantificada por sua evapotranspiração po~ 
tencial, aqui represeníada pelos postos pluviométricos de Babw 
Grande-BA, lliachão do Dantas-DA, lgmja 1\lova-AL, Anadia-f\.1. e 
Garanhus~PE (Tab. 5XIV). 

Apresenta-se sobre o Patamar Colinoso Marginal, os 1 a bule i
r os Costeiros e as Encostas Orientais do Planalto da Borborema, 
nas formas tabulnres e conve;:as, com declividades entre 15 e 
25%. 

Seus solos são ele rnodn ger·al de boa fertilidade atual G 

potencial, quando constituolil a Unidr,de 232et; no entanto, nos 
casos onde esta fertilidade se apresenia rnais bai;<a, constituem 
as Unidades 232cb e 232bm, todélS elns apresentando solos bem 
a moderadamente drenados, não salinos, de teJ;tura moderada
mente pesada e estrutura em blocns angular-es ou subungulares 
nos horizontes subsuperficiais e de te;:tura rnédia e estrutuiél 
granular ou em blocos subangulares no holizonte superiiciéll 
Suas características mais representativas estilo contid<JS na Taba, 
la 5 )0(11. 

Encontra -se sob o domínio da Flor esta Ombrófila Aberta, Fio
resta Estacionai Semidecidual e áreéls de contatos (vide 4 , 
Vegetação). Seu uso atu<JI apresenta certa diversificução, ocor
rendo cultivos ele pastagens, milho, feijão, palma e algocliio e 
algumas á r e as con1 fruticultura (caju, mang<1, jaca, banmra, r nu, 
mão, laranja etc.) ptó)(imas aos povO<Iclos, ocorrendo tmn!Jém 
cultivos de fumo e mandioc<l. 

D) Série 232° 

Desenvolve-se sob as mesmas condições de clima, relevo e solo 
da série 232, anteriormente mencionada, diferindo apenas pela 
ocorrência de impedimentos decorrentes ela preser1ça de pedre 
gosidade e rochosiclacle sob a superfície do solo, implicando uma 
redução de sua cnpacidade de uso com máquinas e irnplernentos 
agrícolas, de forma que todas as outras características se assem e· 
lham ao âmbito da amplitude de suas condicionantes de in te. 
r a cão 

·Está representada pelos postos pluviométricos ele Frei Paulo·· 
SE e Poção-PE (Tab. 5.XIV). 

Situa-se sobre o Tabuleiro Dissecado elo Vaza-Barris, o Pedi
plano Sertanejo, o Pediplano Central o os Macicos Setentrionais 
do Planalto da Borborema, com declividades e"ntre 15 e 25%. 

Seus solos são de boa fertilidade aíual e potencial, aliada a 
umél pouca profundidade efetiva, e constituem as Unidades 232° 
p e 232°pm. Quando a fertilidade é um pouco mais restritivil, 
representa-se pela Unidade 232°cp (Tab. 5.)0(11). 

Sua cobertura vegetal faz parte da Floresta Ornbrófila Aberia, 
Estepe Arbórea Aberta o Densa sem palmeiras e Contatos Estepe/ 
Floresta Estacionai. Seu uso está restrito à e;:ploração pecuár iu 
ern pasto plantado, ocorrendo alguns cultivos de subsistência, 
como feijão, rnilho e mandioca. 

5.1.2.2.3 - Subclasse Agiiter·pm -solo 

Seus componentes apwsentam, de modo ger<JI, boas condicões 
climatológicas, com atendimento de mais de 70% da demánda 
hídric<J ideal palél o crescimento das plantas, resultantes da inte
ração temperatura, evaporação e precipitação pluviométtica. 

Ab1ange i.anto áreas planas com rnerw;; ele 5% curno as ligeila~ 
mente mais movimentadas com até 1 [j% de declividade, isto é, 
dentro dos limites de sua classe. Esta variação, bem corno as con~ 
ce1 nentes às propliedades físico-químico-nror folóyicas ele sGus 
solos, constitui o critério usado para a Gonceitum;~lo de suns 
séties: 113, 123, 123°, 213, 213°, 223, 223° e 223''. 

i\) Série 11 3 

Sua disttihuição geográfica está determinada porfatores clima
tológicos ele tal ordem que permitem o atendimento de no mí
nimo 85% e no mál:imo de 115% de sua demanda ideal para o 
crescimento e produtividade das plantas, aquele medido pelo 
valor médio de sua pluviometria e de sua evapotranspiração real e 
este eJCpresso por sua evapotranspiração potencial. 

Está representada por áreas sob influências dos postos plu
viométricos corresronclentes a ltaporanga ci'Ajucla-SE, Lençóis
BA, ltaí-13A, Conde-BA, Capela-SE, Pilar-AL, lndiaroba-SE, Entre 
Rios-131\, Belérn·SE, Aracaju-SE, Riachuelo~SE, Porto Calvo-ALe 
Colô11ia Leopoldina-AL (Tab. 5 XVII). 

Como pode serve r ificado, conta com p1ecipitações pluviomé
tricas que satisfazem plenamente às necessidades hídricas das 
plantas, fato refletido téJnto pelos valores de suas evapotranspi-
1 ações como de seus índices agroclimáticos. Registra-se um 
período de !l, a 5 mGses com déficit hídrico que, na ausência de 
meses com quedas de temperaturas a níveis que influenciam o 
c1escimenlo das plantas, funciona como catalisado! dos proces
sos do floração e frutificação das espécies cultivadas nestas 
á1eas, que não chega a se constituir o efeito negativo que aparen
temente pode representar. 

Ocupa sempre áreas planas com declividades inferiores a 5%, 
l'azenclo par lo dos I ahuleiros Costeiros, dus Chapadas de Morro 
do Chapéu e dos Tabuleiros do ltapicuru. 

f'edologicarnente se desenvolve sobre solos de regular capa
cidade ele troca catiônica, com baiJCa saturacão de bases trocá
veis, de forma que podern ser co11siderados.' ainda, como poria
dores de moderada fertilidade química potencial quando repre
sentados pelas Unidades 'l13eb, 1 13b e 113bp; ocorrem, porém, 
casos de bai)(a fertilidade química atual, e neste caso são incluí
dos nas Unidades 113clb e 113cb. Sob o ponto de vista físico, 
pmém, merece repam sua drenagem forte na Unidade 113db e a 
pouca profundidade efetiva da Unidade 113bp. Todas as outras 
características físico-químico-morfológicas encontram~se conti
das na Tnbela 5)0(111. 

Sua cobertura vegetal está caracterizada pelo Contato Sava
na/Estepe Arbórea AbertD e Densa sem floresta-de .. galeria; 
Savana Parque; Contato Savana/Floresta Estacionai; Estepe 
!Hbór e a Aberta ou Densa com ou sem palmeiras; Floresta Esta
cionai; Floresta Ombrófila e á r e as de culturas cíclicas e de vegeta
ç5o secundária com ou sem palmeiras. 

Seu uso atual encontra na pecuária bovina com pasto plantado 
o seu principal sustentáculo, seguida de longe por áreas com cul
tivos de subsistência e alguns cultivos de fumo, ocorrendo tam
bém, porém já próJ:imo dos povoados. uma diversificação mais 
intensiva entre os cultivos de milho, mandioca, fumo e laranja. 

B) Série 123 

Está condicionada às características climáticas da série anterior, 
isto é, com atendimento ideal ou quase que ideal da totalidade de 
sua demanda hídrica, sendo representada pelos postos plu
viométricos de Belém-SE, Aracaju-SE, Riachuelo-SE, Pilar-AL 
r::ntre Rios BA, Capela SE, Lençóis-BA, Porto Calvo-AL, Colônia 
Leopoldina-AL, ltaí-BA (Tab 5.XVII). 

Caracteriza-se por apresentai um relevo mais acentuado que o 
da série anterior, I 13, com declividades entre 5 e 15%, de forma 
que pode ser mecanizada, embora necessite, principalmente nos 
limites e;üremos, ele cenas práticas de manejo para a sua conser
vac5o Ocorre sobre os Tabuleiros do Rio Real, "Tabuleiros Costei
ros, Ta!Juleilos do ltapicuru, l3 iemonte Oriental da Borborema e 
Tabulcir·o Dissecado do Vaza-8a11 is. 

Pode ser caracterizada por solos uniformemente profundos. 
Ouando isto não acnrl'Lece dá-se a Unidade 123bp Sua drena
gem, via de regra moderada a bem drenada, apresenta uma varia
çi.ío r,rais r<ipida, rollo1ner1le llier1ada, caso que constitui a 
Unidade '123clb. Por outm lado, sua bai;ca fertilidade atual está 
aliada à sua moderada fertilidade potencial, redundando uma 
mocleradn resposta aos fenilizani.es químicos, o que vem a 
constituir as Unidades 123db, 12~~eb, 123cb, 123b, 123bp e 
1231Jrn ( rab. 5.)0(111). 
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TABELA 5.XXIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-solo) 

Características Hsico-qu ímicas do perfil de solo 
Decli- Índice 

Unidade Área Perfil 
vida de pedo- Salini- Horizonte B Prol Horizonte A Mat 

(km2 ) Cap troca Soma n~ 
(%) lógico da de Drenagem ele- orgâ-

(mmhos/ Estrutura Textura 
de cátions de bases 

tiva Textura Estrutura nica 
em) (mE/100g) (mE/100g) (em) (%) 

113 db 4 1/S <5 5,65 <4 Forte Blocos Franco-
3,27 0,71 1BB Areia franca 

Blocos 1,15 subangulares arenosa subangulares 

113 eb(1) 5/R <5 5,B6 <4 Boa Maciça Argila 5,6g 1,17 160 
Franco-argila-

Granular 4,35 
126 arenosa 

113 eb(2) 7/R <5 6,0B <4 Boa Maciça Franco-argila-
4.7B 0,70 1BO 

Franco-argila- Granular 1.46 
arenosa arenosa 

113 cb(1) 3*/S <5 6,BO <4 Moderada Blocos 
Argila 6,7B 1,9B 4BO 

Franco-argila-
Granular 3,62 

subangulares arenosa 

113 cb(2) 23/S <5 6,25 <4 Acentuada Blocos Franco-argila-
2.41 0,73 160 

Franco- Blocos 0,6B 
570 subangulares arenosa arenosa subangulares 

113 cb(3) 33/REC <5 6,10 <4 Moderada Blocos Argila-
3,5B 1.19 195 

Franco- Blocos 0,76 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

113cb(4) 21/S <5 5,B9 <4 Moderada Blocos Argila-
3,0B O,B7 145 Areia Granular O,B4 

angulares arenosa 

113 b(1) BIS <5 6.43 <4 Boa Blocos Muito 
6,10 0,57 90 

Argila- Granular 1,99 
615 subangulares argilosa arenosa 

113 b(2) 18/S <5 6,55 <4 Moderada Blocos Argila 6,10 0.40 190 Argila Granular 2,00 
subangulares 

113 bp(1) 107/S <5 6,57 <4 Moderada Blocos Muito 
6,60 2,10 35 Franca Granular 1,90 

97 subangulares argilosa 

113 bp(2) 20/S <5 6,39 <4 Moderada Blocos Muito 
5,9B 1,70 55 

Franco-argila- Granular 2,2B subangulares argilosa arenosa 

123 db 57 1/S 5-15 5,65 <4 Forte Blocos Franco-
3,27 0.71 1BB Areia franca Blocos 

1,15 
subangulares arenosa subangulares 

123 eb 409 12*/S 5-15 6,30 <4 Moderada Blocos Muito 5,09 1,12 100 Franco- Granular 1,39 angulares argilosa arenosa 

123 cb(1) 3*/S 5-15 6,BO <4 Boa Blocos Muito 
6,78 1,98 480 Franco-argila- Granular 3,62 

subangulares argilosa arenosa 

123 cb(2) 126 109/S 5-15 6,20 <4 Boa Blocos Franco-argila- 2,75 0,60 190 Areia Granular 0,92 subangulares arenosa 

123 cb(3) 21/S 5-15 5,Bg <4 Moderada Blocos Argila 3,08 O,B7 145 Areia Granular O.B4 angulares 

123 b(1) BIS 5-15 6.43 <4 Boa Blocos Muito 6,10 0,57 90 
Argila-

Granular 1,99 
subangulares argilosa arenosa 

123 b(2) 410 1B/S 5-15 6,55 <4 Moderada Blocos Argila 6,10 0.40 190 Argila Granular 2,00 
subangulares 

123 b(3) 16/S 5-15 6,19 <4 Moderada Blocos Argila- 4,32 1,90 60 
Franco-

Granular 1.B7 subangulares arenosa arenosa 

123 bp 4 107/S 5-15 6,57 <4 Moderada Blocos Muito 6,60 2,10 35 Franca Granular 1,90 
subangulares argilosa 

123 bm 3 2B/REC 5-15 6,61 <4 Boa Blocos Argila- 4,02 1,33 160 Franco- Blocos 
O.BB subangulares arenosa arenosa subangulares 

123° b 276 16/S 5-15 6,19 <4 Moderada Blocos 
subangulares 

Argila- 4,32 1,90 60 
Franco-

Granular 1,B7 arenosa arenosa 

213 sd 261 48/S <5 5,73 <4(a) Imperfeita Blocos Argila- 20,76 1B.56 45 Franco-
Granular 1.92 subangulares arenosa arenosa 

213 de B 72/S <5 6,91 <4 Imperfeita - - 18,70 14,20 60 Muito Blocos 
1,59 argilosa subangúlares 

213 db 176 1/S <5 5,65 <4 Forte Blocos Franco- 3,27 0.71 1BB Areia franca Blocos 
1.15 subangulares arenosa subangulares 

213 eb(1) 7/R <5 6,08 <4 Boa Maciça 
Franco-argila-

4.7B 0,70 1BO 
Franco-argila-

Granular 1.46 
1 955 arenosa arenosa 

213 eb(2) 5*/R <5 5,B7 <4 Boa Maciça 
Argila- 4,94 0,77 1BO 

Franco-argila- Blocos 
1.45 arenosa arenosa subangulares 

213em 150 63/R <5 7,63 <4 Boa Blocos Argila 9,92 B.44 130 
Argila- Blocos 

0.40 subangulares arenosa subangulares 

213 cb(1) 3*/S <5 6,BO <4 Moderada Blocos Argila 6,7B 1.9B 4BO 
Franco-argila-

Granular 3,62 
subangulares arenosa 

213 cb(2) 762 23/S <5 6,25 <4 Acentuada Blocos Franco-argila-
2.41 0,73 160 

Franco- Blocos 
0,6B 

subangulares arenosa arenosa subangulares 

213 cb(3) 21/S <5 5,89 <4 Moderada Blocos Argila-
3,0B 0,87 145 Areia Granular O,B4 

angulares arenosa 

213 b(1) 8/S <5 6.43 <4 Boa Blocos Muito 6,10 0,57 90 
Argila-

Granular 1,9g 
subangulares argilosa arenosa 

213 b(2) 554 4/S <5 6,64 <4 Boa Blocos Muito 7,07 1,27 BO 
Franco-argila-

Granular 3,30 
subangulares argilosa arenosa 

213 b(3) 22/S <5 6.43 <4 Acentuada Blocos Argila-
4.22 0,97 180 

Franco-argila- Blocos 1,66 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

213°ep 5 93/S <5 5,65 <4 Acentua de 4,29 4,29 35 
Areia franca, Blocos 1,72 - - cascalhenta subangulares 

223 sd 236 48/S 5-15 5,73 <4(a) Imperfeita Blocos Argila- 20,76 1B.56 45 
Franco- Granular 1,92 

subangulares arenosa arenosa 
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TABELA 5XXIII -Conclusão 

Características físico~químicas do perfil de solo 

Decli- Índice Área Perfil Mal Unidade 
(km2

) 
vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A 

n~ orgâ-da de Drenagem ele-(%) lógico 
(mmhos/ Estrutura Textura 

de cátions de bases 
tiva Te"tura Estrutura nica 

em) (mE/100g) (mE/1 OOg) (em) (%) 

223 de 11 72/S 5-15 6,91 <4 Imperfeita 18,70 14,20 60 
Muito Blocos 1,59 - -
argilosa subangular es 

223 dt 658 46/S 5-15 5,92 4-8(b) Imperfeita Co lunar 
Franco- 17,83 16,75 50 Franca 

Maciça 2,06 
argilosa (coesa) 

223 eb(1) 7/R 5-15 6,08 <4 Boa Maciça 
Ftanco-argilo-
arenosa 

4,78 0,70 180 
Franco-argila- Granular 1,~6 
arenosa 

223 eb(2) 5*/R 5-15 5,80 <4 Boa Argila- 4,94 0,77 180 
Franco-argila- Blocos 1,45 Maciça 

arenosa arenosa subangulates 

223 eb (3) 
1 447 Argila-5/R 5-15 5,60 <4 Boa Granular 5,20 1,60 120 Areia franca Granular 1,30 

arenosa 

223 eb(4) 12*/S 5-15 6,30 <4 Moderada Blocos Muito 5,09 1,12 100 
Franco- Granulat I ,39 

angulares argilosa arenosa 

223 et 42 17/R 5-15 5,55 <4 Moderada Maciça 
Franco- 3,68 3,15 90 

Franco- Maciça 0,48 
arenosa arenosa 

223 cb(1) 11/S 5-15 6,61 <4 Boa Blocos Argila- 3,06 1,69 110 
Franco-argila- Granular 1,70 

432 subangulares arenosa arenosa 
Blocos Franco-argila- Franco- Blocos 223 cb(2) 42/S 5-15 6,81 <4 Acentuada 3,53 2,03 180 1.41 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

223 b(1) 8/S 5-15 6,43 <4 Boa Blocos Muito 6,10 0,57 90 
Argila- Granular 1,99 

subangulares argilosa atenosa 

223 b(2) 150 68/S 5-15 6,76 <4 Boa Blocos 
Argila 4,35 0,39 145 

Franco-argila- Granulm 1,45 
subangulares arenosa 

223 b(3) 16/S 5-15 6,19 <4 Moderada Blocos Argila- 4,32 1,90 60 
Franco~ Gtanular 1,87 

suban_gulares arenosa arenosa 

223 bp 92 20/S 5-15 6,39 <4 Moderada Blocos Muito 5,98 1,70 55 
Franco-a1gilo-

Granular 2,28 
subangulares argilosa arenosa 

223 bm 136 14/S 5-15 6,39 <4 Moderada Blocos 
4,85 I ,72 140 

Franco- Blocos 
0,77 

angulares Argila arenosa subangulares 

223 pt 124 192/S 5-15 6,10 <4 Imperfeita Blocos 
angulares 

Argila 15,00 13,72 30 
Franco- Maciça 0,37 
arenosa 

223 1(1) 34/S 5-15 6,91 <4 Moderada Blocos 
Argila 9,23 7,32 130 

Franco- Maciça 
2,18 

81 subangulares arenosa (granular) 

223 1(2) 24/R 5-15 6,67 <4 Boa Blocos 
Argila 11,01 0,74 140 Argila Maciça 1 ,41 

subangulares 

223 tm(1) 18/R 5-15 6,67 <4 Boa Blocos 
Argila 10,31 8,14 140 Argila Maciça 1 ,41 

154 subangulares 

223 tm(2) 140/S 5-15 5,93 <4 Boa Blocos 
Argila 7,56 5,09 62 

Franco- Maciça 0.49 
subangulares arenosa 

223° ep 68 93/S 5-15 5,65 <4 Acentuada 4,29 4,29 35 Areia franca 
Blocos 

1,72 - - angulares 

223° b 86 16/S 5-15 6,19 <4 Moderada Blocos Argila- 4,32 1,90 60 
Franco- Granular 1,87 

subangulares arenosa arenosa 

223* eb 4 12*/S 5-15 6,30 <4 Moderada Blocos Muito 5,09 1,12 100 
Franco- Granular 1,39 

angulares argilosa arenosa 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
*Unidade definida por excesso de umidade 
(a) -Solo ligeiramente alcalino representado pela relação Na+ + Mg++ > Ca ++ + H+ nos primeiros 50 em 
(b)- Solo ligeiramente salino Média doCE do Bt e C~ 3,15 mmhos/cm 
/S; */S- Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
/R; */R- Perfis levantados pela DIPED- Projeto RADAMBRASIL. 
/REC -Perfis levantados pela SEPLANTEC/CONDER 
Os números entre parênteses (1 ), (2) etc referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização nas Folhas 

Encontra-se em áreas da Savana Arbórea Aberta, contatos das 
Formações Pioneiras Marinha e Fluvial. Áreas de Tensão Ecoló
gica (ecotono), da Floresta Estacionai Semidecidual, da Floresta 
Ombrófila Aberta, da Formação Pioneira Marinha ("restinga") e 
da Estepe Arbórea Aberta e Densa. O uso atual, bastante diversifi
cado, está ligado à pecuária bovina em pasto plantado como 
principal atividade regional, seguindo-se os cultivos de laranja, 
maracujá, fumo e pecuária no município de Boquim. Na região de 
Aramari,lnhambupe e Alagoinhas ocorrem cultivos de mandioca, 
fumo,laranja e pasto plantado; já em Nossa Senho1a do Socono 
encontram-se plantios de laranja, banana, jaca, mandioca, milho, 
cana-de-açúcar e pecuária em pasto plantado, e em Siri e Capela 
cultivo de cana-de-açúcar, seguido de fruteiras. Nos municípios 
de Penedo e Coruripe ocorrem muitas chácaras com fruteiras 
como manga, jaca e coco-da-baía, bem como cultivos de man-

dioca, milho e em nwimes á1eas cultivos de can<J·de·açLícar e 
pecuária. 

C) Série 1 23° 
Desenvolve-se sob as mesmas condições climáticas da sene 
ante1ior, 123, isto é, com atendimento de toda ou quase toda a 
demanda hídfica eJdyida para a maioria das culturas, sendo repre
sentada pelos postos pl11viométiicos de Aracaju-SE e Entre Rios
BA (Tab. 5XVII). 

r:est1 i11go seu un11 oi ovo pouco movimo11todo, com declivida
des que variam entle 5 e 15%, de forma que sua utilização com 
máquinas e implementas agrícolas pode ser efetuada com 
pequenas restfições quanto às práticas de conservação e con
trole à erosão. Ocorre sobre os Tabuleiros Costeiros dos Piemon
tes lnumados. 
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Diferencia-se das unidades anteriores pertencentes à Série 
123 por apresentar sobre sua superfície grande quantidade de 
pedras e rochas que dificultam o trabalho das máquinas agrícolas. 
Quimicamente é considerada de moderada fertilidade potencial e 
baixa fertilidade atual, constituindo a Unidade 123°b, que tam
bém se apresenta com solos media mente profundos e moderada
mente drenados. Suas características estão relacionadas na 
Tabela 5.XXIII. 

Está contida em áreas da Floresta Estacionai Semidecidual, 
Savana Arbórea Aberta, Formações Pioneiras Marinhas ("restin
ga") e Formações Pioneiras Fluviais (contatos). Seu uso atual está 
mais ligado à pecuária em pasto plantado com alguns cultivos de 
maracujá, citrus, mamão, coco-da-baía, feijão, milho e arroz no 
município de Esplanada-BA. Já no município de São Cristóvão
SE ocorrem cultivos de coco-da-baía, feijão, milho, mandioca, 
manga e banana, com domínio da pecuária. 

D) Série 213 

Está localizada sempre sob condições climáticas mais restritivas 
que nas séries anteriormente descritas desta subclasse. Suas 
componentes de interação climática, precipitação pluviométrica, 
evapotranspiração real e evapotranspiração potencial, estão 
inter-relacionadas de tal forma que representam uma demanda 
de 70a 85% de suas necessidades hídricas ideais, representadas 
pelos postos pluviométricos de Poção-PE, Garanhuns-PE, Ana
dia-AL, Penedo-AL, Bonito-BA, Morro do Chapéu-BA, Ventura
BA, Duas Barras do Morro-BA, Tanquinho-BA, lnhambupe-BA, 
Mulungu do Morro-BA (Tab. 5.XIV). 

Apresenta-se sobre o Pediplano do Baixo São Francisco, o 
Pedi plano Central do Planalto da Borborema, as Várzeas e Terra
ços Aluviais, os Tabuleiros Costeiros, as Chapadas de Morro do 
Chapéu, a Chapada de lrecê, o Patamar Colinoso Marginal. o 
Pedi plano Sertanejo, os Tabuleiros do ltapicuru, as Chapadas do 
Tonã e da Serra Talhada e os Tabuleiros Interioranos, sempre com 
relevo plano, com não mais de 5% de declividade, sendo, por
tanto, facilmente mecanizável. 

Suas características pedológicas apresentam solos não sali
nos, exceção para o caso da Unidade 213sd, em que se apresen
tam ligeiramente alcalinos; de drenagem moderada a boa, exceto 
das Unidades 213sd, 213de e 213db; de moderada fertilidade 
potencial e baixa fertilidade natural com exceção das Unidades 
213sd, 213de e 213 em, que possuem alta fertilidade potencial e 
atual; geralmente são de boa profundidade efetiva, porém nos 
casos em geral esta fica interrompida por excesso de alcalinidade 
a não mais de 45 em, enquadrando-se na Unidade 213sd. 
Quando as características químico-físico-morfológicas são ana· 
lisadas a nível hierárquico mais especifico, esta série é repre· 
sentada pelas Unidades 213sd, 213de, 213db, 213eb, 213em, 
213cb e 213b (Tab. 5.XXIII). 

Está representada pela Floresta Estacionai Semidecidual, 
Savana Gramíneo-Lenhosa, Estepe Arbórea Aberta e Densa, Flo
resta Ombrófila Densa (montana), Formações Pioneiras Fluviais 
(çontatos), Refúgio Ecológico Montano (Floresta Ombrófila), 
Areas de Tensão Ecológica (ecotono), Savana Arbórea Parque e 
Floresta Ombrófila Aberta. 

Seu uso atual está bastante diversificado, encontrando-se nos 
municípios de Canarana-BA e Cafarnaum-BA um aproveitamento 
agrícola com pecuária extensiva, culturas de milho, feijão, algo
dão, mandioca, agave e pasto plantado, sendo porém a pecuária 
extensiva a atividade dominante. Já nos municípios de Morro do 
Chapéu-BA e Utinga-BA ocorrem os cultivos de mandioca, 
banana, café, agave e pecuária extensiva. No município de 
Tapiramutá-BA o uso está restrito aos cultivos de algodão, milho 
e feijão, com grandes áreas de pastagens plantadas. Nos municí
pios de Santa Bárbara-BA, lnhambupe-BA, Crisópolis-BA e 
Aporá·BA ocorre uma pequena variação de atividades agrícolas 
com plantios de abacaxi, reflorestamento, mahdioca, milho, 
pasto plantado, maracujá, fumo, citrus, manga, jaca, coco-da
baía, ocorrendo como principal atividade a pecuária bovina e 
ovina em pastos plantados. Na região dos municípios de 
Piaçabuçu-AL, Penedo-AL, Igreja Nova-AL, Porto Real do Colé
gio-AL, São Sebastião·AL, Junqueiro-AL, Arapiraca-AL, Coruripe-
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AL, Campo Ale_gre·AL, Limoeiro d~ Ana.d.ia·A~, Coité do Noia·AL e 
Palmeira dos lndios-AL ocorre d1vers1f1caçao de acordo com as 
feicões locais ditadas pelas características climáticas, ocorrendo 
cultivos de fumo, palma, pasto plantado, mandioca, milho, algo
dão, caju, mamão, coco-da-baía, Cltrus, banana, jaca, mànga, 
pinha, feijão, inhame e cana-de-açúcar, esta última em grandes 
áreas, principalmente nos municípios de Campo Alegre-AL, 
Junqueiro-AL, Penedo-AL, Piaçabuçu-AL, Igreja Nova-AL, São 
Sebastião-A L. Nos municípios de Arapiraca-AL e São Sebastião
ALa cultura dominante é o fumo, seguido por cultivos de milho, 
mandioca, algodão, inhame, citrus, coco-da-baía e feijão. Vale 
salientar que nestas áreas destacam-se como atividades princi
pais os cultivos de fumo, cana-de-açúcar e a pecuária em pasto 
plantado. Nos municípios de Pesqueira-PE, Buíque-PE e Bom 
Conselho-PE ocorrem cultivos de tomate, figo, goiaba para fabri
cacão de doces e sucos em Pesqueira. Excetuando-se a primeira 
loéalidade; existem nas restantes os cultivos de palma, algodão, 
milho, mandioca, caju e pecuária em pasto plantado. 

E) Série 21 3° 
Apresenta-se sob o mesmo regime climático, geomorfológico e 
pedológico da série anterior, 213, diferindo apenas no que diz 
respeito à sua maior limitação quanto ao uso de máquinas e 
implementas agrícolas, devido à grande ocorrência de uma pavi
mentacão desértica constituída de pedra, cascalhos e afloramen
tos roéhosos sobre sua superfície, demandando remoção das 
mesmas para sua melhor utilização. 

Seus solos são considerados de moderada fertilidade atual e 
potencial, limitados por sua pequena profundidade efetiva e de 
drenagem acentuada, fatores que caracterizam a sua conceitua
ção como constituinte da Unidade 213°ep (Tab. 5.XXIII). 

F) Série 223 
Apresenta-se sob um regime climático semelhante ao das Séries 
21 3 e 213°, anteriormente descritas, distribuída nas áreas repre
sentadas pelos postos pluviométricos de São Joaquim do Monte
PE, Poção-PE, Anadia-AL, lnhambupe-BA, Jaçobina-BA, Bonfim
SE, Igreja Nova-AL, Mairi-BA, Fazenda Oco d'Agua-BA, Pacatuba
SE, Tanquinho-BA, Lagarto-SE, Campo do Brito-SE, Jenipapo
SE, Penedo-ALe Garanhuns-PE (Tab. 5.XIV). 

Encontra-se sobre relevo mais movimentado que na série 
anterior, com declividades entre 5 e 15%, porém ainda plena
mente mecanizável, muito embora as máquinas trabalhem com 
pequena perda de potência. Ocorre sobre as Chapadas do Tonã e 
da Serra Talhada, nos Tabuleiros do ltapicuru, nos Tabuleiros 
Costeiros, nas Chapadas de Morro do Chapéu, no Patamar Coli
noso Marginal, nos Blocos Planálticos Setentrionais, na Serra de 
Jacobina, no Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, no Pediplano 
Sertanejo, nos Tabuleiros Interioranos, no Pediplano do Baixo 
São Francisco, nos Tabuleiros do Rio Real, nas Várzeas e Terra
ços Aluviais e no Pediplano Central do Planalto da Borborema. 

Seus solos são invariavelmente não salinos e, quando isto não 
acontece, caracterizam a Unidade 223dt, que é ligeiramente 
salina (4 a 8 mmhos/cm), ou a 223sd,que é ligeiramente alcalina; 
são normalmente bem a moderadamente drenados, ocorrendo 
casos excepcionais em que se apresentam imperfeitamente 
drenados, constituindo neste caso as Unidades 223sd, 223de e 
223dt, tendo alta fertilidade potencial e atual, e moderada a boa 
profundidade. No entanto quando com profundidade efetiva mais 
restritiva caracterizam a Unidade 223pt, em que também apre· 
sentam alta fertilidade potencial e atual e são normalmente de 
moderada capacidade de troca catiônica e baixa soma de bases 
trocáveis. Quando analisada a nível hierárquico mais específico, 
esta série é representada pelas Unidades 223sd, 223de, 223dt, 
223eb, 223et, 223cb, 223b, 223bp, 223bm, 223pt, 223t e 
223tm (Tab. 5.XXIII). 

Encontra-se sob a Floresta Estacionai Semidecidual, Áreas 
das Formações Pioneiras Fluviais (contatos), Savana Arbórea 
Aberta Estepe Arbórea Aberta, Floresta Estacionai Decidual, 
Savan~ Parque e Áreas das Formações Pioneiras Fluviomari-
nhas (mangue). . 

Seu uso àtual apresenta boa diversificação de culturas, consti
tuindo a base econômica das diversas regiões abrangidas por 



esta série, de forma tal que muitas delas ainda podem ser melhor 
aproveitadas, enquanto outras necessitam de um remanejamento 
no seu sistema de uso para o pleno equilíbrio de seu potencial 
natural. 

Nas regiões dos municípios de Tanquinho, Candeal, Feira de 
Santana, Santa Bárbara, Lamarão, Santanópolis e Água Fria,na 
Bahia, a atividade agrícola está voltada para a pecuária, geral
mente em pasto plantado que algumas vezes ocorre em meio à 
própria vegetação nativa, seguido de cultivos como cítrico, man
dioca, milho, maracujá, fumo, abacaxi, banana, coco-da-baía, fei
jão, manga, jaca, batata-doce e inhame. 

Nos municípios de Cristópolis, Aporá e lnhambupe, na Bahia, 
domina a exploração pecuária tanto em criatórios extensivos em 
pasto natural quanto em pasto plantado, seguindo-se de cultivos 
de milho, feijão, mandioca, citrus, maracujá, fumo, abacaxi, 
banana e coco-da-baía. 

Nas regiões de Jacobina-BA, Piritiba-BA e Miguel Calmon-BA, 
também a pecuária extensiva em pasto natural e plantado 
aparece como a atividade dominante, seguindo-se dos cultivos 
de mandioca, sisal, milho, feijão, mamona, banana, fumo e algo
dão. Em Morro do Chapéu-BA, onde o clima é um pouco mais 
ameno devido à altitude, a pecuária em pasto plantado é bastante 
expressiva, como também os cultivos de café, milho, feijão e 
mandioca. 

Nos municípios de Campo Formoso, Antônio Goncalves e 
Pindobaçu, na Bahia, domina a atividade com pecuária extensiva 
em pasto natural e plantado, seguindo-se dos cultivos de sisal, 
mamona, milho, mandioca, algodão e Piillma forrageira. 

Em ltabaianinha-SE, também a pecuária em pasto plantado é 
bastante significativa, seguida por cultivos de citrus, fumo, man
dioca, milho e feijão. 

Nas áreas situadas em Lagarto-SE, Campo do Brito-SE e 
Macambira-SE domina a pecuária bovina em pasto plantado e 
pasto natural, seguindo-se de cultivos de citrus, milho, feijão, 
fumo, coco-da-baía, manga, mandioca, maracujá, banana, jaca, 
batata-doce, inhame, algodão e alguns produtos olerícolas irriga
dos no município de Itabaiana-SE. 

Nos municípios de Japoatã-SE, Neópolis-SE, São Francisco
SE, Igreja Nova-AL, Penedo-AL, Piaçabuçu-AL e Feliz Deserto-AL 
a pecuária em pasto plantado e natural é uma atividade bastante 
expressiva, como também a cultura da cana-de-açúcar, milho, 
mandioca, feijão, coco-da-baía, citrus, manga, inhame, algodão, 
batata-doce e fumo. 

Em Feira Grande, Arapiraca, Limoeiro de Anadia, Coité do 
Noia, lgaci e Palmeira dos Índios em Alagoas ocorre uma domi
nância dos cultivos de cana-de-açúcar, como também do fumo 
em Arapiraca-AL. Entretanto outros cultivos também merecem 
destaque, como o algodão, mandioca, milho, caju, mamão, coco
da-baía,citrus, banana e jaca. A pecuária em pasto plantado é uma 
atividade bastante expressiva na região, contribuindo como uma 
das atividades também de peso na economia da região. 

Nas localidades de Bom Conselho, Lagoa do Ouro, Terezinha, 
Brejão e Garanhuns em Pernambuco, também a pecuária tem sua 
participação decisiva na economia regional tanto com criatório 
em pastos naturais como em pastos plantados complementado 
por cultivos de palma forrageira. Na região de Garanhuns-PE, 
devido à altitude e ao clima mais favoráveis, observam-se cultivos 
mais nobres, como o café, entretanto destacam-se também 
plantios de milho, banana, mandioca, feijão e algodão. 

Em Poção-PE e Brejo da Madre de Deus-PE, região pouco 
menos úmida, ocorrem plantios de milho, feijão, mandioca e 
pecuária em pasto plantado e natural com pequenos plantios de 
palma forrageira. 

Nas localidade de Glória do Goitá e lpojuca, região da Zona 
da Mata e litoral de Pernambuco respectivamente, dominam os 
plantios canavieiros, seguidos da pecuária em pasto plantado, 
complementados pelas culturas de subsistência. 

G) Série 223° 

Está representada pelos postos pluviométricos de Poção-PE, 
Igreja Nova-ALe Rio Reai-BA, cujos dados se assemelham aos da 
Série 223, anteriormente descrita (Tab. 5.XIV). 

Faz pare dos Maciços Setentrionais, Tabuleiros do Rio Real e 
Tabuleiros Costeiros. A não ser a pedregosidade que ocorre sobre 
a superfície dos solos, impedindo sua plena mecanização, pode 
ser utilizada com facilidade, pois as declividades estão entre 5 e 
15%, o que não implica impedimento às tarefas das máquinas. 

Seus solos não são salinos, porém são rasos a pouco profun
dos e de fertilidade potencial e atual moderada, necessitando de 
pequena complementação com fertilizantes químicos, favore
cida pela boa resposta que esta prática mantém. São de drena
gem acentuada a moderada e de textura moderadamente leve, 
quando constituem a Unidade 223°ep. Comporta ainda outras 
variações quando considerados os fatores pedológicos mais res
tritivos, subdividindo-se a nível hierárquico mais individualizado 
nas Unidades 223°ep e 223°b (Tab. 5.)()(111). 

Sua composição florística está constituída pela Estepe Arbó
rea Aberta, contatos das Formações Pioneiras Marinha e Fluvial e 
pela Floresta Estacionai Semidecidual. 

Seu uso atual apresenta uma pequena diversificação, sendo 
os cultivos de milho, feijão, mandioca, algodão e citrus a base da 
economia e sustento da população dos município.s de Poção-PE, 
Igreja Nova-ALe Alagoinha-PE. Entretanto é a pecuária extensiva 
em pasto plantado e em pasto natural a atividade predominante 
da região. 

H) Série 223* 

Está representada por uma única área sobre o Piemonte Oriental 
da Borborema, com declividades entre 5 e 1596, sendo portanto 
mecanizável, localizando-se no litoral do município de lpojuca
PE numa área de apenas 4 km2

• 

Está representada pelo posto pluviométrico de lpojuca-PE, 
cujas precipitações atingem os níveis mais elevados de toda a 
área em estudo, excedendo a demanda ideal, com atendimento 
mínimo de 115% desse valor. Seus dados estão contidos na 
Tabela 5.XIV. 

Seus solos são de moderada fertilidade potencial e de baixa 
fertilidade atual, contudo respondem muito bem aos adubos e 
fertilizantes; são regularmente profundos, apresentam estrutura 
do horizonte B e em blocos angulares. Sua representação a nível 
hierárquico mais individualizado constitui a Unidade 223*eb, 
conforme dados apresentados na Tabela 5.XXIII. 

Encontra-se no âmbito da Floresta Ombrófila Densa. Seu uso 
agrícola é estritamente canavieiro, com ocorrência de algumas 
fruteiras e plantios de coco-da-baía. 

5.1.2.2.4 - Subclasse Agriter-por-clima/relevo 

Nesta subclasse estão incluídas todas as área cujos resultantes
de-interação apresentam índice agroclimático entre 55 e 70%, ou 
seja, grau de restrição 300 por clima, que pode ser considerado 
como o limite de maior restrição dentro da faixa ainda favorável ao 
bom desenvolvimento e produtividade da maioria das culturas. 

O relevo apresenta-se no limite máximo superior da classe, 
com declividades que alcançam valores entre 1 5 e 25%, sendo a 
região ainda mecanizável. 

Encontra-se sobre as Chapadas de Morro do Chapéu, o Pata
mar Colinoso Marginal, as Encostas Orientais, o Tabuleiro Disse
cado do Vaza-Barris, os Tabuleiros do ltapicuru, o Tabuleiro do 
Rio Real, o Pediplano do Baixo São Francisco, os Patamares Peri
féricos à lbiapaba-Araripe, as Chapadas do Tonã e da Serra 
Talhada e os Tabuleiros Costeiros. 

Quanto aos solos, apresentam as melhores condições de ime
diato aproveitamento dentro da classe. Seus fatores restritivos 
estão inter-relacionados de tal forma que seu índice pedológico 
nunca é inferior a 7 ,0, necessitando, portanto, de pequenas práti
cas complementares para manutenção de suas propriedades 
físico-químicas. 

Dentre as características pedológicas analisadas, podemos 
encontrar áreas com solos profundos ou rasos, geralmente de alta 
capacidade de troca catiônica e de soma de bases trocáveis, 
apresentando texturaà moderadamente leves a moderadamente 
pesadas com estrutura granular ou em blocos subangulares nos 
horizontes superficiais e textura moderadamente pesada a 
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pesada com estrutura em blocos angulares ou subangulares nos 
horizontes subsuperficiais; por outro lado, não são salinos 
nem alcalinos. 

Apresentam, portanto, boas condições físico-químico-morfo
lógicas, entretanto, sob condições de clima e relevo, as mais 
severas dentro da conceituação da classe. Esta conjugação de 
fatores condiciona uma variação entre suas variáveis dependen
tes clima, relevo e solo, que constituem o critério usado para a sua 
conceituação nas Séries 331 °, 332 e 332°. 

A) Série 331 o 

Encontra-se repesentada pelo posto pluviométrico de Juguarari
BA (Tab. 5J<X). Apresenta um curto período chuvoso de apro
ximadamente 600 mm, com longo período de deficiência hídrica 
entre janeiro e dezembro, um pouco atenuado pela sua tempera
tura média relativamente baixa, que se situa em torno de 22°C, 
portanto, um pouco carente nas condicionantes hídricas, che
gando mesmo a interferir no ótimo desenvolvimento de algu
mas culturas. 

Situa-se sobre as Chapada do Morro do Chapéu. Seu relevo é 
um pouco movimentado, apresentando-se em áreas dissecadas 
com interflúvios de declividades entre 15 e 25%, o que, aliado à 
ocorrência de pedregosidade em sua superfície, dificulta o tra
balho de máquinas e implementes agrícolas. 

Está representada por solos não salinos, profundos, de alta 
fertilidade potencial e atual, de drenagem moderada e boa textura 
e estrutura. São solos que comportam uma elevada produtividade 
quando aliados a uma boa condição de clima e relevo, necessi
tando apenas de práticas simples de manejo para a exploração 
contínua e sustentada de seus cultivares. A especificação dos 
fatores pedológicos nos seus graus mais restritivos constitui a 
Unidade 331 °de, fatores estes, cujas limitações por drenagem e 
estrutura apenas ocorrem por tratar-se daquelas que entre as ou-

tras se sobressaíram como de menor peso, porém sem constituí
rem sérias restrições ao seu uso (Tab. 5.XXIV). 

Encontra-se coberta pela Estepe Arbórea Aberta e Densa sem 
palmeiras e seu uso mais intenso está restrito ao pastoreio bovino 
em pasto plantado, secundado por cultivos de subsistência em 
algumas roças exploradas a nível familiar. 

B) Série 332 

Encontra-se sob influência dos postos pluviométricos de Alto 
Bonito-BA, Cumaru-PE, Traipu-AL, Poço Verde-SE, Nova Soure
BA e ltapicuru-BA, cujos dàdos podem ser analisados na 
Tabela 5.X><. 

Encontra-se sobre o Patamar Colinoso Marginal, as Encostas 
Orientais do Planalto do Borborema, o Tabuleiro Dissecado do 
Vaza-Barris e os Tabuleiros do ltapicuru, cujas declividades estão 
entre 15 e 25%, sendo ainda mecanizável, embora nos casos ex
tremos haja certa perda de potência das máquinas e um requeri
mento de práticas mais específicas para a conservação das 
terras. 

Apresenta restrições semelhantes às correspondentes à série 
anterior, variando no tipo de seus fatores de restrição, de modo 
que, quando constitui as Unidades 332et e 332ep, sua maior res
trição está dada pela estrutura em blocos angulares, diferencian
do-se uma da outra por apresentar a primeira textura moderada
mente pesada e a segunda profundidade efetiva de apenas 80 em 
Já quando sua maior restrição está dada pela moderada capaci
dade de troca catiônica e soma de bases trocáveis, constitui as 
Unidades 332cb, 332cp e 332bm, salientando-se também a 
pouca profundidade efetiva da Unidade 332cp. Quando as capa
cidades potencial e atual são elevadas, porém a profundidade 
efetiva é pouco profunda (55 em), constitui a Unidade 332pm. 
Note-se, porém, que todas estas situações são relativas aos com
ponentes da série e que, conseqüentemente, não implicam que 

TABELA 5 XXIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter·por·clima/relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil 
De c li- Índice 

Unidade 
(km2

) 
vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Horizonte A 

n~ da de Drenagem efe-(%) lógico 
(mmhos/ Estrutura Textura 

de cátions de bases 
ti v a Textura Estrutura 

em) (mE/100g) (mE/100g) (em) 

331 • de 168 234/S 15-25 8,49 <4 Moderada 
Blocos Franco-argilo 25,40 25.40 120 

Franco- Blocos 
subangulares arenosa argilosa subangulares 

332 et 63 3/SBCS 15-25 7,43 <4 Moderada 
Blocos Argila 14.47 11.93 100 

Argila- Blocos 

angulares arenosa subangulares 

332 ep 62 28/S 15-25 7,60 <4 Moderada 
Blocos Franco- 25,07 23,40 80 

Franco- Granular 
angulares argilosa arenosa 

332 cb 14 29/S 15-25 7,11 <4 Moderada 
Blocos Argila 5,30 2,92 85 

Franco- Granular 
subangulares argilosa 

332 cp 54 79/S 15-25 7,44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 Franca Granular 

332 bm 340 33/S 15-25 7,54 <4 Moderada 
Blocos Argila 8,26 5,66 120 

Franco- Granular 
subangulares arenosa 

332 pm 76 45/S 15-25 7,60 <4 Moderada 
Blocos Franco-argila- 25,28 24,28 55 

Franco- Blocos 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

332• eb 99 37'/S 15-25 7,82 <4 Moderada 
Blocos Argila 8,56 5,70 90 

Franco-argila- Granular 
angulares arenosa 

Blocos 
Franco- Blocos 

332• ep 11 31/S 15-25 7,30 <4 Moderada angulares Argila 18,61 17,28 50 arenosa, subangulares 
cascalhenta 

332• cp 246 79/S 15-25 7.44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 Franca Granular 

332• p 523 89/S 15-25 7,76 <4 Boa - 11.25 8,65 30 Franca 
Blocos - subangulares 

332•pm(1) 45/S 15-25 7,60 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 25,28 24,28 55 
Franco- Blocos 

subangulares arenosa arenosa subangulares 

332•pm(2) 730 24*/S 15-25 7,60 <4 Boa Blocos Argila 17,94 15.21 45 
Franco- Blocos 

subangulares arenosa subangulares 

332•pm(3) 67/S 15-25 7.49 <4 Boa 10,15 8.44 40 
Franco- Granular - - arenosa 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
/S; '/S- Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
/SBCS - Perfil constante da Revista Brasileira de Ciência do Solo 
Os números entre parênteses (1 ), (2) etc referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização nas Folhas 
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possam ser considerados como restrições severas. Fato que 
pode ser melhot visualizado na Tabela 5.XXIV 

A especificação dos fatores pedológicos nos seus graus mais 
restritivos subdivide esta série nas Unidades 332et, 332ep, 
332cb, 332cp, 332bm e 332pm. 

Está representada pelo Contatos Savana/Estepe/Floresta Es
tacionai, Contato Savana/Floresta Estacionai, Contato Estepe/ 
Floresta Estacionai, Contato Savana/Estepe e pela Estepe Arbó
rea Aberta sem palmeiras. Seu uso atual apresenta certa diversifi
cação, de acordo com sua localização. No município de Baixa 
Grande-BA cultivam-se sisal, milho, mamona, fumo, mandioca e 
banana, sendo a pecuária bovina em pasto plantado sua principal 
atividade. Nos municípios de Passira-PE e Glória de Goitá-PE 
cultivam-se a cana-de-açúcar, milho, feijão e mandioca, sendo 
também a pecuária em pasto plantado a atividade principal. Nos 
municípios de São José do Belmonte-PE e Serra Talhada-PE a 
pecuária bovina em pastos naturais e plantados assume a princi
pal fonte de renda da região, secundada pelos cultivos de subsis
tência como milho, feijão e mandioca em pequena escala. Em 
São João do Tigre-PB, Buíque-PE e Belo Jardim-PE também a 
pecuária em pastos naturais e plantados, seguida dos cultivos de 
subsistência na época das chuvas, é a principal atividade da 
região. Em Bom Conselho-PE, Cacimbinhas-AL e Major lsidoro
AL. a pecuária em pasto plantado constitui atividade principal, 
secundada por cultivos de milho, mandioca, feijão, algodão e 
alguns cultivos precários de café. Observa-se junto à pecuária um 
incremento de palma forrageira. Já nos municípios de Traipu-AL, 
Gararu-SE, Canhoba-SE, Olho d'Água Grande-AL, Feira Grande
AL, Campo Grande-ALe Porto Real do Colégio-A L, cultivam-se o 
milho, algodão, arroz. feijão, sendo a pecuária em pasto natural e 
plantado a principal atividade. Nos municípios de São Francisco
SE, Japoatã-SE e Japaratuba-SE, cultivam-se mandioca, fumo, 
cana, milho e feijão, sendo a pecuária em pastos plantados a ativi
dade dominante. Nos municípios de Antas-BA, Cícero Dantas
BA, Paripiranga-BA, Coronel João Sá-BA, Cruz das Graças-SE, 
São Miguel do Aleixo-SE e Lagarto-SE domina a pecuária bovina 
em pastos plantados e naturais, seguida de cultivos de subsis
tência, fumo, milho, citrus, feijão, coco-da-baía, mandioca, mara
cujá, banana, jaca, batata-doce e inhame. Em Nova Soure-BA e 
lnhambupe-BA ocorre um predomínio da pecuária em pasto 
plantado, seguindo-se dos cultivos de citrus, mandioca, milho, 
maracujá, fumo, abacaxi, banana e coco-da-baía. 

C) Série 332° 

Além de possuir os condicionantes inerentes à Subclasse Agri
ter-por-clima/relevo, de ser semelhante à Série 332, anterior
mente descrita, e de estar representada pelos postos pluviométri
cos de Limoeiro de Anadia-AL, Mirandiba-PE, Tacaimbó-PE, 
Brejo de São José-PE, Maniçoba-SE, Cacimbinhas-AL, Traipu
AL, Sanharó-PE, Prop1 i á-SE e Simão Dias-SE (Tab. 5.XX), seus 
componentes desenvolvem-se sobre formas de relevo que apre
sentam declividades de 15 a 25% contidas sobre o Pediplano do 
Baixo São Francisco, nos Patamares Periféricos à lbiapaba
Araripe, nas Chapadas do Tonã e da Serra Talhada, no Tabuleiro 
Dissecado do Vaza-Barris, nos Tabuleiros do ltapicuru, no Pedi
plano Central do Planalto da Borborema e nos Tabuleiros Cos
teiros. 

Pedologicamente, porém, diferencia-se por apresentar uma 
pavimentação constituída de cascalhos, calhaus ou pedregosi
dade, que interferem sobremaneira no trabalho das máquinas e 
implementas agrícolas. Além disto, possui solos não salinos, 
rasos a medianamente profundos com exceção da Unidade 
332°eb, que apresenta sua profundidade efetiva superiora 90 em. 
São getalmente de moderada a alta fertilidade potencial e atual. 
Além desta, ocorrem áreas com restrições quanto à estrutura e à 
matéria orgânica, daí a sua subdivisão a nível hierárquico mais 
específico nas Unidades 332°ep, 332°Cp, 332°p e 332°pm 
(Tab. 5.XXIV). 

Sua cobertura vegetal está expressa pelos Contatos Savana/ 
Estepe/Floresta Estacionai, Contato Savana/Floresta Estacionai, 
Contato Estepe/Floresta Estacionai. Savana Arbórea Aberta e 
Estepe Arbórea Aberta sem palmeiras. 

Seu uso principal é com pecuana em pastos plantados e 
naturais muitas vezes associada a cultivos de palmas forrageiras. 
Os cultivos agrícolas são pouco diversificados, entretanto muitas 
vezes a má distribuicão das chuvas limita sua expansão e maior 
variacão de cultivos, encontrando-se áreas com plantios de 
milhÓ, algodão, arroz, mandioca, café, banana, caju, batata-doce 
e inhame. 

5.1.2.2.5 - Subclasse Agriter-por-clima/solo 

Abrange várias áreas que se encontram dispersas no âmbito das 
Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, sob condições climáticas e 
pedológicas as mais restritas dentro do conceito central da Clas
se Agriter. ou seja, sempre com graus de restrição 300 e 003, res
pectivamente, enquanto que seus condicionantes geomorfológi
cos nunca apresentam grau de restrição superior a 020, con
seqüentemente com declividades nunca superiores a 15%. 

A interação de sua temperatura, precipitação pluviométrica e 
evapotranspiração é de tal ordem que permite o atendimento efe
tivo de 55 a 70% da demanda considerada ideal ao crescimento 
das plantas, isto é, onde seus índices agroclimáticos se encon
tram entre esses valores. As boas condições topográficas, com 
declividades nunca superiores a 15%, possibilitam desta maneira 
mecanização quando fatores extrínsecos como cascalhos, ca
lhaus, pedregosidade ou rochosidade não se encontram pre
sentes. 

Desenvolve-se sobre o Baixo Planalto Palmares-Estância, 
Baixo Planalto Pré-Litorâneo, Planalto da Bacia Tucano-Jatobá, 
Planalto da Diamantina e seu Reverso, Baixos Planaltos Mar
ginais à Bacia Tucano-Jatobá, Planaltos Residuais, Depressões 
lnterplanálticas, Planície do Rio São Francisco e Piemontes 
lnumados. 

Seus solos apresentam-se não salinos e bastante variáveis 
sob os outros aspectos físico-químicos, que são os critérios 
utilizados para sua separação a nível de unidade, reconhecendo
se de acordo com a variabilidade de seus condicionantes as 
seguintes séries: 313, 313°, 323 e 323°. 

A) Série 313 

Está representada pelos postos pluviométricos de Gonçalo-BA, 
Açude Sohém-BA, Euclides da Cunha-BA, Propriá-SE, Biritinga
BA, Alto Bonito-BA, ltapicuru-BA, Barro Alto-BA e Rodoleiro-BA 
(Tab 5.XX) 

Apresenta-se sempre sobre relevo plano, com declividade 
inferior a 5% e, normalmente, sobre a Serra de Jacobina, os 
Tabuleiros Interioranos, o Pedi plano Sertanejo, as Várzeas e Ter
racos Aluviais, os Tabuleiros Costeiros, o Patamar Colinoso Mar
gi~al. a Chapada de lrecê, o Pediplano Sertanejo e os Blocos 
Planálticos Setentrionais ou o Pediplano Central do Planalto 
da Diamantina 

Ocupa áreas de pouca fertilidade natural, embora suscetíveis 
de correção químico-orgânica para manutenção de sua produtivi
dade sustentada. São normalmente profundos ou moderada
mente profundos, não salinos, de textura moderadamente leve a 
pesada. com estrutura em blocos subangulares, colunar ou ma
cica no horizonte B, de textura leve a pesada com estrutura 
gr~nular, maciça ou em blocos subangulares no horizonte A; com 
regular conteúdo de matéria orgânica. A Unidade 313db constitui 
exceção, pois apresenta baixa fertilidade atual. Quando subdivi
dida a nível hierárquico mais específico, esta subclasse está re
presentada pelas Unidades 313sd, 313de. 313db, 313dt, 313eb, 
313cb, 313b e 313tm (Tab. 5.XXV). 

Encontra-se em áreas da Estepe Arbórea Aberta ou Densa com 
ou sem palmeiras, Contatos Savana/Estepe/Floresta Estacionai e 
em áreas de culturas cíclicas ou de pastagem modificadas pela 
acão antrópica. Seu uso atual tem como atividade principal a 
pécuária em pasto plantado ou natural muitas vezes comple
mentada por cultivos de palma forrageira, seguida de cultivos de 
subsistência, como o milho, feijão e mandioca, além de plantios 
de sisal. mamona e banana. 
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TABELA 5.XXV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-clima/solo) 

Caracterfsticas ffsico-qu(micas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- (ndice 
Unidade (km2 ) 

vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap. troca Soma Pro f. Horizonte A Mat. 
n~ da de Drenagem efe- orgâ-(%) lógico de cátions de bases 

(mmhos/ Estrutura Textura (mE/10Dg) (mE/10Dg) tiva Textura Estrutura nica 
em) (em) (%) 

313 sd 314 48/S <5 5,73 <4(a) Imperfeita Blocos Argilo- 20,76 18,56 45 Franco- Granular 1,92 
subangulares arenosa arenosa 

313 de(1) 71/S <5 6,07 <4 Imperfeita Maciça Franca 7,30 4,31 94 
Franco- Granular 2,52 arenosa 53 Muito Blocos 313 de(2) 72/S <5 6,91 <4 Imperfeita - - 1B,70 14,20 60 argilosa subangulares 1,59 

313 db 36 1/S <5 5,65 <4 Forte Blocos Franco- 3,27 0,71 188 Areia franca Blocos 1,15 
subangulares arenosa subangulares 

313dt 246 46/S <5 5,73 4-8(b) Imperfeita Colunar Franco- 17,83 16,75 40 Franca Maciça 2,06 
moderada argilosa 

313 eb(1) 7/R <5 6,08 <4 Boa Maciça 
Franco-argilo- 4,78 0,70 180 

Franco-argilo- Granular 1.46 
201 arenosa arenosa 

313 eb(2) 5*/R <5 5,87 <4 Boa Maciça 
Argilo- 4,94 0,77 180 Franco-argilo· Granular 1.45 
arenosa arenosa 

313 cb(1) 42/S <5 6,81 <4 Acentuada Blocos Franco-argilo- 3,53 2,03 180 Franco- Blocos 1.41 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

313 cb(2) 498 24/S <5 6,28 <4 Acentuada Blocos Argila 4,00 1,50 200 
Franco-argilo- Blocos 1,60 

subangulares arenosa subangulares 

313 cb(3) 31/R <5 6,75 <4 Boa Blocos Argilo- 3,36 0,60 150 Argilo- Blocos 2.24 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

313b(1) 36/S <5 6,90 <4 Boa Blocos Muito 5,80 0,80 150 Argilo- Granular 2,80 
subangulares argilosa arenosa 

313 b(2) 16/S <5 6,19 <4 Moderada Blocos Argilo- 4,32 1,90 60 
Franco- Granular 1,87 

subangulares arenosa arenosa 

313 b(3) 115 68/S <5 6,76 <4 Moderada Blocos Argila 4,35 0,39 145 Franco-argilo- Granular 1.40 subangulares arenosa 

313 b(4) 18/S <5 6,55 <4 Moderada Blocos Argila 6,10 0.40 190 Argila Granular 2,00 
subangulares 

313 b(5) 22/S <5 6.43 <4 Acentuada Blocos Argilo- 4,22 0,97 180 
Franco-argilo- Blocos 1,66 

subangulares arenosa arenosa subangulares 

313tm 125 140/S <5 5,93 <4 Boa Blocos Argila 7,56 5,09 62 Franco- Maciça 0.49 subangulares arenosa 

313• ep 69 93/S <5 5,65 <4 Acentuada - - 4,29 4,29 35 Areia franca, Blocos 1.72 cascalhenta subangulares 

Argilo-
Franco-

313• et 19 56/S <5 5,95 <4 Moderada Prismática 23,53 21.22 50 arenosa, Maciça 1,27 
arenosa com cascalho 

323 sd 3101 48/S 5-15 5,73 <4(a) Imperfeita Blocos Argilo- 20,76 18,56 45 Franco- Granular 1,92 
subangulares arenosa arenosa 

323 de 4 71/S 5-15 6,07 <4 Imperfeita - - 7,30 4,31 94 
Franco- Granular 2,52 
arenosa 

323 dt 508 46/S 5-15 5,73 4-8(b) Imperfeita Coluna r Franco- 17,83 16,75 40 Franca Maciça 2,06 
moderada argilosa 

323 eb(1) 5/R 5-15 5,86 <4 Boa Maciça Argila 5.69 1.17 160 
Franco-argilo- Granilar 4,35 arenosa 

323 eb(2) 405 7/R 5-15 6,08 <4 Boa Maciça 
Franco-argilo- 4,78 0,70 180 

Franco-argilo- Granular 1.46 
arenosa arenosa 

323 eb(3) 12*/S 5-15 6,30 <4 Moderada Blocos Muito 5,09 1,12 100 Franco- Granular 1,39 
angulares argilosa arenosa 

323 cb(1) 24/S 5-15 6,28 <4 Acentuada Blocos Argila 4,00 1,50 200 
Franco-argilo- Blocos 1,60 

subangulares arenosa subangulares 

323 cb(2) 1.222 11/S 5-15 6,61 <4 Boa Blocos Argilo- 3,06 1,69 110 Franco-argilo- Granular 1,70 
subangulares arenosa arenosa 

323 cb(3) 31/S 5-15 6,26 <4 Acentuada Blocos Franco-argilo- 2.77 0.46 120 Franco- Blocos 0,56 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

323 b(1) 10/S 5-15 6,70 <4 Moderada Blocos Argila 6,60 1,70 105 Argila Granular 2.40 
subangulares 

323 b(2) 469 22/S 5-15 6.43 <4 Acentuada Blocos Argilo- 4,22 0,97 180 
Franco-argilo- Blocos 1,66 

subangulares arenosa arenosa subangulares 

323 b(3) 16/S 5-15 6.19 <4 Moderada Blocos Argilo- 4,32 1,90 60 
Franco- Granular 1,87 

subangulares arenosa arenosa 

323 b(4) 68/S 5-15 6,76 <4 Moderada Blocos Argila 4,35 0,39 145 
Fran"co-argilo- Granular 1.40 

subangulares arenosa 

323 bt(1) 37/S 5-15 6,52 <4 Moderada Blocos Argila 4,99 2.44 130 
Franco- Grãos simples 1,13 

88 subangulares arenosa 

323 bt(2) 17/S 5-15 5,70 <4 Moderada Blocos Argilo- 4,10 3,00 134 Areia Granular 0.40 
subangulares arenosa 

323t(1) 34/S 5-15 6,91 <4 Moderada Blocos Argila 9,23 7,32 130 
Franco- Maciça 2,18 

subangulares arenosa 

323t(2) 470 24/R 5-15 6,67 <4 Boa Blocos Argila 11,01 8,74 140 Argila Maciça 1.41 
subangulares 

323 t(3) 197/S 5-15 5.72 <4 Imperfeita Prismática 
Franco-argilo-
arenosa 

14,02 14,02 108 Areia franca Maciça 0,58 
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TABELA 5.XXV- Conclusão 

Caracterfsticas ffsico-qu lmicas do perfil de solo 

Decli- Índice Área Perfil Mat. Unidade vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Horizonte A 
(km2 ) n~ 

(%) lóg~o da de Drenagem de cátions de bases efe- orgâ-
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/10Dg) (mE/10Dg) ti v a Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

323tm 63 18/R 5-15 6,67 <4 Boa 
Blocos Argila 10,31 B,14 140 Argila Maciça 1,41 subangulares 

323° ep 173 g3/S 5-15 5,65 <4 Acentuada Grãos simples Areia franca 4,29 4,29 35 Areia franca Blocos 
1,72 suballJ!ulares 

323° cp 163 63/S 5-15 6,00 <4 Acentuada - - 6.BO 5,BO 25 
Franco- Granular 1,10 
arenosa 

Blocos Franco- Franco- Blocos 323° bp 16 61/S 5-15 6,30 <4 Moderada subangulares arenosa. 9,29 7,37 13 arenosa, subangulares 1.30 
cascalhenta cascalhenta 

323° bt 20 43/S 5-15 5,57 <4 Moderada Blocos Argila 12,37 10,13 50 Franco- Maciça 2,90 angulares arenosa 

323° p 44 66/S 5-15 6,31 <4 Boa - - 7,60 6,70 15 
Franco- Granular 1,20 
arenosa 

323° b 5 16/S 5-15 6,19 <4 Moderada Blocos Argila- 4,32 1,90 60 Franco- Granular 1,87 subangulares arenosa arenosa 

0 Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa a/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
(a)- Solo ligeiramente alcalino representado pela relação Na+ + Mg++ > ca++ +H+ nos primeiros 50 em 
(b)- Solo ligeiramente salino Média doCE do Bt e C = 3,15 mmhos/cm 
/S; */S- Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS. 
/R; */R -Perfis levantados pela DIPED- Projeto RADAMBRASIL. 
Os números entre parênteses (1 ), (2) etc referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização nas Folhas. 

B) Série 313° 

Desenvolve-se sob as mesmas condições climáticas da sene 
anterior, sendo representada pelos postos pluviométricos de Alto 
Bonito-BA, Tobias Barreto-SE e ltaíba-PE, cujos dados repre
sentativos encontram-se na Tabela 5.XX. 

Assemelha-se à série anterior, ocorrendo sobre o Pediplano 
Sertanejo, os Tabuleiros do Rio Real e o Pediplano do Baixo 
São Francisco. 

Pode ser conceituada como portadora de solos rasos com 
moderada capacidade de troca catiônica e também moderada 
soma de bases trocáveis, como na Unidade 313°ep, ou com 
estrutura prismática e textura pesada no horizonte B aliadas a 
uma estrutura maciça com textura moderadamente leve no hori
zonte A. porém de elevada fertilidade potencial e atual no caso da 
Unidade 313°et. Quando individualizada a nível hierárquico mais 
específico, esta série apresenta-se caracterizada pelas Unidades 
313°ep e 313et (Tab. 5.XXV). 

Sua cobertura vegetal está representada pelo Contato Estepe/ 
Floresta Estacionai e Áreas de Tensão Ecológica com pastagens. 
Seu uso atual principal é a pecuária bovina e caprina em pastos 
plantados e naturais, seguida de cultivos de subsistência, como 
milho, feijão e mandioca, além de plantios de caju e banana no 
município de Buíque-PE. 

C) Série 323 

Apresenta certa semelhança quanto aos aspectos climáticos e 
pedológicos das séries anteriormente descritas nesta subclasse, 
sendo diferenciada das mesmas apenas por apresentar um grau 
mais restritivo quanto ao relevo, sendo climaticamente repre
sentada pelos postos pluviométricos de ltiúba-BA. Andorinha
BA, Biritinga-BA. ltapicuru-BA, Cacimbinhas-AL, Panelas-PE. 
Propriá-SE, Poço Verde-SE, Altc. Bonito-BA, Açude Sohém-BA, 
Rodoleiro-BA. Cumbe-SE, Gravatá-PE, Maniçoba-SE e Euclides 
da Cunha-BA (Tab. 5.XX). 

Seus componentes geomorfológicos desenvolvem-se sobre 
formas de relevo que apresentam declividades entre 5 e 1 5%, no 
Pediplano Sertanejo, Tabuleiros Interioranos, nos modelados de 
acumulação do rio ltapicuru, Pediplano do Baixo São Francisco, 
Tabuleiros do Rio Real, Tabuleiros do ltapicuru, PatamarColinoso 
Marginal, Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre, Blocos Planálticos 
Setentrionais, Pediplano Central e Maciços Setentrionais do 

Planalto da Borborema, Chapadas de Morro do Chapéu, Tabulei
ros Costeiros e no Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, sendo 
mecanizados, embora nos casos extremos com necessidade de 
algumas práticas de manejo e conservação dos solos. 

Pedologicamente apresenta restrições semelhantes em grau 
e tipo às correspondentes às séries descritas anteriormente nesta 
subclasse e de forma análoga constitui as Unidades 323sd, 
232de e 323dt, quando apresentam drenagem imperfeita com 
alta fertilidade potencial e atual. Há casos em que se apresentam 
com alta fertilidade, porém com estrutura maciça no horizonte A. 
quando constituem as Unidades 323bt, 323t e 323tm.Já no caso 
de apresentarem bai)(a fertilidade potencial e atual, englobam-se 
na Unidade 323cb e quando apresentam moderada fertilidade 
potencial e bailca fertilidade atual, nas Unidades 323eb, 323b 
e 323bt. 

Além das restrições acima mencionadas, outras podem ocor
rer, como quanto a te)(tura e matéria orgânica, daí a sua subdivi
são a nível hierárquico mais específico nas Unidades 323sd, 
323de, 323dt, 323eb, 323cb, 323b,.323bt, 323t e 323tm, con
forme caracterizacão na Tabela 5.XXV. 

Sua cobertura· vegetal está expressa pela Estepe Arbórea 
Aberta ou Densa com ou sem palmeiras, Contato Estepe/Floresta 
Estacionai, Contato Savana/Estepe, Áreas de Vegetação Secun
dária sem palmeiras, Contatos Savana/Estepe/Floresta Estacio
nai e Área Antrópicas com culturas cíclicas e pastagens. O uso 
atual está e)(presso pelo domínio da pecuária e)(tensiva e em pas
tos plantados, algumas vezes complementada pela palma forra
geira, ocorrendo também cultivos de subsistência com mandio
ca, milho e feijão e alguns cultivos comerciais de algodão, sisal, 
mamona, fumo, banana, reflorestamento com pinus, eucalipto e 
caju, fumo, fruteiras (laranja, manga) e cana-de-açúcar. 

D) Série 323" 

Além dos condicionantes inerentes à Subclasse Agriter-por
clima/solo e de estar representada pelos postos pluviométricos 
de Tobias Barreto-SE, Euclides da Cunha-DA. ltaíba~PE, Miran
diba-PE, Cumaru-PE e Propriá-SE (Tab.5.XX). seus componentes 
desenvolvem-se sobre formas de relevo que apresentam declivi
dades de 5 a 1 5%, situando-se sobre os Tabuleiros Costeiros, 
Pediplano do Baixo São Francisco e Maciços Setentrionais do 
Planalto da Borborema. 
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Apresenta solos rasos quando constitui as Unidades 323°ep, 
323°cp, 323°bp e 323°p ou moderadamene profundos, porém de 
fertilidade atual baixa na Unidade 323°b e de textura macica no 
horizonte A da Unidade 323°bt. · 

Além destas, ocorrem restrições quanto à estrutura, daí a sua 
subdivisão a nível hierárquico mais específico nas Unidades 
323°ep, 323°cp, 323°b, 323°bp, 323°bt e 323°p (Tab. 5.XXV). 

Sua cobertura vegetal está expressa pelo Contato Estepe/ 
Floresta Estacionai, Estepe Arbórea Aberta sem palmeiras e áreas 
de culturas cíclicas e pecuária. Seu uso atual está restrito ao cria
tório bovino e caprino em pastos naturais e às vezes plantados, 
aliado aos cultivos de subsistência, como milho, feijão e man
dioca durante o período das águas. 

5.1.2.2.6 - Subclasse Agriter-por-relevo/solo 

Agrupa os componentes desenvolvidos sob condições climáti
cas tais que a oferta hídrica avaliada pela média de suas precipi
tações pluviométricas, com suas respectivas evapotranspirações 
reais, representa mais de 70% da demanda ideal ou evapotranspi
ração potencial Por outro lado, apresenta declividades entre 15 e 
25%, grau máximo de restrição da classe e fatores condicionan
tes do solo tais que seu índice pedológico situa-se entre 5,5 e 
7,0. 

Representada por várias manchas, concentra-se particular
mente sobre os Piemontes lnumados, os Baixos Planaltos Palma
res-Estância, o Planalto da Borborema, o Planalto Rebaixado 
Litorâneo, o Baixo Planalto Marginal à Bacia Tucano-Jatobá, os 
Planaltos Residuais, o Planalto da Diamantina, a Depressão ln
terplanáltica e o Baixo Planalto Pré-Litorâneo. 

Apresenta solos não salinos a ligeiramente salinos, profundos 
(raramente rasos), de moderada fertilidade potencial e com boa a 
moderada drenagem. Apresenta, portanto, condições físico-quí
mico-morfológicas regulares aliadas a boas e ótima condicões 
climatológicas ligadas a declividades moderadas. · 

De acordo com a variabilidade dos fatores acima considera
dos, assinalam-se como componentes desta subclasse as Séries 
133, 133°, 233, 233° e 233*. 

A) Série 133 

Agrupa os resultantes-de-interação que climaticamente atendem 
a pelo menos 85% de sua demanda hídrica ideal. Está repre
sentada pelos postos pluviométricos de Pedrinhas-SE, lnhambu
pe-BA, Riachuelo-SE, Pilar-A L, Porto Calvo-AL, Escada-PE, Cabo-

PE, Conde-BA. Saúde-AL. Colônia Leopoldina-AL, Malhador-SE, 
Vila Isabel-SE e ltaporanga d'Ajuda-SE (Tab. 5.XVII), restringindo 
sua ocorrência aos Tabuleiros Costeiros, Tabuleiros do ltapicuru, 
Tabuleiros do Rio Real. Encostas Orientais e Piemonte do Planal
to da Borborema, Tabuleiros Interioranos e o Tabuleiro Dissecado· 
do Vaza-Barris, com declividades entre 15 e 25%, mecanizável, 
portanto, com certas restrições ao uso de máquinas e implemen
tos agrícolas, principalmente quando se tratar de declives acima 
de 20%. 

Apresenta solos não salinos, com drenagem moderada e baixa 
soma de bases trocáveis (exceção à Unidade 133dt). Quando 
imperfeita ou fortemente drenados, correspondem às Unidades 
133dt e 133db. São profundos ou medianamente profundos, 
constituindo as Unidades 113db, 133dt, 133eb, 133cb, 133b, 
133bp e 133bt, quando avaliados a nível hierárquico mais espe
cífico. Com exceção da Unidade 133dt, é necessária a demanda 
do uso de fertilizantes como prática normal à sua exploração (Tab. 
5.)0<VI). 

Ocorre sob vegetação de Savana Arbórea Aberta, Floresta 
Estacionai Semidecidual, Contatos Estepe/Savana/Floresta Es
tacionai, Floresta Ombrófila Aberta e Densa e Áreas das For
macões Pioneiras Fluviais. Seu uso atual é diversificado, tendo 
em 'consideração as ótimas condições climáticas, daí encontra
rem-se culturas de citrus, fumo, batata-doce, amendoim, coco
da-baía, mandioca, mamão, milho, feijão, banana, manga, mara
cujá, jaca, inhame, café e extensas áreas de plantação de cana
de-açúcar nas terras litorâneas. A pecuária bovina em pasto 
plantado ocupa também grandes áreas, principalmente quando 
estas se interiorizam, afastando-se da costa litorânea. 

B) Série 133° 

Assemelha-se à sene anterior, sendo climaticamente repre
sentada pelos postos pluviométricos de Vila Isabel-SE e ltapo
ranga d'Ajuda-SE, com atendimento das necessidades hídricas 
para a vida das plantas superior a 85% de sua demanda ideal 
(Tab. 5.XVII). 

Apresenta-se nos Tabuleiros Costeiros em áreas bastante 
dissecadas, com declives entre 15 e 25%, sendo ainda mecanizá
veis mesmo nos casos extremos, onde apresentam algumas 
dificuldades. 

É constituída por solos não salinos, moderadamente rasos e 
de baixa a moderada fertilidade potencial e atual, sendo no seu 
conceito central constituídas pelas Unidades 133°p e 133°ep, 
conforme caracterização da Tabela 5.XXVI. 

TABELA 5 XXVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter·por·relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Decli· Índice 
Unidade 

Área Perfil 
vida de pedo· Salini- Horizonte B Prol Horizonte A Mat 

(km2 ) n~ Cap. troca Soma 
(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases 

ele- orgâ· 
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) 

ti v a Textura Estrutura nica 
em) (em) (%) 

133 db 14 1/S 15·25 5,65 <4 Forte 
Blocos Franco-

3,27 0,71 188 Areia franca 
Blocos 

1,15 
subangulares arenosa subangulares 

133 dt 63 46/S 15-25 5,73 4-8(b) Imperfeita 
Colunar Franco- 17,83 16,75 40 Franca Maciça 2,06 
moderada argilosa 

133 eb 1 113 12*/S 15·25 6,30 <4 Moderada 
Blocos Muito 5,09 1.12 100 

Franco-
Granular 1,39 

angulares argilosa arenosa 

133 cb(1) 21/S 15-25 5,89 <4 Moderada Blocos Argilo- 3,08 0,87 145 Areia Granular 0,84 
angulares arenosa 

133 cb(2) 25 108/S 15-25 6,38 <4 Boa 
Blocos Argilo· 3,90 1,00 120 Areia franca Blocos 1,00 
subangulares arenosa subangulares 

133 cb(3) 8/R 15-25 5,80 <4 Moderada Blocos Franco·argilo· 
3,50 0.40 120 Areia franca Granular 1,00 

subangulares arenosa 

133 b(1) 8/S 15-25 6.43 <4 Boa Blocos Muito 6,10 0,57 90 
Argilo-

Granular 1,99 
subangulares argilosa arenosa 

133 b(2) 7/S 15·25 6,86 <4 Boa Blocos Argila 5,09 0,72 120 Franco-argilo· Granular 1,68 
subangulares arenosa 

133 b(3) 1 173 25/S 15-25 6.40 <4 Moderada Blocos Argila 8.40 2.10 120 Argila Granular 1,30 
subangulares 

133 b(4) 16/S 15·25 6,19 <4 Moderada Blocos Argilo· 4,32 1,90 60 Franco· Granular 1,87 
subangulares arenosa arenosa 

133 b(5) 13/S 15-25 6,54 <4 Moderada Blocos Muito 6,48 1,67 165 Franco· Granular 1,99 
subangulares argilosa arenosa 
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TABELA 5XXVI -Conclusão 

Caracterfsticas físico-qu fmicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- Índice 
Unidade vidade pedo- Salini- Horizonte B Pro f Horizonte A 

(km2
) n~ da de Drenagem 

Cap troca Soma ele-(%) lógico de cátions de bases 
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) 

tiva Textura Estrutura 
em) (em) 

133 bp 106 20/S 15-25 6,3g <4 Moderada Blocos Muito 5,98 1,70 55 
Franco~argilo-

Granular 
subangulares argilosa arenosa 

133 bt 59 37/S 15-25 6,52 <4 Moderada Blocos Argila 4,99 2,44 130 
Franco-

Grãos simples 
subangulares arenosa 

133° ep 8 93/S 15-25 5,65 <4 Grãos simples Areia franca 4,29 4,29 35 
Areia franca, Blocos 

Acentuada cascalhenta subangulares 

133° b 1 115 16/S 15-25 6,19 <4 Moderada 
Blocos Argilo- 4,32 1,90 60 

Franco- Granular 
subangulares arenosa arenosa 

233 dt 23 46/S 15-25 5,73 4-B(b) Imperfeita Colunar 
Franco- 17,83 16,75 40 Franca Maciça 
argilosa 

233 eb(1) 7/R 15-25 6,08 <4 Boa Maciça 
Franco-argilo- 4,78 0,70 180 

Franco-argilo-
Granular 

arenosa arenosa 

233 eb(2) 5*/R 15-25 5,B7 <4 Boa Maciça 
Argilo- 4,94 0,77 1BO 

Franco-argila-
Granular 

1.624 arenosa arenosa 

233 eb(3) 6/S 15-25 5,90 <4 Acentuada Granular 
Argilo- 5,30 O,BO 120 

Franco-argilo-
Granular 

arenosa arenosa 

233 eb(4) 12*/S 15-25 6,30 <4 Moderada Blocos Muito 5,09 1,12 100 
Franco-

Granular 
angulares argilosa arenosa 

233 cb(1) 3*/S 15-25 6,BO <4 Boa Blocos Argila 6.78 1,98 120 
Franco-argila-

Granular 
subangulares arenosa 

233 cb(2) 11/S 15-25 6,61 <4 Boa Blocos Argilo- 3,06 1,69 110 
Franco-argila-

Granular 
33 subangulares arenosa arenosa 

Blocos Argila-
Franco-

233 cb(3) 16/S 15-25 6.40 <4 Moderada 4,82 3.4B 60 arenosa, Granular 
subangulares arenosa com cascalho 

233 b(1) B/S 15-25 6.43 <4 Moderada Blocos Muito 6,10 0,57 90 
Argilo- Granular 

subangulares argilosa arenosa 

233 b(2) 22/S 15-25 6.43 <4 Acentuada Blocos Argilo- 4,22 0,97 180 Franco-argila- Blocos 

287 subangulares arenosa arenosa subangulares 

233 b(3) 25/S 15-25 6.40 <4 Moderada Blocos Argila 8.40 2,10 120 Argila Granular 
subangulares 

233 b(4) 68/S 15-25 6,76 <4 Moderada Blocos Argila 4,35 0,39 145 
Franco-argilo- Granular 

subangulares arenosa 

233 bt 353 37/S 15-25 6,52 <4 Moderada Blocos Argila 4,99 2.44 130 
Franco-

Grãos simples 
subangulares arenosa 

233 bm 79 14/S 15-25 6,39 <4 Moderada Blocos 
Argila 4,85 1,72 140 Franco- Blocos 

subangulares arenosa subangulare 

233 t(1) 34/S 15-25 6,91 <4 Moderada Blocos 
Argila 9,23 7,32 120 Franco- Maciça 

196 subangulares arenosa 

233t(2) 24/R 15-25 6,67 <4 Boa Blocos 
Argila 11,01 B,74 140 Argila Maciça 

subangulares 

233tm(1) 18/R 15-25 6,67 <4 Boa Blocos Argila 10,31 8,14 140 Argila Maciça 
angulares 

233 tm(2) 140/S 15-25 5,93 <4 Boa Blocos Argila 7,56 5,09 62 
Franco- Maciça 

55B subangulares arenosa 

233tm(3) 13*/S 15-25 6,34 <4 Boa Blocos Franco-argilo-
5,96 2,21 140 Franco- Maciça 

subangulares arenosa are Rosa 

233tm(4) 7/S 15-25 6,07 <4 Moderada Prismática 
Franco-argilo-

8,93 4,75 BO 
Franco- Maciça arenosa arenosa 

233° ep 125 93/S 15-25 5,65 <4 Acentuada Grãos simples Areia franca 4,29 4,29 35 Areia franca Blocos 
subangulares 

233° cb 53 63/S 15-25 6,60 <4 Moderada Blocos Franco-argilo-
7,30 7,30 80 

Franco- Blocos 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

Franco-
233° cp 43 63*/S 15-25 6,00 <4 Acentuada - - 6,80 5,80 25 arenosa, Granular 

cascalhenta 

233° b 224 16/S 15-25 6,19 <4 Moderada Blocos Argilo- 4,32 1,90 60 
Franco- Granular 

subangulares arenosa arenosa 

233* eb 70 12*/S 15-25 6,30 <4 Moderada Blocos 
angulares 

Muito 5,09 1,12 100 Franco· Granular 
argilosa arenosa 

233* b 58 41/S 15-25 6,53 <4 Boa Blocos Muito 5,10 0,52 215 Argila 
Blocos 

angulares argilosa subangulares 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
• Umdade defm1da por excesso de umidade 
(b) -Solo ligeiramente salino Média da CE do Bt e C = 3,15 mmhos/cm 
/S; */S- Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
/R; */R- Perfis levantados pela DIPED- Projeto RADAMBRASIL 
Os números entre parênteses (1 ), (2) etc referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme a sua localização nas Folhas 

Mat 
orgâ-
nrca 
(%) 

2,28 

1,13 

1,72 

1,87 

2,06 

1.46 

1.45 

2,90 

1,39 

3,62 

1,70 

1,90 

1,99 

1,66 

1,30 

1,40 

1,13 

0,77 

2,18 

1,41 

1.41 

0.49 

0,58 

0,99 

1,72 

1,30 

1,10 

1,87 

1,39 

3,71 
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Encontra-se sob a região da Savana Arbórea Aberta, Floresta 
Estacionai Semidecidual e algumas regiões de Contato Savana/ 
Floresta Estacionai. Seu uso atual, apesar das boas condições 
climáticas. apresenta deficiência quanto à sua utilização, princi
palmente pela ocorrência de pedregosidade sobre a superfície de 
seus solos, que dific11lta ainda mais sua mecanização. Desenvol
vem-se alguns cultivos de maracujá, milho, fumo, feijão, man
dioca, citrus, coco e banana, sendo a pecuária em pasto plantado 
a atividade dominante em termos de área. 

C) Série 233 

Está restrita a uma região onde as condições climáticas são ligei
ramente mais secas que as apresentadas pela série anterior, onde 
as necessidades hídricas consideradas satisfatórias para o pleno 
desenvolvimento das plantas atendem de 70 a 85% de sua 
demanda ideal. 

Está caracterizada pelos postos pluviométricos de Riachão do 
Dantas-SE, Ventura-BA, Senhor do Bonfim-BA. Esplanada-BA. 
Rio Reai-BA, Japaratuba-SE, Anadia-AL, Ribeirão-PE, Nossa Se
nhora das Dores-SE, São Joaquim do Monte-PE. Lagarto-SE, 
Baixa Grande-BA, lnhambupe-BA e Cícero Dantas-BA, cujos da
dos mais representativos se encontram na Tabela 5.XIV. 

Apresenta-se nos Tabuleiros Costeiros, na Serra de Jacobina. 
nas Chapadas de Morro do Chapéu. no Pediplano Central, Encos
tas Orientais e Maciços Setentrionais do Planalto da Borborema, 
no Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, no Piemonte Oriental da 
Borborema, nos Tabuleiros do Rio Real, no Patamar Colinoso 
Marginal e nos Tabuleiros do ltapicuru, com declividades entre 
15 e 25%. 

Seus solos são comparativamente semelhantes aos da Série 
133, apresentando-se geralmente não salinos, com exceção dos 
pertencentes à Unidade 233dt, que, além de serem ligeiramente 
salinos, apresentam-se também imperfeitamente drenados e 
com elevada fertilidade potencial e atual. Normalmente têm 
moderada fertilidade potencial e baixa fertilidade atual sendo 
geralmente profundos e bem a moderadamente drenados, cons
tituem as Unidades 233eb, 233cb, 233b, 233bt e 233bm. Quan
do apresentam textura moderadamente leve ou pesada, porém 
com moderada fertilidade potencial e atual, são classificados nas 
Unidades 233t e 233tm. 

Uma melhor visualização destas características encontra-se 
na Tabela 5.XXVI. 

Encontra-se sob Savana Arbórea Aberta, Floresta Estacionai 
Semidecidual. Flores~a Ombrófila Aberta, Áreas das Formações 
Pioneiras Fluviais e Areas de Tensão Ecológica. Seu uso atual 
está constituído por cultivos de laranja, mandioca, milho, fumo, 
banana, abacaxi, feijão e extensas áreas com plantio de cana-de
açúcar. A pecuária bovina em pasto plantado representa boa 
parcela na exploração destas terras. 

D) Série 233° 

Abrange áreas climaticamente representadas pelos postos plu
viométricos de lnhambupe-BA, Bonfim-SE, São Joaquim do Mon
te-PE, Poção-PE, Anadia-AL, Igreja Nova-AL e Penedo-AL (Tab. 
5.XIV). 

Situa-se sobre os Tabuleiros do Rio Real, os Maciços Seten
trionais e o Pediplano Central do Planalto da Borborema, o Pedi
plano do Baixo São Francisco e os Tabuleiros Costeiros. Dadas 
suas declividades, sempre entre 15 e 25%, poderia ainda ser 
mecanizada se removidos a pedregosidade e os cascalhos exis
tentes na superfície. 

Seus solos são de mediana fertilidade, rasos a medianamente 
profundos, não salinos e acentuada ou moderadamente drena
dos, entretanto, com alguns impedimentos à sua utilização ime
diata devido a ligeiras restrições quanto à estrutura e profundida
de efetiva como se pode verificar na Tabela 5.XXVI, de caracteri
zação das Unidades 233°ep, 233°cb, 233°cp e 233°b. 

Sua cobertura vegetal faz parte da Savana Arbórea Aberta, 
Estepe Arbórea Densa, Floresta Estacionai Semidecidual e áreas 
de contato. Seu uso atual apresenta certa diversificação, ocor
rendo áreas com cultivos de citrus. mandioca, milho, feijão, coco-
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da-baía, manga, inhame, algodão e cana-de-açúcar. Ocorre como 
principal ocupação a pecuária em pasto plantado com alguns cul
tivos de palma forrageira. 

E) Série 233* 

Ocupa duas áreas contíguas no setor leste da área no município 
de lpojuca-PE, litoral pernambucano. 

Está representada pelo posto pluviométrico de lpojuca, cujas 
precipitações atingem os níveis mais elevados de toda a área 
levantada, ou seja, uma demanda com atendimento superior a 
115%. resultante da interação temperatura, precipitação plu
viométrica e evapotranspiração potencial e real (Tab. 5.XIV). 

Apresenta-se nas mesmas condições da Série 233, anterior
mente descrita, ocorrendo sobre o Piemonte Oriental da Borba
rema, com declives entre 1 5 e 25%. 

Seus solos são quimicamente pobres, embora apresentem 
moderada capacidade de troca catiônica, sujeitos a intensa lixi
viação devido ao rigor do regime pluviométrico imposto. Apre
sentam drenagem boa a moderada, boa profundidade efetiva e 
razoável teor de matéria orgânica. Segundo estas variações, 
classificam-se nas Unidades 233*eb e 233*b (Tab. 5.XXVI). 

Encontra-se sob Floresta Ombrófila Densa. Sua utilização 
atual, bastante diversificada, está ligada ao cultivo de cana-de
açúcar, coco-da-baía, fruticultura (manga, jaca, caju, banana, 
laranja etc.), produtos hortigranjeiros, milho, feijão e macaxeira
··aipim". A pecuária em pasto plantado ocorre nestas áreas de 
forma inexpressiva. 

5.1.2.2. 7 - Subclasse Agriter-por-clima/relevo/solo 

Agrupa dentro da classe os resultantes-de-interação cujos condi
cionantes clima-relevo-solo apresentam-se no seu mais elevado 
grau de restrição. As áreas componentes desta subclasse desen
volvem-se sob condições climáticas onde a interação de sua tem
peratura, precipitação pluviométrica e fotoperiodismo é de tal 
ordem que permite o atendimento efetivo de apenas 55 a 70% da 
demanda considerada ideal para o crescimento das plantas. Esta 
situação dá-se nos setores leste e sul da área, onde podem ser 
assinalados como representativos os postos pluviométricos a 
que conjuntamente seus principais fatores estão relacionados na 
Tabela 5.XX. 

Abrange várias feições geomorfológicas. concentrando-se 
sobretudo nos Piemontes lnumados. nas Depressões lnterpla
nálticas, nos Baixos Planaltos Marginais à Bacia Tucano-Jatobá, 
no Planalto da Diamantina, no Baixo Planalto Palmares-Estância, 
no Planalto da Bacia Tucano-Jatobá e no Baixo Planalto Pré
Litorâneo, apresentando declividade entre 1 5 e 25%. 

Seus solos, apesar de homogêneos por não apresentarem 
níveis de salinidade limitativos ao pleno desenvolvimento das 
plantas mais suscetíveis, possuem de moderada a elevada fertili
dade potencial, embora com teores bastante variáveis quanto à 
fertilidade atual e outros aspectos físico-químicos que por isto 
são usados como critérios para a distinção de seus componentes 
a nível de unidades. 

De acordo com a variabilidade no que diz respeito a clima, 
relevo e solo, dentro do limite da subclasse, reconhecem-se a 
nível mais específico as Séries 333 e 333°. 

A) Série 333 

Está representada pelos postos pluviométricos de Ponto Novo
BA, Cacimbinhas-AL, Traipu-AL, Biritinga-BA, Aquidabã-SE, Ca
farnaum-BA, Poço Verde-SE, ltapicuru-BA, Alto Bonito-BA, Ma
çacará-BA, Pau d'Arco-PE. Monte Santo-BA, São Paulo-BA, Qua
ti-PE, ltabirajuba-PE, Bezerros-PE. Tanapiranga-PE, Brejo de São 
José-PE, Formosa-BA e Maniçoba-SE (Tab. 5.XX). 

Agrupa resultantes-de-interação cujas condições de relevo 
são as mais restritivas possíveis dentro do limite aceito para a 
Classe Agriter. Assim, ocupa superfícies dissecadas em forma 
convexa, elaboradas sobre os Tabuleiros Interioranos, o Pedi pla
no Sertanejo, o Pediplano do Baixo São Francisco, o Tabuleiro 
Dissecado do Vaza-Barris, os Tabuleiros Costeiros, as Chapadas 



de Morro do Chapéu, os Tabuleiros do Rio Real, os Tabuleiros do 
ltapicuru e o Patamar Colinoso Marginal, com declividades supe
riores a 1596 e inferiores a 2596. 

É representada por solos cujos índices situam-se entre 5,5 e 
7,0. Esta série abrange solos com restrições quanto à drenagem, 
estrutura, capacidade de troca catiônica, soma de base trocáveis, 
textura, profundidade efetiva e matéria orgânica, que são consi
deradas para sua classificação, em nível hierárquico mais especí-

fico, nas Unidades 333sd, 333db, 333dt, 333eb, 333cb, 333b, 
333bp, 333t e 333tm (Tab. 5.XXVII). 

Encontra-se sob a cobertura da Estepe Arbórea Aberta ou 
Densa, Áreas de Tensão Ecológica, Floresta Estacionai Decidual, 
Floresta Estacionai Semidecidual e áreas de contato, sendo utili
zadas com cultivos de subsistência como milho, feijão e man
dioca, culturas de algodão, batata-doce, inhame, banana, sisal e 
algumas fruteiras. A atividade principal está na pecuária que tanto 
se desenvolve em pastos naturais quanto plantados. 

TABELA 5.XXVII 
Caracter<zação das unidades (Subclasse Agriter·por-clima/relevo/solo) 

Características trsico-químicas do perfil de solo 

Decli- Índice Área Perfil Mat. Unidade vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap. troca Soma Prof. Horizonte A 
(km2 ) n~ orgâ-dade Drenagem efe-(%) lógico 

(mmhos/ Estrutura Textura 
de cátions de bases 

ti v a Textura Estrutura nica 
em) (mE/10Dg) (mE/10Dg) (em) (%) 

333 sd 234 4B/S 15-25 5,73 <4 Imperfeita Blocos Argilo- 20,76 18,56 45 
Franco- Granular 1,92 

subangulares arenosa arenosa 

333 db 55 64/S 15-25 6,19 <4 Blocos Franco-argilo- 4,65 2,45 90 
Franco-argilo- Blocos 0,83 Acentuada subangulares arenosa arenosa subangulares 

333 dt 25 46/S 15-25 5,73 4-B(b) Imperfeita Colunar Franco- 17,83 16,75 40 Franca Maciça 2,06 
argilosa 

333 eb 32 12*/S 15-25 6,30 <4 Moderada Blocos Muito 5,09 1,12 100 
Franco- Granular 1,39 

angulares argilosa arenosa 

333 cb 21 11/S 15-25 6,61 <4 Boa Blocos Argilo- 3,06 1,69 110 
Franco-argilo- Granular 1,70 

subangulares arenosa arenosa 

333 b 109 10/S 15-25 6,70 <4 Moderada Blocos Argila 6,60 1,70 105 Argila Granular 2.40 
subangulares 

333 bp 30 20/S 15-25 6,39 <4 Moderada Blocos Muito 5,98 1,70 55 
Franco-argilo- Granular 2,28 

subangulares argilosa arenosa 

333 t(1) 34/S 15-25 6,91 <4 Moderada Blocos Argila 9,23 7,32 120 Franco- Maciça 2,18 
110 subangulares arenosa 

333 t(2) 197/S 15-25 5,72 <4 Imperfeita Prismática 
Franco-argilo- 14,02 14,02 108 Areia franca Maciça 0,58 
arenosa 

333 tm(1) 18/R 15-25 6,67 <4 Boa Blocos Argila 10,31 8,14 140 Argila Maciça 1.41 
315 angulares 

333 tm(2) 13*/S 15-25 5,34 <4 Boa Blocos Franco-argilo- 5,96 2,21 140 
Franco- Maciça 0,58 

subangulares arenosa arenosa 

333° ep 541 93/S 15-25 5,65 <4 Acentuada 4,29 4,29 35 
Areia franca, Blocos 1,72 - - cascalhenta subangulares 

333° et 553 56/S 15-25 5,95 <4 Moderada Prismática Argilo- 23,53 21,22 50 Franco- Maciça 1,27 
arenosa arenosa 

333° cp 69 63/S 15-25 6,00 <4 Acentuada - 6,80 5,80 25 
Franco- Granular 1,10 - arenosa 

333° p 88 66/S 15-25 6,31 <4 Boa 7,60 6,70 15 
Franco- Granular 1,20 - - arenosa 

333"tm(1) 179/S 15-25 6.46 <4 Moderada Blocos Franco-argilo- 23,41 22,84 50 
Franco- Maciça 0,98 

94 angulares arenosa arenosa 

333"tm(2) 140/S 15-25 5,93 <4 Boa Blocos Argila, 7,56 5,09 62 
Franco- Maciça 0,49 

subangulares com cascalho arenosa 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho. 
(b) -Solo ligeiramente salino Média da CE do Bt e C = 3,15 mmhos/cm. 
/S; */S -Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS. 
/R - Perfil levantado pela DIPED - Projeto RADAMBRASIL. 
Os números entre parênteses (1) e (2) referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme a sua localização nas Folhas 

B) Série 333° 

Está representada pelos postos pluviométricos de Pau d'Arco-PE, 
Monte Santo-BA, São Paulo-BA, Traipu-AL, Quati-PE, lbirajuba
PE, Bezerros-PE, Tanapiranga-PE, Brejo de São José-PE, Formo
sa-BA e Maniçoba-SE, cujas precipitações atingem os níveis 
entre 55 e 7096, portanto, dentro dos parâmetros estabelecidos 
para a Classe Agriter (Tab. 5JO<). 

Apresenta-se nas mesmas condições da série anterior, ocor
rendo no Pediplano Sertanejo, Pediplano do Baixo São Francisco, 
Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, Pedi plano Central e Maciços 
Setentrionais do Planalto da Borborema e nas Chapadas do Tonã 
e da Serra Talhada com declividades entre 15 e 2596, apresenta 
impedimento de natureza física pela grande quantidade de ca
lhaus ou pedregosidade sobre a superfície das terras. 

Seus solos são invariavelmente não salinos, possuindo pouca 
profundidade efetiva no caso das Unidades 333°et e 333otm, 
sendo rasos nas Unidades 333°ep, 333°CP e 333°p, porém em 
todos os casos com elevada fertilidade potencial e atual. Apre
sentam, por outro lado, textura moderadamente leve, com estru
tura granular ou maciça no horizonte A nas Unidades 333°et e 
333otm e sem horizonte B no caso das Unidade 333°ep, 333°cp e 
333°p, ou estrutura prismática e estrutura pesada na Unidade 
333°et. Comporta ainda outras variações de matéria orgânica 
como na Unidade 333otm. 

Está contida em áreas de Estepe Arbórea Aberta e Densa, Flo
resta Ombrófila e áreas de contato, cujo uso está voltado mais 
para a pecuária em pastos plantados e naturais, secundado por 
cultivos de subsistência como milho, feijão e mandioca e alguns 
cultivos comerciais de algodão e sisal. 
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5.1.2.3 - Classe Mesater 

Este nível taxonômico ocupa cerca de 46,45% da área das Folhas 
SC.24/25 Aracaju/Recife. É a classe mais importante em área 
contrnua. 

Em termos climáticos, o grau de restrição máximo obtido é 
400, passando por 100 até 200 por excesso de umidade. 

Esta classe distribui-se em todas as unidades geomorfológi
cas e em vários tipos de modelados, conservando, no entanto, 
declividades que não ultrapassam 40%. 

A variação pedológica inclui solos de fertilidade natural alta a 
baixa. A interação dos fatores clima, relevo e solo dá origem às 
Subclasses Mesater-por-clima, por-relevo, por-solo, por-clima/ 
relevo, por-clima/solo, por-relevo/solo e por-clima/relevo/solo, 
que serão descritas com mais detalhe nos tópicos seguintes (Tab. 
5JO<VIII ). 

Classe 

Mesater 

TABELA 5 XXVIII 
Subdivisão da Classe 4 - Mesater 

Subclasse Série Características pedológicas 
definidoras das unidades 

412 de, ep, et, em, cb, p, pt, pm 
412° ep, em, cb, cp, p, pm 
413 sd, dt, eb, et, cb, b, bt, t 
413° ep, et, cb, tm 
421° de 
422 de, ep, em, cb, bm, pm 

Mesater·por·clima 422" eb, ep, em, cb, cp, p, pm, t 
423 sd, dt. et, cb, b, bt, t 
423• ep, et, cb, cp, bp, p, tm 
431° de 
432 de, e, ep, em, cb, bm, pm 
432• eb, ep, em, cb, cp, p, pm 
433 sd, dt, et, cb, bt, t, tm 
433° ep, et, cp, bp, bm, p, tm 

142 et, cb, b, bm 
143 eb, cb, b, bp, bt, bm, t 
143• b 
242 eb, ep, et, cb, b, bm 
242° d, eb, ep, cp, p, pm 

Mesater·por·relevo 243 sd. eb, b, bt, bm, t, tm 
243° ep, b, p 
342 et, em 
342° d, ep, em, cp, p, pm 
343 b, bt.t. tm 
343° ep, cp, bt, p 

114 de, dt, eb, et, cb, b 
124 de, dt, eb, et, b, bt 
134 sb, dt, eb, b 
214 sp, de, dt, eb, et, b, bt 
214• bt 
224 sp, dt, ec, eb, et, bt 

Mesater·por·solo 224° et, bp, bt 
224* eb 
234 sb. sp, dt. ec, eb, et, b 
314 sp. ec, eb, et, b 
314° et, bp, bt 
324 sp, dt, ec, eb, et 
324• et, bp 
334 sp, ec, eb, pt 
334° dp, bp, bt 

441° de 
442 de. et, cb, pm 

Mesater·por·clima/ 442° d, eb, em, cb, cp, p, pm 
relevo 443 cb 

443• ep, et, p 

414 sp. de, ec, eb, bt 
414° et, bp, bt 

Mesater·por·clima/ 424 sp. ec, eb, et, bt 
solo 424° eb, et, bp 

434 sp. ec, eb 
434° bp 

144 sb, b 
244 sp, ec, eb, et, b 

Mesater·por-relevo/ 244° et 
solo 344 eb, et 

344° et. bp, bt 

Mesater-por·clima/ 444 sp 
relevo/solo 444° bp 

Área 
(km2) 

8.968 
2.964 

10817 
1 726 

319 
5 257 
5 244 
4636 
7 382 

146 
2 167 
2.783 

990 
2 652 

236 
4665 

236 
1 217 
1 061 
2 290 

106 
244 
756 
571 
881 

545 
807 
512 

4453 
258 

3194 
662 

47 
578 

8 037 
94 

9 792 
230 

1 182 
212 

201 
295 

1 524 
72 

907 

13032 
3 666 
8 654 

933 
1 947 

271 

243 
493 

11 
290 
260 

10 
993 

• Série definida por solos cascalhentos e/ou fase pedregosa e/ou rochosa e/ou con· 
crecionários e/ou com cascalho. 
• Série definida por excesso de umidade 
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5.1.2.3.1 - Subclasse Mesater-por-clima 

A Subclasse Mesater-por-clima ocupa aprmdmadamente 42,23% 
da área da Classe Mesater. Constituí-se de 14 séries localizadas 
no interior da área, atingindo sua maior concentração na margem 
esquerda do rio São Francisco. 

O fator clima constitui a restrição principal para o desenvolvi
mento e o crescimento das plantas, apesar de existirem áreas 
onde se pode utilizá r irrigação, minimizando os problemas climá
ticos (Tab. 5.XXIX). 

A nível desta subclasse, o relevo não constitui ainda empe
cilho à mecanização, a não ser nos valores extremos de declivi
dade, onde as máquinas trabalham com dificuldade. Ressalta-se 
que os relevos com declividades entre 15 e 25% ocupam, nesta 
subclasse, as menores áreas, dominando em primeiro lugar decli
ves entre 5-15% e em segundo declives menores que 5%. 

A Subclasse Mesater-por-clima, pela vasta extensão que ela 
ocupa, possibilitou combinações variadas em relação a solos; 
desde solos onde a restri"ção é 001 à restrição 003, cujas caracte
rísticas definidoras das unidades abrangem desde a salinidade 
até a drenagem moderada. 

A) Séries 412, 412°, 422, 422°, 432 e 432° 

Estas séries são representadas por 42 unidades (Tab. 5.XXX), 
ocorrendo as mais significativas, em termos de área, a sudoeste, 
noroeste e centro da área. Localizam-se, mais especificamente, 
na região de lrecê-BA, sul de Juazeiro-BA até Barragem-BA, 
região a norte de Casa Nova-BA até Afrânio-PI e de Curral Novo, 
região de Lagoa Grande-PE a Lagoa-PE, a noroeste e nordeste de 
Veneza-PE, região de Uauá-BA, sul de Curaçá-BA, região de 
Macururé-BA, Serra do Tonã-BA, Paulo Afonso-BA e Pedro Ale
xandre-BA. 

Estas séries formam aglomerados de acordo com o solo repre
sentativo de cada unidade. Em cada aglomerado existe uma varia
ção de relevo que acompanha as mudanças de modelado. A 
variação do modelado independe das unidades geomorfológicas. 
No presente caso, as séries e respectivas unidades aparecem em 
várias unidades geomorfológicas. O Pediplano Sertanejo, os 
Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe, a Chapada de lrecê e 
as Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre constituem as unidades 
geomorfológicas que comportam o maior número das 42 unida
des obtidas aqui. 

De certa maneira, o modelado define a classe de declividade a 
que pertence a unidade. Para estas séries os modelados são de 
aplanamento e de dissolução, com preponderância de áreas de 
declives menores que 5%, podendo atingir um pouco além, ou de 
dissecação, com declividades maiores ou menores, dependendo 
da densidade da drenagem e profundidade dos vales. Para estas 
últimas séries a declividade não ultrapassa 25%. 

Os postos pluviométricos escolhidos para representar estas 
séries são lrecê-BA, Abreus-BA, Curral Novo-PI, Lagoa Grande
PE, Poço do Fumo-PE, Fazenda Bugiu-PI, Salgado do Melão-BA, 
Pedro Alexandre-BA, Nossa Senhora da Glória-SE e Sátiro Dias
BA. A maior média anual de pluviosidade é 754 mm para o posto 
pluviométrico de Curral Novo-PIe a menor é de 531 mm no posto 
de Salgado do Melão-BA. O índice agroclimático varia de 41% na 
Fazenda Bugiu-PI a 54% em lrecê-BA, indicando que mais de 
metade das necessidades hídricas ideais da plantas não é satis
feita. A deficiência hídrica é de no mínimo 7 meses na região de 
Nossa Senhora da Glória. 

Os solos representativos destas séries são de fertilidade natu
ral média a alta, como mostram os valores de soma de bases tro
cáveis e capacidade de troca, constantes da Tabela 5.XXX. Even
tualmente estes valores abaixam, como no caso das Unidades 
412cb, 412°cb, 412°cp, 422cb, 422bm, 422°cb, 422°cp, 432cb, 
432bm e 432°cb, mas são compensados por melhores caracte
rísticas físicas. Os fatores restritivos principais são de ordem 
física: drenagem imperfeita, estrutura prismática, em blocos an
gulares e em blocos subangulares, textura franco-arenosa e argi
losa e profundidade. Ressalta-se a presença de Cambissolos com 
problemas de alcalinidade, como mostra a Unidade 422"1: (Est. 
5.1 A) e áreas próximas a lrecê não mapeadas. A alcalinidade é 
devida ao conteúdo em cálcio destes solos. 



TABELA 5.XXIX 
Postos e parâmetros representativos das séries com grau de restrição 400 por clima 

Índice 
Evapotranspira-

Excedente Altitu- Localização Pluviometria Temperatura ção Deficiência 
Postos de agrocli- total média anual 

(m) Longi- Lati- mático Média anual (•C) Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuição anual 
tu de tu de (%) (mm) (mm) (mm) (mm) (meses) (mm) (meses) 

Abóbora-BA 420 40°03' 09•48' 49 591 23,7 1 210 591 619 Ma i -mar o -
Abóboras-PE 427 39°26' o8•04' 47 633 24,6 1 353 633 720 Ma i -fev o -
Abreus-BA 520 40°41' 10°01' 49 546 23,1 1 121 546 575 Ma i -fev o -
Adustina-BA 280 38°07' 10°33' 51 641 24,0 1 249 641 608 Jul -abr o -
4-guas Belas-PE 376 37•07' 09•0T 51 617 23.7 1 206 617 589 Set -abr o -
Agua Branca-BA 300 38°36' 09°59' 44 557 24,1 1 265 557 708 Jan -dez o -
Alexandria-PE 400 40°09' o8•59' 41 567 24,8 1 375 567 808 Abr -fev o -
Algodões-PE 507 37°21' 08°19' 43 507 23,2 1 168 507 661 Abr -fev o -
Amaniú-BA 380 41°49' 10'20' 44 562 24,1 1 280 562 718 Jan -dez o -
Amaro-PE 475 37•03' 08•46 42 485 23,2 1 161 485 676 Jan -dez o -
Ambrósio-BA 180 39°12 10°59' 41 565 24,7 1 379 565 814 Jan -dez o -
Angicos-PE 365 38°46' 08°40' 41 541 24,5 1 343 541 802 Jan -dez o -
Araci (Açude)-BA 200 39°05' 11 °17' 40 533 24,6 1 339 533 806 Jan -dez o -
Araci-BA 212 38•57 11°20' 49 651 24,6 1 339 651 688 Jan -dez o -
Arco Verde-PE 663 37•04' 08°26' 52 564 22,1 1 083 564 519 Jun -abr o -
Barra Bonita-PE 400 40•12' o8•49' 40 547 24,9 1 375 547 828 Jan -dez o -
Barriguda-PE 400 35°52 o8•o6 42 497 23,3 1 188 497 691 Jan -dez o -
Batalha-AL 120 37•08' 09°40' 49 704 25,0 1 423 704 719 Set -abr o -
Belo Horizonte-SE 200 37•51' 09•47 41 560 24,6 I 368 560 808 Jan -dez. o -
Bem Bom-BA 350 41•48' 09°43' 54 717 24,5 1 331 717 614 Ma i -fev. o -
8etânia-PE 431 38°02 08°17' 40 502 24,0 1 248 502 746 Abr-fev o -
Bezerros-PE 380 40°13' o8•23' 47 670 25,1 1 424 670 754 Jan -dez o -
Boa Vista-PE 490 38°59' o8•04' 52 653 24,0 1 254 653 601 Jun -fev o -
Bom Conselho-PE 654 36°41' 09°10' 47 515 22,1 1 090 515 575 Set-mai o -
Bom Sossego-BA 380 39°09' 09°20' 45 562 23,9 1 236 562 674 Ma i -fev. o -
Brejinho (Fazenda)-BA 480 41•32' 09•54' 54 645 23,6 1 189 645 544 Abr -jan o -
Brejo do Piore-PE 470 37°32' 08°37' 42 490 23.4 1 155 490 665 Jan -dez o -
Bugiu (Fazenda)-PI 250 41°58 08°12 41 665 26,6 1 626 665 961 Abr-fev o -
Cabaceira-BA 400 39°43' 09°11' 54 665 23,9 1 240 665 575 Ma i -jan o -
Cachoeira do Leite-PE 480 37•55' 08°11' 52 617 23,6 1 196 617 579 Ma i -fev o -
Cachoeira do Roberto-PE 630 41•09' 08•38' 52 643 23,9 1 236 643 539 Ma i -fev o -
Cachoeirinha-PE 780 36°14' 08•29' 44 436 21,1 997 436 561 Agos -jun o -
Caicara-PE 500 37°45' 08°21' 48 557 23.4 1 157 557 600 Ma i -fev o -
Ca~po Santo-PE 490 40•34' 08°19' 46 637 24,6 1 372 637 735 Ma i -fev o -
Canaã-BA 380 39°28 08°58' 48 602 24,0 1 260 602 658 Mai -fev o -
Cansanção-BA 359 39°30 10°40' 45 543 23,7 1 204 543 661 Jan -dez o -
Canto das Pedras-PE 550 39•37 08°19' 53 647 23,9 1 222 647 575 Jun -fev o -
Capiá da lgrejinha-AL 280 37•26 09°11 45 587 24.4 1 303 587 716 Agos -abr o -
Carnalina-PE 470 37•35' 08°18' 42 498 23,5 1 193 498 695 Mai -mar o -
Carnaubeiras-PE 350 38°52' 08°26' 41 556 24.7 1 366 556 810 Ma i -fev o -
Carqueja-PE 395 38•25' o8•2o· 44 571 24,3 1 299 571 728 Ma i -fev o -
Caruaru-PE 545 35•58' 08°17' 50 545 22,5 1 096 545 551 Set-mai o -
Colônia Agrícola-BA 400 38°19' 09°47' 50 569 23,5 1 187 569 618 Jan -dez o -
Conceição das Crioulas-PE 480 38•56' 08°18' 45 558 24,0 1 245 558 687 Jan -dez o -
Coronel João Sá-BA 225 37•55' 1 0°17' 45 5!i8 24,3 1 304' 588 716 Jan -dez o -
Cristália-PE 450 40°21' 08°48' 48 656 24,6 1 363 656 707 Ma i -fev o -
Cruz das Gracas-SE 259 37•29 10°27' 51 655 24,1 1 283 655 628 Set -abr o -
Curral Novo-PI 350 41°58' 09•01' 50 754 25,8 1 511 754 757 Abr-fev o -
Delfino-BA 660 41•12' 10•26' 51 555 22,3 1 091 555 536 Jan -dez o -
Dentro (Faz )-BA 250 38°09 10°11' 49 636 24,3 1 308 636 672 Agos -jun o -
Dormentes-PE 500 40°47' 08°25 52 692 24,6 1 336 692 644 Ma i -fev o -
Favela-BA 520 41°58' 09°52 54 624 23.4 1 158 624 534 Jan -fev e abr -nov o -
Fortaleza-BA 520 40°24' 09°52 47 536 23,1 1 151 536 615 Jan -dez o -
Gavião-BA 312 39°46' 11°28 42 538 24,2 1 276 538 738 Jan -dez o -
Henrique Dias-PE 510 37'11' 08°17' 41 474 23,2 1 159 474 685 Abr-tev o -
lcaicara-PE 372 39•47' o8•05' 47 655 25,1 1 402 655 747 Ma i -tev o -
Içá (Petrolina)-PE 430 40•35' 09°06 42 582 24.7 1 392 582 810 Ma i -tev o -
lpanema-BA 700 41•36' 11°22 51 552 22,2 1 084 552 532 Jan -out o -
lrecê-BA 722 41•52' 11°18' 54 585 22,2 1 084 585 499 Fev -out o -
Jaguaraci-BA 450 41•35' 11°54' 50 608 23,5 1 216 608 608 Jan-nov o -
Jeremoabo-BA 275 38•21' 10°04' 49 640 24,2 1 302 640 662 Agos -jun o -
Jeritacó-PE 445 37•38' 08°23' 47 568 23.7 1 204 568 636 Ma i -tev o -
Juá-BA 350 38°25' 09•27' 44 536 23,9 1 230 536 536 Jan -dez o -
Juazeiro-PE 390 38°10 08•47' 43 539 24,1 1 261 539 722 Ma i -fev o -
Laje-BA 570 40°58 10°10' 49 552 22,8 1 121 552 569 Abr -fev o -
Lagoa-SE 200 37•36 09•53' 54 615 24,6 1 349 615 734 Jan -dez o -
Lagoa do Alegre-BA 540 41°40 09•06' 52 600 23.4 1 152 600 552 Mai -jan o -
Lagoa do Boi-BA 395 40°11 09°29' 48 595 23,9 1 249 595 654 Ma i -fev o -
Lagoa Branca-BA 550 40•16' 10°16 47 532 22,8 1 124 532 592 Jan -dez o -
Lagoa Grande-PE 365 40°17' o8•59 46 655 25.1 1 418 655 763 Ma i -tev o -
Lagoa do José Alves-BA 350 39•20' 09°07' 44 561 24,2 1.282 561 721 Jan -dez o -
Lagoa da Serradinha-SE 80 37•40' 10°07' 45 646 25,3 1 440 646 794 Jun -mar o -
Lago-BA 480 40°56' 08°53' 47 569 23.7 1 210 569 641 Ma i -fev o -
Luiz Viana-BA 532 41°14' 08•46' 44 510 23,5 1 157 569 647 Ma i -jan o -
Macambira (Fazenda)-PE 380 39°27' 08•24' 41 568 24,8 1 369 568 801 Ma i -tev o -
Major lsidoro-AL 217 36•59' 09°32' 54 727 24,5 1 340 727 613 Set -abr o -
Malhada de Areia-PE 365 38•29' 08°17' 42 560 24.4 1 329 560 769 Abr-fev o -
Mandacaia-PE 380 36•17' 08°06' 43 508 23,6 1 192 508 684 Ma i -mar o -
Manari:PE 559 37°38' o8•59' 51 568 22,9 1 113 568 545 Ago -mar e ma i -jun o -
Manicoba-BA 350 40°17' 09•13' 50 649 24,3 1 300 649 651 Ma i -fev o -
Matia's-PE 40Ó 40°03 08°11' 43 599 25,0 1 396 599 797 Jan -dez o -
Miguel Calmon-BA 533 40°36 11°25 50 571 23,2 1 148 571 577 Jan -dez o -
Mirandela-BA 253 38°37' 10°40 52 673 24,2 1 302 673 629 Agos -jun o -
Mocambo-SE 204 37•38' 10°33' 50 655 24.4 1 313 655 658 Set -abr o -
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TABELA 5 XXIX- Conclusão 

Evapotranspira-
Altitu- Localização Índice Pluviometria Temperatura ção Deficiência Excedente 

Postos de agrocli- total média anual 
(m) Longi- Lati- mático Média anual (•C) 

tu de tu de (%) (mm) 

Moderna-PE 525 37•25' 08°26' 47 545 23,1 
Monteiro-BA 280 39°34' 10°49' 40 516 24,2 
Nordestina-BA 300 39°25' 10°50' 45 570 24,0 
Nossa S~ da Glória-SE 290 37•25' 10°13' 54 681 24,0 
Olhos d:Agua-PE 390 38°12' 08°40' 41 526 24,2 
Olho d'Agua do Bruno-PE 361 47•58' 09°03' 48 607 24,1 
Olho d'Água do Casado-AL 209 37•50' 09°31' 41 568 24,8 
Olho d'Água do Facundo-BA 660 41•17' 10°56' 50 542 22,1 
Olho d'Água das Flores-AL 286 37•17' 09°32' 47 615 24,2 
Ouricuri-BA 500 41•24' 08•56' 52 624 23,6 
Pão de Áçucar-AL 45 37°26' 09•44' 41 606 25,6 
Parnamirim-PE 379 39°34' o8•05' 42 588 24,9 
Passagem do Gado-BA 420 39°30' 09°34' 41 495 23,6 
Pau-a-Pique-BA 350 41°36' 09°39' 40 527 24,5 
Paulo Afonso-BA 253 38•13' 09°24' 41 538 24,5 
Pé de Serra-BA 290 39°36' 11°50' 41 505 23,9 
Pedro Alexandre-BA 320 37°54' 10•54' 50 607 23,8 
Picada (Fazenda)-BA 412 41°44' 10•42' 40 497 23,8 
Pintadas-BA 270 39•55' 11°48' 43 526 23,9 
Piritiba-BA 480 40•34' 11°43' 45 501 22,9 
Poço Alexandre-PE 610 37•52' 08°40' 52 597 22,7 
Poço da Cruz-PE 450 37•44' 08°30' 46 552 23,7 
Poço de Fora-BA 480 39°47' 09°37' 47 541 23,3 
Poço do Fumo-PE 350 39°45' 08•10' 45 647 25,2 
Poço da Pedra-PE 470 40°39' 08•32' 48 661 24,7 
Poço de Pedra-BA 450 41•02' 09°01' 52 651 23,9 
Poço Redondo-SE 171 37•41' 09°50' 45 618 24,8 
Ponta da Vargem-PE 680 37•19' 08°35' 45 490 22,1 
Queimadas-BA 273 39°38' 10°58' 42 538 24,2 
Quicé-BA 500 40°02' 10•32' 51 575 23,0 
Ouixaba-PE 370 38°26' o8•05' 49 663 24,6 
Rajada-PE 437 40°50' 08°47' 45 619 24,9 
Recife-BA 680 41•53' 11•01' 54 589 22,2 
Riachão do Jacuípe-BA 217 39•22' 11•48' 42 561 24,3 
Riacho-BA 300 38°13' 09•35' 54 685 24,1 
Riacho Grande-AL 210 37•28' 09°28' 44 599 24,7 
Ribeira do Amparo-BA 200 38•26' 11•02' 52 654 24.4 
Ribeira do Pombai-BA 228 38°32' 10•50' 47 576 24,3 
Rio do Peixe (Açude)-BA 370 40°01' 11°12' 49 580 23,6 
Rio de Peixe-BA 300 39•30' 11•06' 51 652 24,2 
Salgadália-BA 350 39•11' 11•28' 44 531 23,7 
Salgado do Melão-BA 430 38•41' 09°18' 45 531 23,5 
Salgueiro-PE 415 39•07' 08•04' 43 578 24,6 
Santa Cruz-PE 489 40°15' 08•16' 46 634 24,7 
S. Filomena-PE 534 40•35' o8•08' 44 575 24.4 
Santa Luz-BA 349 39°21' 11•16' 45 541 23,7 
Santa Paula-PE 380 38°20' 08°23' 44 570 24.4 
Santa Rosa-8A 580 39°50' 10°05' 40 455 22,6 
São Caitano-PE 552 36°09' 08°19' 44 484 22,5 
São Francisco-PI 370 41•49' 08°24' 40 598 25.7 
Sátiro Dias-BA 240 38°35' 11•35' 46 606 24,3 
Serra da Cana-Brava-8A 580 39•38' 09°44' 52 581 22,6 
Serrinha-BA 590 40•56' 1 0•57' 42 471 22,5 
Serrinha-PE 375 38•32' 08•14' 50 686 24,5 
Sete Lagoas-PI 380 41•42' 08•27' 43 645 25,7 
Sítio-BA 800 41°22' 09•57' 50 529 21,5 
Soares-PE 375 38°13' 08°53' 41 529 24,2 
Sobrado-8A 380 40°53' 09•22' 41 524 24,2 
Tanque Novo-BA 390 39°57' 09°31' 54 673 23,9 
Terra Nova-PE 355 39°23' 08°13' 52 724 25,0 
Toritama-PE 376 36°04' 08°01' 51 602 23,6 
Tucano-BA 209 38°46' 10°58' 42 560 24,5 
Uauá-BA 439 39°29' 09°50' 42 495 23,5 
Urimamã-PE 350 39°57' 08°26' 47 612 25,2 
Uruás-PE 390 40°30' 08°57' 45 629 25,0 
Valente-BA 350 39•28' 11•34' 43 503 23,4 
Volta-PE 280 38°10' 09°16' 41 558 24,6 
Varzinha-PE 450 40•25' o8•04' 50 694 24,9 
Várzea Nova-8A 693 40•55' 11•15' 53 568 22,0 
Xilili-PE 630 37°13' 08•24' !jO 550 22.4 

A interação dos fatores clima, relevo e solo mostra um quadro 
favorável em relação a relevo e solo e desfavorável em relação a 
clima. Em relação ao uso natural das terras, o mais conveniente é 
a pastagem plantada com espécies mais resistentes ao clima e as 
culturas permanentes e semipermanentes adaptadas. 

Culturas de cicl..> curto podem ser utilizadas, desde que se pra
tique a irrigação, como é o caso de regiões próximas a lrecê-BA. 
Cuidados devem ser tomados em relação à água, havendo neces
sidade de controle do conteúdo dos eletrólitos presentes. 

_ As classes de relevo 01 O, 020, 030, obtidas para estas séries, 
sao perfeitamente mecanizáveis, salvo nos limites com a classe 
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Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuição anual 
(mm) (mm) (mm) (meses) (mm) (meses) 

1 156 545 611 Mai.-fev o -
1 278 516 762 Jan.-dez o -
1 275 570 705 Jan -dez o -
1.252 681 571 Set.-abr o -
1 276 526 750 Abr-fev o -
1.272 607 665 Jan.-dez. o -
1 379 568 811 Agos -jun o -
1.092 542 550 Jan -out o -
1.296 615 681 Agos.-abr o -
1 201 624 577 Abr.-fev o -
1 483 606 877 Jan -dez o -
1 387 588 799 Abr -fev o -
1.193 495 698 Jan.-dez o -
1.325 527 798 Jan.-dez. o -
1 317 538 779 Jan.-dez o -
1 235 505 730 Jan.-dez. o -
1.219 607 612 Agos.-abr o -
1 229 497 732 Jan.-dez. o -
1.235 526 709 Jan -dez o -
1 119 501 618 Jan.-dez o -
1.140 597 543 Ma i -fev o -
1.204 552 652 Ma i -fev o -
1 163 541 622 Jan.-dez. o -
1.429 647 782 Ma i -fev. o -
1.377 661 716 Ma i -fev o -
1 243 651 592 Ma i -fev o -
1 377 618 759 Jan -dez o -
1.089 490 599 Jan -dez. o -
1 284 538 746 Jan -dez o -
1.131 575 556 Jan -dez o -
1.340 633 677 Ma i -fev o -
1.379 619 670 Mai.-fev o -
1.084 589 495 Dez -fev -abr -out o -
1 322 561 761 Jan -dez o -
1 270 685 585 Agos.-jun. o -
1.373 599 774 Jun -abr. o -
1 307 684 623 Jan.-dez o -
1 220 576 644 Jan -dez o -
1 191 580 611 Jan -dez o -
1 277 652 625 Jan -dez. o -
1 205 531 674 Jan.-dez. o -
1 175 531 644 Abr-jan o -
1 340 578 762 Abr -fev o -
1 381 634 747 Ma i -fev o -
1 311 575 736 Abr -fev o -
1.205 541 664 Jan -dez o -
1 308 570 738 Jan -dez o -
1 125 455 670 Jan -dez o -
1 103 484 619 Jan -dez o -
1 496 598 898 Abr-jan o -
1 322 606 716 Jan.-dez o -
1.127 581 546 Jan.-dez o -
1.124 471 653 Out -agos o -
1.367 686 681 Ma i -fev o -
1 487 645 842 Abr.-fev o -
1 052 529 523 Jan.-dez o -
1 282 529 753 Jan -dez o -
1 286 524 762 Jan -dez. o -
1 240 673 567 Mai.-fev o -
1 387 724 663 Jun.-jan o -
1 188 602 586 Agos -mai o -
1 321 560 761 Jan.-dez o -
1 179 495 684 Jan.-dez o -
1 309 612 817 Mai:-mar o -
1 391 629 762 Mai.-fev o -
1 170 503 667 Jan -dez o -
1 363 558 805 Jan -dez o -
1.378 694 686 Mai.-fev o -
1.078 568 510 Jan -out o -
1 097 550 547 Mai.-fev. o -

040, quando as máquinas trabalham com dificuldade, mas isto 
não exclui a possibilidade da tração animal. 

Outros fatores restritivos ao uso de maquinaria agrícola são a 
pedregosidade e a qualidade de certas argilas presentes nes
tas unidades. 

A vegetação dominante nestas sérids são a Estepe Arbórea 
Aberta, Estepe Arbórea Densa e regiões de contato. Muitas áreas 
destas já foram invadidas pela atividade humana, como é o caso 
de lrecê-BA, onde a agricultura é intensiva, e a região de Caatinga 
do Moura, onde se plantam alho, cebola e batatinha nas várzeas 
irrigadas. Nas outras regiões se pratica a agricultura de subsis-



TABELA 5.XXX 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-<:lima) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- Índice 
Unidade 

(km2 ) 
vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prof Horizonte A Mal 

n~ da de Drenagem efe- orgâ-
(%) lógico de cátions de bases 

(mmhos/ Estrutura Textura (mE/10Dg) (mE/10Dg) 
tiva Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

412 de 10 56/S <5 7,17 <4 Imperfeita Prismática Muito 
59,61 59,61 105 

Muito Blocos 3,25 
argilosa argilosa subangulares 

412 ep 236 232/S <5 7,38 <4 Boa 
Blocos 

Argila 16,80 15.42 85 
Franco- Blocos 1,29 

angulares argilosa angulares 

412 et 21 3/R <5 7,06 <4 Moderada Blocos 
Argila 13,10 11,70 110 

Franco-argila-
Maciça 2,61 

subangulares arenosa 

412em(1) 247/S <5 7,93 <4 Boa Blocos 
Argila 10.43 8,12 150 

Franco- Blocos 
1,84 

1 161 subangulares argilosa subangulares 

412em(2) 138/S <5 7.70 <4 Moderada Blocos 
Argila 9,93 9,01 90 

Franco- Blocos 1,68 
subangulares argilosa subangulares 

412 cb(1) 57/S <5 7.44 <4 Boa Blocos Franco-argila-
5.35 3,59 210 

Franco-argila-
Granular 1,68 

135 subangulares arenosa arenosa 

412 cb(2) 29/S <5 7,11 <4 Moderada 
Blocos 

Argila 5,30 2,92 B5 
Franco- Granular 2,37 

subangulares argilosa 

412p 3 264 236/S <5 7,66 <4 Moderada Blocos Franco-argila-
11,09 11,09 45 

Franco-argila-
Granular 1,89 

subangulares arenosa arenosa 

412 pt 3 579 241/S <5 7,74 <4 Boa Blocos 
Argila 17,19 13,90 42 Argilo-siltosa 

Blocos 
5.42 

subangulares subangulares 

412pm 562 45/S <5 7,60 <4 Moderada Blocos Franco-argila-
25,28 24,28 55 

Franco- Blocos 1,27 
angulares arenosa arenosa subangulares 

412°ep(1) 232/S <5 7,38 <4 Boa Blocos 
Argila 16,80 15.42 85 

Franco- Blocos 
1,29 

angulares argilosa angulares 

646 Blocos Franco- Blocos 412° ep(2) 25/S <5 8,10 <4 Boa 
subangulares Argila 17,16 14,38 70 argilosa, subangulares 

4,00 
cascalhenta 

412° em 15 138/S <5 7,70 <4 Moderada Blocos 
Argila 9,93 9,01 90 Franco- Blocos 1,68 

subangulares argilosa subangulares 

412° cb 67 31*/S <5 7.47 <4 Moderada Blocos Argila 7,77 3,84 130 Franco- Granular 3.47 
subangulares argilosa 

412° cp 11 79/S <5 7.44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 Franca, muito Granular 4,60 
cascalhenta 

412° p(1) 236/S <5 7,66 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 11,09 11,09 45 
Franco-argila-

Granular 1,89 
1 823 subangulares arenosa arenosa 

412° p(2) 89/S <5 7.76 <4 Boa - - 11,25 8,65 30 Franca, Blocos 
1,11 

com cascalho subangulares 

412opm(1) 45/S <5 7,60 <4 Moderada Blocos Franco-argila-
25,28 24,28 55 

Franco- Blocos 1,27 
402 subangulares arenosa arenosa subangulares 

412opm(2) 176/S <5 7,71 <4 Modera'da Blocos Franco- 21,66 19,97 50 Franca Granular 1,30 
subangulares argilosa 

413 sd 1048 48/S <5 5,76 <4(a) Imperfeita Blocos 
subangulares 

Argilo- 20,76 18,56 45 
arenosa 

Franco- Granular 1,92 
arenosa 

413 dt 143 4.6/S <5 5,92 <4(b) Imperfeita Colunar Franco- 17,83 16,75 40 Franca Maciça 2,06 
argilosa 

413 eb 135 5*/R <5 5,87 <4 Boa Maciça 
Argila- 4,94 0,77 180 
arenosa 

Franco-argila- Granular 1.45 arenosa 

413 et(1) 86/S <5 5,65 <4 Moderada - - 4,76 3,23 144 Franco- Maciça 1,06 
arenosa 

Argilo; 
Franco-

413 et(2) 193 56/S <5 5,95 <4 Moderada Prismática 23,53 21,22 50 arenosa, Maciça 1,27 
arenosa com cascalho 

413 et(3) 76/S <5 6,39 <4 Imperfeita Prismática Franco- 21,77 21,77 80 Franco-argila- Prismática 2,53 
argilosa siltosa 

413cb(1) 42/S <5 6,81 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 3,53 2,03 180 Franco- Blocos 
1.41 

subangulares arenosa arenosa subangulares 

413 cb(2) 6 682 24/S <5 6,28 <4 Acentuada Blocos Argilosa 4,00 1,50 200 Franco-argilo- Blocos 
1,60 

subangulares arenosa subangulares 

413cb(3) 31/S <5 6,26 <4 Acentuada Blocos Franco-argilo- 2,77 0.46 120 
Franco~ Blocos 

0,56 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

413 b(1) 3/S <5 6,73 <4 Boa Blocos Muito 4,58 1,12 265 
Franco-argilo- Granular 1,97 

92 subangulares argilosa arenosa 

413 b(2) 22/S <5 6.40 <4 Acentuada Blocos Argila-
4,22 0,97 180 

Franco-argilo- Blocos 
1,66 

subangulares arenosa arenosa subangulares 

413 bt 2177 36*/S <5 5,81 <4 Boa Blocos 
subangulares 

Franco-argilo- 2,67 1,78 
arenosa 

150 Areia franca Grãos simples 0,80 

413t(1) 34/S <5 6,91 <4 Moderada Blocos Argila 9,23 7,32 130 
Franco~ Maciça 2,18 

347 subangulares arenosa 

413 1(2) 197/S <5 5,72 <4(c) Imperfeita Prismática 
Franco~argilo~ 

14,02 14,02 108 Areia franca Maciça 0,58 
arenosa 

413• ep 105 93/S <5 5,65 <4 Acentuada 4,29 4,29 35 
Areia franca, Blocos 

1.72 - -
cascalhenta subangulares 
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TABELA 5.XXX -Continuação 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- Índice 
Unidade 

(km2
) 

vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A Mat 
n~ da de Drenagem ele- orgâ-(%) lógico de cátions de bases 

(mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 O()g) (mE/1 O()g) 
tiva Textura Estrutura n1ca 

em) (em) (%) 

Argila-
Franco-

413°et 994 56/S <5 5,95 <4 Moderada Prismática 23,53 23,53 50 arenosa, Maciça 1,27 
arenosa com cascalho 

413° cb 77 63/S <5 6,60 <4 Moderada Blocos Franco-
7,30 7.30 ao Franco-argila- Blocos 

1,30 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

413°tm 558 140/S <5 5,93 <4 Boa Blocos 
subangulares 

Argila 7,56 7,56 62 
Franco-

Maciça 0,49 arenosa 

Blocos 
Franco- Franco- Blocos 421° de 319 234/S <5 8,49 <4 Moderada 

subangulares 
argilosa, 25,40 25,40 160 argilosa subangulares 2,60 
cascalhenta 

422 de(1) 240/S 5-15 7,47 <4 Moderada Prismática Argila 36,97 36,97 122 Argila Blocos 
4,6B subangulares 134 

Muito Muito Blocos 422 de(2) 56/S 5-15 7,17 <4 Imperfeita Prismática 
argilosa 59,61 59,61 105 argilosa subangulares 3,25 

422 ep 624 232/S 5-15 7,3B <4 Boa Blocos 
Argila 16,80 15,42 85 

Franco- Blocos 
1,29 angulares argilosa angulares 

422 em 763 138/S 5-15 7,70 <4 Moderada Blocos Argila 9.93 9,01 90 
Franco- Blocos 

1,68 
subangulares argilosa subangulares 

422 cb(1) 32/S 5-15 7,65 <4 Moderada Blocos Argila 6,57 4,74 180 
Franco-argila-

Granular 2,25 
1 121 subangulares arenosa 

422 cb(2) 29/S 5-15 7,11 <4 Moderada Blocos 
Argila 5,30 2,92 85 

Franco- Granular 2,37 
subangulares argilosa 

422 bm 544 33/S 5-15 7,54 <4 Moderada Blocos Argila 8,26 5.66 200 
Franco-

Granular 1,96 
subangulares arenosa 

422 pm 1 652 45/S 5-15 7.60 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 25.28 24,28 55 
Franco- Blocos 

1.27 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

422° eb 474 31/S 5-15 7,12 <4 Moderada Blocos Muito 8,82 4.99 115 
Franco-

Granular 1,74 
angulares argilosa arenosa 

422° ep(1) 232/S 5-15 7,38 <4 Boa Blocos Argila 16.BO 15.42 B5 
Franco- Blocos 1,29 

angulares argilosa angulares 

422° ep(2) 174/S 5-15 7,86 <4 Boa Blocos Argila 19,80 17,88 25 Franco-argila- Blocos 3,54 
subangulares arenosa subangulares 

240 
Blocos 

Franco-
Blocos 422° ep(3) 31/S 5-15 7,30 <4 Moderada 

angulares Argila 18,61 17.28 50 arenosa, 
subangulares 2,30 

cascalhenta 

422° ep(4) 292/S 5-15 7,86 <4 Boa - 24.15 22,21 32 Franco-argila- Blocos 2,90 -
arenosa subangulares 

422° em 240 138/S 5-15 7,70 <4 Moderada Blocos Argila 9,93 9,01 90 
Franco- Blocos 1.68 

subangulares argilosa subangulares 

422° cb 407 31'/S 5-15 6,75 <4 Moderada Blocos Argila 7.77 3,84 130 
Franco-

Granular 3,47 
subangulares argilosa --

422°cp 134 79/S 5-15 7.44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 
Franca, muito 

Granular 4,60 
cascalhenta 

422° p(1) 236/S 5-15 7,66 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 11,00 11,09 45 
Franco-argila- Blocos 1,89 

subangulares arenosa arenosa subangulares 

422° p(2) 484 51/S 5-15 B.11 <4 Boa Blocos Franco-
23,07 21.65 40 

Franca, 
Granular 3,28 

subangulares argilosa cascalhenta 

422° p(3) 8g/S 5-15 7.76 <4 Boa - 11,25 8,65 30 
Franca, Blocos 4,11 - com cascalho subangulares 

422°pm(1) 45/S 5-15 7.60 <4 Moderada Blocos Franco-argila-
25.28 24.28 55 

Franco- Blocos 1,27 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

422°pm(2) 176/S 5-15 7,71 <4 Moderada Blocos Franco-
21.66 19,97 50 Franca Granular 1,30 

3 198 subangulares argilosa 
Franco-

422°pm(3) 67/S 5-15 7,4g <4 Boa - - 10,15 8,44 40 arenosa, Granular 1,35 
cascalhenta 

422 t 67 182/S 5-15 7,06 <4(a) Moderada Prismática 
Franco-

14,39 12,38 110 
Franco-

Maciça 2,28 
argilosa arenosa 

423 sd 2 259 48/S 5-15 5,76 <4(a) Imperfeita Blocos Argila-
20.76 1B.56 45 

Franco-
Granular 1,92 

subangulares arenosa arenosa --

423 dt 190 46/S 5-15 5,92 <4(b) Imperfeita Colunar 
Franco-

17,83 16,75 40 Franca Maciça 2,06 
argilosa 

' Franco-423 et(1) 86/S 5-15 5,65 <4 Moderada 4.76 3,23 144 Maciça 1,06 - -
arenosa 

423 et(2) 428 56/S 5-15 5,95 <4 Moderada Prismática 
Argila-

23,53 21.22 50 
Franco-

Maciça 1,27 
arenosa arenosa 

423 et(3) 76/S 5-15 6,39 <4 Imperfeita Prismática 
Franco-

21,77 21,77 80 
Franco-argila- Prismática 2,83 

argilosa siltosa 

423 cb 867 42/S 5-15 6,B1 <4 Acentuada Blocos Franco-argila-
3,53 2,03 180 

Franco- Blocos 1,41 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

423 b 19 22/S 5-15 6,40 <4 Acentuada Blocos 
subangulares 

Argila- 4,22 0.97 180 
Franco-argila- Blocos 1,66 

arenosa arenosa subangulares 
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TABELA 5XXX -Continuação 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- Índice 
Unidade 

(km2
) 

vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Horizonte A Mat 
n? da de Drenagem ele- or~â-(%) lógico de cátions de bases 

(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) 
tiva Textura Estrutura me a 

em) (em) (%) 

423 bt 182 36*/5 5-15 5,B1 <4 Boa 
Blocos Franco-argila-

2,67 1,7B 150 Areia franca Grãos simples O,BO 
subangulares arenosa 

423t(1) 34/S 5-15 6,91 <4 Moderada 
Blocos Argila 

9,23 7,32 130 
Franco· Maciça 2,1B 

691 
subangulares com cascalho arenosa 

423t(2) 197/S 5-15 5,72 <4(c) Imperfeita Prismática Franco-argila-
14,02 14,02 108 Areia franca Maciça 0,58 

arenosa 

423• ep 407 93/S 5-15 5,65 <4 Acentuada - - 4,29 4,29 35 
Areia franca, Blocos 1,72 
cascalhenta subangulares 

Argila-
Franco-

423"et(1) 56/S 5-15 5,95 <4 Moderada Prismática 23,53 21,22 50 arenosa, Maciça 1,27 
5 492 arenosa com cascalho 

423•et(2) 15/R 5-15 6,00 <4 Imperfeita Prismática Argila 3,65 3,65 150 
Franco- Prismática 3,22 
argilosa 

423"cb 41 63/S 5-15 6,60 <4 Moderada Blocos Franco-
7,30 7,30 80 

Franco-argila- Blocos 
1,30 

subangulares arenosa arenosa subangulares 

Franco-
423"cp 14 63/S 5-15 6,00 <4 Acentuada - - 6,80 5,80 25 arenosa, Granular 1,10 

cascalhenta 

Blocos Franco- Franco-
423° bp 102 26/S 5-15 7,07 <4 Boa 

subangulares argilosa 9,45 7,95 34 arenosa, Granular 0,98 

f--- com cascalho cascalhenta 

Franco-
423• p 412 66/S 5-15 6,31 <4 Boa - - 7,60 6.70 15 arenosa, Granular 1,20 

cascalhenta 

Blocos Franco-argila-
Franco-

423"tm(1) 179/S 5-15 6,46 <4 Moderada 23.41 22,B4 50 arenosa, Maciça 0,9B 
916 subangulares arenosa com cascalho 

423"tm(2) 140/S 5-15 5,93 <4 Boa Blocos Argila 7,56 5,09 62 
Franco-

Maciça 0.49 
subangulares com cascalho arenosa --

Blocos Franco- Franco- Blocos 431" de 146 234/S 15-25 B.49 <4 Moderada subangulares argilosa, 25.40 25.40 160 argilosa subangulares 2,60 
com cascalho 

432 de 222 56/S 15-25 7,17 <4 Imperfeita Prismática Muito 59,61 59,61 105 Muito Blocos 
3,25 

argilosa argilosa subangulares 

432 e 95 178/S 15-25 7,88 <4 Moderada Prismática Argila 25,32 25,32 110 Franco- Blocos 3,74 
argilosa subangulares 

432 ep 88 174/S 15-25 7,86 <4 Boa Blocos Argila 19,88 17,78 25 
Franco-argila- Blocos 

3,54 
subangulares arenosa subangulares 

432 em 218 138/S 15-25 7,70 <4 Moderada Blocos Argila 9,93 9,01 80 
Franco- Blocos 1,68 

subangulares argilosa subangulares 

432 cb 207 29/S 15-25 7,11 <4 Moderada Blocos Argila 5,30 2,92 B5 
Franco- Granular 2,37 

subangulares argilosa 

432 bm 307 33/S 15-25 7,54 <4 Moderada Blocos 
subangulares 

Argila 8,26 5,66 200 
Franco-
arenosa 

Granular 1,96 

432 pm 1 030 45/S 15-25 7,60 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 25,28 24,28 55 
Franco- Blocos 1,27 

- subangulares arenosa arenosa subangulares 

432"e 73 31/S 15-25 7,12 <4 Moderada Blocos Muito B,82 4,99 115 Franco- Granular 1,74 
--~-- !------ angulares argilosa arenosa 

432" ep(1) 174/S 15-25 7,86 <4 Boa Blocos 
Argil~ 19,88 17,78 25 

Franco-argila- Blocos 
3,54 

130 subangulares arenosa subangulares 

432" ep(2) 292/S 15-25 7,86 <4 Boa - - 24,15 22,21 32 
Franco-argila- Blocos 

2,90 
arenosa subangulares 

432• em 177 13B/S 15-25 7,70 <4 Moderada Blocos Argila 9,93 9,01 BO 
Franco- Blocos 1,68 

subangulares argilosa subangulares -------- ---- ~-

432" cb 63 31*/5 15-25 6,26 <4 Moderada Blocos 
subangulares 

Argila 7,77 3,84 130 
Franco- Granular 3,47 
argilosa 

432•cp 55 79/S 15-25 7.44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 
Franca, muito Granular 4,60 
cascalhenta ---

432" p 373 89/S 15-25 7,76 <4 Boa 11,75 8,65 30 
Franca, Blocos 4,11 - - com cascalho subangulares 

432"pm(1) 45/S 15-25 7,60 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 25,2B 24,2B 55 Franco- Blocos 1,27 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

432"pm(2) 176/S 15-25 7,71 <4 Moderada Blocos Franco-
21,66 19,97 50 Franca Granular 1,30 1 912 subangulares argilosa 

Franco-
432"pm(3) 67/S 15-25 7.49 <4 Boa - - 10,15 8.44 40 arenosa, Granular 1,35 

cascalhenta 

433 sd 519 4B/S 15-25 5.73 <4(a) Imperfeita Blocos 
subangulares 

Argila-
20,76 

arenosa 18.56 45 
Franco-
arenosa 

Granular 1,92 

433 dt 21 46/S 15-25 5,92 <4(b) Imperfeita Colunar 
Franco- 17,83 16.75 40 Franca Maciça 2,06 
argilosa 

USO POTENCIAL DA TERRi\/701 



TABElA 5XXX -Conclusão 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Decli- Índice 
Área Perfil Mat Unidade vida de pedo- Salini- Horizonte B Soma Prol Horizonte A 
(km2 ) n~ Cap troca orgâ-da de Drenagem ele-(%) lógico 

(mmhos/ Estrutura Textura 
de cátions de bases ti v a Textura Estrutura nica 

em) (mE/100g) (mE/100g) (em) (%) 

433 et(1) 86/S 15-25 5,65 <4 Moderada 4,76 3,23 144 
Franco- Maciça 1,06 - - arenosa 

433 et(2) 129 56/S 15-25 5,95 <4 Moderada Prismática Argila- 23,53 21,22 50 
Franco-

Maciça 1.27 
arenosa arenosa 

433 et(3) 76/S 15-25 6,39 <4 Imperfeita Prismática Franco- 21,77 21,77 80 
Franco-argila- Prismática 2,83 

argilosa siltosa 

42/S 6,81 Blocos Franco-argila- 2,03 180 
Franco- Blocos 

1.41 433 cb 31 15-25 <4 Acentuada 3,53 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

433 bt 35 36*/S 15-25 5,81 <4 Boa 
Blocos Franco-argila- 2,67 1,78 150 Areia franca Grãos simples 0,80 
subangulares arenosa 

433 t 214 34/S 15-25 6,91 <4 Moderada 
Blocos Argila, 9,23 7,32 130 

Franco- Maciça 2,18 
subangulares com cascalho arenosa 

433tm 140/S 15-25 5,93 <4 Blocos Argila, 7,56 5,09 62 
Franco- Maciça 0.49 41 Boa subangulares com cascalho arenosa 

Areia franca, Blocos 
433'ep 574 93/S 15-25 5,65 <4 Acentuada - - 4,29 4,29 35 muito subangulares 1,72 

cascalhenta 

Argila-
Franco-

433' et 798 56/S 15-25 5,95 <4 Moderada Prismática 23,53 21,22 50 arenosa, Maciça 1.27 
arenosa com cascalho 

Franco-
433' cp 10 63/S 15-25 6,00 <4 Acentuada - - 6,80 5,80 25 arenosa, Granular 1,10 

cascalhenta 

Blocos 
Franco- Franco-

433' bp 183 26/S 15-25 7,07 <4 Boa argilosa 9.45 7,95 34 arenosa, Granular 0,98 
subangulares 

com cascalho cascalhenta 

Blocos Franco-argila-
Franco- Blocos 

433' bm 28 35/S 15-25 6.48 <4 Moderada 4,58 2,53 95 arenosa, 0,91 
subangulares arenosa com cascalho 

subangulares 

Franco-
433' p 228 66/S 15-25 6,31 <4 Boa - - 7,60 6.70 15 arenosa, Granular 1,20 

cascalhenta 

Blocos Franco~argilo-
Franco-

433"tm(1) 179/S 15-25 6.46 <4 Moderada 23.41 22,84 50 arenosa, Maciça 0,98 
831 subangulares arenosa com cascalho 

433"tm(2) 140/S 15-25 5,93 <4 Boa Blocos Argila, 7,56 5,09 62 
Franco- Maciça 0.49 

subangulares com cascalho arenosa 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
(a)- Solo ligeiramente alcalino representado pela relação Na+ + Mg++ > Ca++ +H+ nos primeiros 50 em 
(b)- Solo ligeiramente salino Média da CEdo Bt e C= 3,15 mmhos/cm 
(c)- Solo com a média da saturação de sódio 100 x Na+ = 1,5 
/S; */S- Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS. 
/R; */R- Perfis levantados pela DIPED- Projeto RADAMBRASIL 
Os números entre parênteses (1 ), (2) etc referemwse aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade. conforme sua localização nas Folhas 

tência nas épocas de chuva. O preparo da terra baseia-se na 
queimada (Est. 5.1 8). A pecuária é extensiva e solta na Caatinga 
(Est. 5.11 A). 

B) Séries 413, 41 3°, 423, 423°, 433 e 433° 

As séries mais importantes em termos de área localizam-se a sul
sudeste, na região ao longo do rio ltapicuru e seus afluentes, até 
Caldas do Jorro-BA; a leste de Juremai-BA e a leste de Baixa 
Grande-BA; a leste na região de Nossa Senhora da Glória-BA e a 
sul de Olho d'Água das Flores-AL; a noroeste, na margem direita 
da Represa de Sobradinho-BA e numa faixa paralela ao rio São 
Francisco e Represa de Sobradinho de Curuçá-BA até Curral 
Novo-PI; a norte, na região a norte de Petrolândia-PE; e a nor
deste, a norte de São Cristóvão-SE. 

Excetuando-se as unidades geormorfológicas Chapada de 
lrecê e Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre, em todas as unidades 
geomorfológicas descritas para as Séries 412, 412°, 422, 422°, 
432 e 432° ocorrem as séries descritas aqui. Acrescentam-se 
ainda as unidades geomorfológicas Campos de Areias do Médio 
São Francisco e o Pediplano do Baixo São Francisco como locali
zação importante das Séries 413 e 433. As variações do mode
lado e suas implicações para o grupo de séries anteriormente 
descrito servem a estas. 
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Os postos pluviométricos representativos destas áreas são 
Nossa Senhora da Glória-SE, Sátiro Dias-BA, Poço do Fumo-PE e 
Curral Novo-PI, também representativos do grupo de séries ante
riormente descrito. Acrescentam-se os postos pluviométricos de 
Queimadas-BA, Uauá-BA, Betânia-PE e São Caitano-PE. Estes 
últimos postos apresentam as mais baixas pluviosidades. Aten
dem de 40 a 44% das necessidades hídricas das plantas, como 
mostra o índice agroclimático (Tab. 5.XXIX). O período mínimo de 
deficiência hídrica é de onze meses para o posto meteorológico 
de Betânia-PE. 

A Tabela 5.XXX mostra extensa variação de unidades com 
fatores restritivos desde fertilidade a características físicas nega
tivas ao uso de implementas agrícolas. A estruturação grão sim
ples, prismática e maciça, a profundidade e as relações textura 
franco-arenosa/estrutura maciça, textura franco-argilosa/estru
tura prismática, textura franco-argilosa/estrutura prismática, alia
das à pedregosidade de alguns perfis de solo, originam um grupo 
de unidades que são mais problemáticas em relação ao emprego 
de mecanização, principalmente se estas se encontram no limite 
de declividade para a classe 040 de relevo. São solos de fertili
dade natural média, como é o caso dos Litólicos eutróficos e Alu
viais, a alta, como é o caso dos Vertissolos e Brunos Não Cálcicos 
escolhidos para representarem estas unidades. 



Outros perfis de solos com limitações por fertilidade natural 
compõem um segundo grupo de unidades, representadas por 
Latossolos eutróficos e distróficos e Podzólicos eutróficos e dis
tróficos. São solos com limitação por fertilidade, moderada a 
forte. Apresentam baixa soma de bases trocáveis e capacidade de 
troca, e ai um ínio trocável médio a alto no perfil. 

Os rendimentos das culturas são fracos se estes são utilizados 
intensamente por longos períodos, havendo necessidade de adu
bação desde o início das atividades agrícolas. 

Um grupo de perfis de solo (Pianossolo Solódico, Planossolo 
Solódico eutrófico e Planossolo eutrófico com horizonte C car
bonático) com limitações de alcalinidade e salinidade, drenagem 
imperfeita e textura franca e areia do horizonte A compõe um 
terceiro grupo de unidades. Quanto à alcalinidade e salinidade, a 
média da condutividade elétrica dos perfis está abaixo de 4 
mmhos/cm. Quanto à drenagem e textura do horizonte superfi
cial. possuem graus moderados de limitação. 

São áreas de Estepe Arbórea Aberta e Estepe Arbórea Densa 
em menor quantidade, áreas de contato florístico e áreas de 
antropismo. 

Atualmente estas séries estão sendo usadas com pecuária 
extensiva, agricultura de subsistência na época das chuvas e cul
turas adaptadas ao clima, como o sisal e algodão. Em certas áreas 
praticam-se irrigação e adubação, como é o caso do Projeto 
Bebedouro, nas proximidades de Petrolina-PE, onde se desen
volveu a agricultura de ciclo curto e permanente, como a uva 
(Ests. 5.11 B, 5.111 A e 5.111 B). 

C) Séries 421° e 431° 

Localizam-se a sul de Juazeiro-BA e nordeste de lrecê-BA, nas 
unidades geomorfológicas Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre e 
nos Blocos Planálticos Setentrionais. Fazem parte dos modela
dos de aplanamento e dissolução. A classe 030 tem declives de 
até 25% e a classe 020, declives de até 15%, representados local
mente pelos entalhes de rios, cristas etc. 

Os postos pluviométricos representativos para estas duas 
séries são os de Abreus-BA e lrecê-BA, que atendem a 49%e 54% 
das necessidades hídricas das plantas e têm uma pluviometria 
média anual de 546 mm e 585 mm de chuva respectivamente. A 
deficiência hídrica é de 575 mm e 499 mm durante 1 O e 11 
meses, de maio a fevereiro, e de abril a fevereiro para cada posto 
(Tab. 5 XXIX). 

A cada uma destas séries corresponde uma única unidade, a 
421 °de e a 431 °de, que perfazem um total de 319 km2 e 146 km2 

respectivamente Os solos representativos destas unidades são 
derivados do calcário e possuem fertilidade natural alta e caracte
rísticas físicas excepcionais. Os fatores limitantes principais são 
a drenagem moderada, estrutura em blocos subangulares e a pre
sença de pedregosidade. Silo fatores que, apesar de restritivos, 
segundo a metodologia proposta, recebem pesos, para a agricul
tura em geral, de valor oito. 

São áreas plenamente agricultáveis o ano todo se se utilizar 
irrigação. No entanto cuidados devem ser tomados em relação a 
esta água para que se evite a salinização dos solos. O uso atual é 
com plantio de milho e feijão na época das chuvas e culturas 
adaptadas ao clima, como sisal e mamona, além de olericultura e 
fruticultura irrigada (Est. 5.1V A e 5.1V B) 

5.1 .2.3.2 - Subclasse Mesater-por-relevo 

Em relação à Subclasse Mesater-por-clima, esta ocupa pequenas 
áreas, mas se reveste de importância dado o seu uso mais inten
sivo do que a anterior. 

A principal localização deste táxon está na Zona da Mata, vas
tamente ocupada pela cana-de-açúcare pecuária. na região entre 
a Serra de Jacobina e a Chapada da Diamantina e em regiões 
esparsas a oeste do Planalto da Borborema. 

Climaticamente é uma das subclasses mais favoráveis. Ela 
atende a aproximadamente 60 a 11 5% das necessidades hídricas 
das plantas. Chama-se a atenção que os índices climáticos mais 
baixos correspondem a pequenas áreas. 

O relevo constitui o elemento de interação mais restritivo, sua 
declividade, de 25 a 40%, impede o uso da mecanização agrícola, 
mas deil(a a possibilidade do uso da tração animal e da força de 
trabalho humano. 

Dois níveis de restrições foram obtidos em relação aos solos. 
002 e 003, que serão melhor e){plicados a nível de série. 

A) Séries 1 42, 143 e 143° 

As séries acima localizam-se na região de Tapiramutá-BA, sudes
te de Lamarão-BA, a oeste de Escada-PE e a oeste de Garanhuns
PE. na faixa litorânea que vai de Japaratinga-AL até Entre Rios
BA. 

Encontram-se sobre modelados de dissecação, com declivi
dades entre 25 e 40%, ocupando parte das unidades geomorfoló
gicas Patamar Colinoso Marginal, Tabuleiros do ltapicuru, Tabu
leiros Costeiros e Encostas Orientais da Borborema. 

São as áreas mais favoráveis ao cultivo. Estão representadas 
pelos postos pluviométricos de Tapiramutá-BA. Pedrinhas-SE, 
lndiaroba-SE, Capela-SE, Flexeiras-AL e Porto de Pedras-AL. As 
necessidades hídricas das plantas são atendidas de 89% a 1 00%. 
como mosta o índice agroclimático (Tab. 5.XVII). 

O fator diferenciador destas séries é o pedológico. 
Para a Série 142 os fatores de interação clima, relevo e solo 

originam as Unidades 142et, 142cb, 142b e 142bm. A restrição 
por estrutura refere-se à estruturação em blocos subangulares 
aliada a uma textura franco-argilo-arenosa/estrutura maciça. Ape
sar destes parâmetros serem considerados como restritivos, o 
peso que eles recebem é alto, indicando não haver grande impe
dimento ao desenvolvimento das plantas. A capacidade de troca 
catiônica é maior que a soma de bases trocáveis, mesmo quando 
esta constitui a restrição principal (Tab. 5.>00<1). 

Para a Série 143 a restrição principal é a soma de bases trocá
veis, que tem valores baixos a médios, como mostra a Tabela 
5.>00<1. seguidos da textura argila com estrutura maciça. Os fato
res de interação clima, relevo e solo dão origem às Unidades 
143eb, 143cb, 143b, 143bp, 143bt, 143bm, 143t e 143°b. 
Ressalta-se a presença de pedregosidade na Unidade 143°b. 

B) Séries 242. 242°, 243 e 243° 

Estão localizadas nas proximidades da serra de Jacobina-BA, em 
direção sul, passando por Miguel Calmon-BA até a região de 
Tapiramutá-BA; nas proximidades da serra do Tombador-BA; na 
região de Morro do Chapéu-BA; na região de Antas-BA; a norte e 
sul de Itabaiana-SE; oeste e norte de Junqueiro-AL; a norte de 
Palmares-AL. na região de Água Branca-AL; a nordeste de Buí
que-SE; e na região de Pesqueiro-PE. 

Ocupam parte das unidades geomorfológicas Chapadas de 
Morro do Chapéu, PatamarColinoso Marginal. Serra de Jacobina, 
Tabuleiros Costeiros. Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, Pedi
plano do Bailm São Francisco, Pediplano Central, Maciços Seten
trionais e Encostas Orientais da Borborema, em modelados de 
dissecacão de classe 040 de relevo. 

Os d~dos climáticos, índice agroclimático, pluviometria, eva
potranspiração real e potencial inserem-nas na classe 200 de 
clima, conforme seção 5.1.1.4.1 da metodologia. Os postos plu
viométricos representativos destas séries são os de Duas B~rras 
do Morro-BA, Jacobina-BA, Campo do Brito-SE, Antas-BA. Agua 
Branca-ALe Morro do Chapéu-BA (Tab. 5J<IV). 

No grupo de unidades da Série 142. a restrição quanto à estru
tura não tem grande impedimento à penetração das raízes das 
plantas. A soma de bases trocáveis e a profundidade, aliadas à 
estrutura, constituem restrições secundárias. No caso do perfil 3/ 
R (Tab. 5.>00<1) a restrição textura franco-argilo-arenosa/estrutu
ra maciça constitui a restrição principal. A capacidade de troca 
catiônica e a soma de bases trocáveis formam um segundo grupo 
de restricões; os valores são baixos tanto para a capacidade de 
troca cat.iônica como para a soma de bases (Tab. 5.>0<XI). 

A Série 242° é caracterizada pelas Unidades 242°d, 242°eb, 
242°ep, 242°cp, 242°p e 242°pm. A primeira unidade é repre
sentada pela drenagem rápida, conseqüência da sua textura 
superficial e subsuperficial e sua estrutura (Tab. 5.XXXI). A estru-
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TABELA 5 XXXI 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil 
Decli- Índice 

Unidade vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Horizonte A Mat 
(km2

) n~ 
(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases efe- orgâ-

(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) ti v a Textura Estrutura nica 
em) (em) (%) 

142 et 154 3/R 25-40 7,06 <4 Moderada 
Blocos Argila 13,10 11,70 110 

Franco-argilo Maciça 2,61 
subangulares ~arenosa 

142 cb 35 29/S 25-40 7,11 <4 Moderada Blocos Argila 5,30 2,92 85 
Franco- Granular 2,37 

subangulares argilosa 

142 b 29 4/S 25-40 7,38 <4 Boa Granular Muito argilosa 10,27 1,81 200 
Franco-argilo-
arenosa 

Granular 3,62 

142bm 18 28/S 25-40 6,61 <4 Boa Blocos Argila 6,18 3,65 120 Franco-arenosa Granular 1,49 
angulares 

143 eb 2 894 12*/S 25-40 6,30 <4 Moderada 
Blocos 

Muito argilosa 5,09 1,12 100 Franco-arenosa Granular 1,39 
subangulares 

143 cb(1) 33/REC 25-40 6,10 <4 Moderada Blocos Argilo-arenosa 3,58 1,19 195 Franco-arenosa 
Blocos 0,76 

subangulares subangulares 

143 cb(2) 65 109/S 25-40 6,20 <4 Boa Blocos Franco-argilo- 2,75 0,60 190 Areia Granular 0,92 
subangulares arenosa 

143 cb(3) 108/S 25-40 6,38 <4 Boa Blocos Argilo-arenosa 3,90 1.00 210 Areia franca 
Blocos 1,00 

subangulares subangulares 

143 b(1) 8/S 25-40 6,43 <4 Boa Blocos Muito argilosa 6,10 0,57 90 Argilo-arenosa Granular 1,99 
subangulares 

143 b(2) 13/S 25-40 6,54 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 6,48 1,67 165 Franco-arenosa Granular 1,99 
1 344 subangulares 

143 b(3) 68/S 25-40 6,76 <4 Moderada Blocos Argila 4,35 0,39 145 
Franco-argilo- Granular 1,40 

subangulares arenosa 

143 bp 146 107/S 25-50 6,57 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 6,60 2,10 35 Franca Granular 1,90 
subangulares 

143 bt 34 37/S 25-40 6,52 <4 Moderada Blocos Argila 4,99 2,44 130 
Franco-arenosa Grãos simples 1,13 

subangulares com cascalho 

143bm 23 28/REC 25-40 6,61 <4 Boa Blocos Argilo-arenosa 4,02 1,33 160 Franco-arenosa Blocos 0,90 
subangulares subangulares 

143 t 159 24/R 25-40 6,67 <4 Boa Blocos 
subangulares 

Argila 11,01 8,74 140 Argila Maciça 1,41 

143° b 236 16/S 25-40 6,19 <4 Moderada 
Blocos Argila-arenosa 4,32 1,90 60 

Franco-arenosa 
Granular 1,87 

subangulares com cascalho 

242 eb 130 75/S 25-40 7,17 <4 Boa Blocos 
Muito argilosa 6,54 2,97 160 

Franco-argilo- Blocos 2,21 
angulares arenosa subangulares 

242 ep(1) 246/S 25-40 7,78 <4 Boa Blocos Argila, 9,73 7,17 100 
Franco-argilo-

Granular 2,74 126 subangulares com cascalho arenosa 

242 ep(2) 112/S 25-40 7,78 <4 Moderada 
Blocos 

Argila 19,65 17,87 85 
Franco-argilo- Blocos 2,25 

angulares arenosa subangulares 

242 et 353 3/R 25-40 7,06 <4 Moderada Blocos 
subangulares 

Argila 13,10 11,70 110 
Franco-argilo-

Maciça 2,61 arenosa 

242 cb(1) 57/S 25-40 7.44 <4 Boa 
Blocos Franco-argilo-

5,35 3,59 210 
Franco-argilo-

Granular 1,68 
subangulares arenosa arenosa 

242 cb(2) 38 32/S 25-40 7,65 <4 Moderada 
Blocos Argila, 

6,57 4,74 180 
Franco-argilo-

Granular 2,25 
subangulares com cascalho arenosa 

242 cb(3) 29/S 25-40 7,11 <4 Moderada 
Blocos 

Argila 5,30 2,92 85 Franco-argilosa Granular 2,37 
subangulares 

242 b(1) 12/S 25-40 6,91 <4 Boa Blocos Argilo-arenosa, 
5,72 0,37 210 

Franco-arenosa, Blocos 2,68 
74 subangulares cascalhenta com cascalho subangulares 

242 b(2) 17/S 25-40 7,01 <4 Moderada 
Blocos Argilo-siltosa 9,10 1,89 155 

Franca, 
Granular 1,87 

subangulares com cascalho 

242 bm(1) 33/S 25-40 7,54 <4 Moderada 
Blocos 

Argila 8,26 5,66 200 
Franco-arenosa Granular 1,96 

154 subangulares 

242 bm(2) Ae3/S 25-40 7,07 <4 Moderada 
Blocos 

Argila 6,45 2,75 130 
Franco-argilo-

Granular 1,80 
angulares arenosa 

242° d 100 36/S 25-40 7,28 <4 Forte Blocos Franco-argilo-
10,45 9,27 170 

Franco-arenosa, 
Granular 2,18 

subangulares arenosa cascalhenta 

Franco-argilo-

242° eb 338 37*/S 25-40 7,82 <4 Moderada 
Blocos Argila, 8,56 5,70 90 

arenosa, com Granular 2,76 
angulares com cascalho cascalho 

242°ep 13 292/S 25-40 7,86 <4 Boa 24,15 22,21 32 
Franco-argilo- Blocos 2,90 - - arenosa subangulares 

242° cp 40 79/S 25-40 7,44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 
Franca, muito 

Granular 4,60 cascalhenta 

242° p 142 89/S 25-40 7.76 <4 8,65 30 
Franca, Blocos 4,11 Boa - - 11,25 com cascalho subangulares 

242° pm 428 67/S 25-40 5.49 <4 Boa 10,15 8,44 40 
Franco-arenosa, Granular 1,35 - - cascalhenta 

243sd 13 48/S 25-40 5,73 <4(a) Imperfeita Blocos 
subangulares 

Argilo-arenosa 20,76 18,56 45 Franco--arenosa Granular 1,92 
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TABELA 5 XXXI -Conclusão 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil 
Decli- (ndice 

Unidade vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol. Horizonte A 
(km2 ) n~ 

(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases ele-
(mmhos/ Estrutura Textura ti v a Textura Estrutura 

em) (mE/10Dg) (mE/1 ODg) 
(em) 

243 eb(1) 7/R 25-40 6,88 <4 Boa Maciça Franco-argila-
4,78 0,70 180 

Franco-argila- Granular 
arenosa arenosa 

243 eb(2) 780 5*/R 25-40 5,87 <4 Boa Maciça Argila-arenosa 4,94 0,77 180 
Franco-argila-

Granular 
arenosa 

243 eb(3) 12*/S 25-40 6,30 <4 Moderada 
Blocos 

Muito argilosa 5,09 1,12 100 Franco-arenosa Granular 
angulares 

243 b(1) BIS 25-40 6.43 <4 Boa 
Blocos 

Muito argilosa 6,10 0,57 90 Argila-arenosa Granular 
subangulares 

243 b(2) 18/S 25-40 6,19 <4 Moderada Blocos 
Argila 6,10 0.40 190 Argila Granular 

subangulares 

243 b(3) 825 16/S 25-40 6,19 <4 Moderada Blocos 
Argila-arenosa 4,32 1.90 60 

Franco-arenosa Granular 
subangulares com cascalho 

243 b(4) 13/S 25-40 6,91 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 6.48 1,67 165 Franco-arenosa Granular 
subangulares 

243 b(5) 68/S 25-40 6,76 <4 Moderada Blocos Argila 4,35 0,39 145 
Franco-argila- Granular 

subangulares arenosa 

243 bt 251 37/S 25-40 6,52 <4 Moderada Blocos Argila 4,99 2.44 150 
Franco-arenosa, Grãos simples 

subangulares com cascalho 

243bm 150/S 25-40 6,71 <4 Moderada Blocos Franco-argilosa 4.41 2,63 95 Areia franca 
Blocos 

20 
subangulares subangulares 

243 t(1) 34/S 25-40 6,91 <4 Moderada Blocos Argila, 9,23 7,32 130 Franco-arenosa Maciça 
277 subangulares com cascalho 

243 t(2) 24/S 25-40 6,67 <4 Boa Blocos Argila 11,01 8,74 140 Argila Maciça 
subangulares 

243tm(1) 140/S 25-40 5,93 <4 Boa Blocos Argila, 7,56 5,09 62 Franco-arenosa Maciça 
124 subangulares com cascalho 

243tm(2) 7/S 25-40 6,07 <4 Moderada Prismática 
Franco-argila-
arenosa 

8,93 4,75 BO Franco-arenosa Maciça 

243' ep 39 93/S 25-40 5,65 <4 Acentuada 4,29 4,29 35 
Areia franca, Blocos - - cascalhenta subangulares 

243' b 23 16/S 25-40 6,19 <4 Moderada Blocos ArgUo-arenosa 4,32 1,90 60 
Franco-arenosa Granular 

subangulares com casca\ho 

243' p 44 66/S 25-40 6,31 <4 Boa - 7,60 6,70 15 
Franco-arenosa, Granular - cascalhenta 

342 et 182 3/R 25-40 7,06 <4 Moderada Blocos Argila 13,10 11,70 110 
Franco-argila- Maciça 

subangulares arenosa 

342 em 62 138/S 25-40 7.70 <4 Moderada Blocos Argila 9,93 9,01 90 Franco-argilosa Blocos 
subangulares subangulares 

Franco-argila-
342'd 187 36/S 25-40 7,28 <4 Forte Blocos arenosa, muito 10.45 9,27 170 Franco-arenosa, Granular 

subangulares cascalhenta cascalhenta 

342' ep 29 31/S 25-40 7,30 <4 Moderada Blocos Argila 18,61 17,28 50 
Franco-arenosa, Blocos 

angulares cascalhenta subangulares 

342' em 39 138/S 25-40 7,70 <4 Moderada Blocos Argila 9,93 9.01 90 Franco-argilosa Blocos 
subangulares subangulares 

342'cp 200 79/S 25-40 7.44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 
Franca, muito Granular 
cascalhenta 

342' p 103 B9/S 25-40 7,76 <4 Boa 11,25 8,65 30 
Franca Blocos - - com cascalho subangulares 

342' pm 198 67/S 25-40 7,49 <4 Boa - - 10,15 8.44 40 
Franco-arenosa, Granular 
cascalhenta 

343 b 151 16/S 25-40 6,19 <4 Moderada Blocos Argila-arenosa 4,32 1,90 60 
Franco-arenosa, Granular 

subangulares com cascalho 

343 bt 51 17/S 25-40 5,70 <4 Moderada Blocos Argila-arenosa 7,30 3,90 134 Areia Granular 
subangulares 

343t 180 34/S 25-40 6,91 <4 Moderada Blocos Argila 9,23 7,32 130 Franco-arenosa Maciça 
subangulares com cascalho 

343tm 173 7/S 25-40 6,07 <4 Moderada Prismática 
Franco-argila- 8,93 4,75 BO 

Franco-arenosa Maciça 
arenosa 

343' ep 599 93/S 25-40 5,65 <4 Acentuada 4,29 4,29 35 
Areia franca, Blocos - - cascalhenta subangulares 

343' cp 34 63/S 25-40 6,00 <4 Al::entuada - - 6,80 5,80 25 
Franco-arenosa, 

Granular 
cascalhenta 

343' bt 51 17/S 25-40 5,70 <4 Moderada Blocos Argila-arenosa 7,30 3,90 134 Areia Granular 
subangulares 

343' p 197 66/S 25-40 6,31 <4 Boa - 7.60 6,70 15 
Franco-arenosa, 

Granular - cascalhenta 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho. 
(a)- Solo ligeiramente alcalino representado pela relação Na++ Mg++ > ca++ +H+ nos primeiros 50 em 
/S:*/S -Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
/R;*/R- Perfis levantados pela DIPED- Projeto RADAMBRASIL 
/REC - Perfis levantados pela SEPLANTEC/CONDER. 
Os números entre parênteses (1), (2) etc. referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização nas Folhas 

Mat. 
orgâ-
nica 
(%) 

1.46 

1,45 

1,39 

1,99 

2,00 

1,87 

1,99 

1.40 

1,13 

0,77 

2,18 

1.41 

0.49 

0,99 

1,72 

1,87 

1,20 

2,61 

1,6B 

2,18 

2.30 

1,68 

4,60 

4,11 

1,35 

1,87 

0,75 

2,18 

0,99 

1,72 

1,10 

0,75 

1,20 
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tura em blocos angulares e a profundidade, na análise dos perfis 
dos solos representativos das Unidades 242"eb, 242"ep, 242"cp, 
242"p e 242"pm, têm maior influência negativa no crescimento e 
desenvolvimento das plantas do que a soma de bases e a capaci
dade de troca catiônica, que neste caso constituem restrições 
secundárias. A presença de pedregosidade nestas unidades cons
titui um dado a mais na restricão ao uso destes solos. 

A Série 243 é definida pel~s Unidades 243sd, 243eb, 243b, 
243bt, 243bm, 243t e 243tm. A primeira unidade possui concen
tração de eletrólitos em nível tóxico para as plantas. Ressalta-se 
que esta unidade encontra-se no I imite para a classe 004 de solo, 
portanto muito mais restritiva a nível do grupo de unidades a que 
ela pertence. Define-se um segundo grupo de unidades que tem 
como restrições as estruturas maciça e em blocos angulares e 
baixa soma de bases trocáveis. A Unidade 243b é representada 
por vários perfis de solos que têm o mesmo grau de restrição na 
soma de bases trocáveis. Ela tem valores baixos, como também a 
capacidade de troca catiônica, apesar de a última não ser consi
derada restritiva para este bloco de unidades (Tab. 5.XXXI). As 
Unidades 243bt e 243bm têm soma de bases trocáveis e capaci
dade de troca catiônica em valores médios e baixos. Acrescen
tam-se também textura argila e matéria orgânica, que compõem 
as restrições para este bloco de unidades. 

Finalmente, a Série 243° é composta pelas Unidades 243°ep, 
243"b e 243°p, representadas por dois Solos Litólicos e um 
Podzólico, todos cascalhentos. Para os Litólicos a restrição prin
cipal é a profundidade. A estrutura do horizonte A/C foi consi
derada neste caso para representar a estrutura do B. O Podzólico 
possui restrição em relação à soma de bases trocáveis. Apresenta 
também baixa capacidade de troca catiônica (Tab. 5.XXXI). 

C) Séries 342, 342", 343 e 343" 

Situadas a norte de Largo, na região de Euclides da Cunha-BA, 
região de Pinhão-PE, região de Gracho Cardoso-SE, na região de 
Traipu-AL, a nordeste de Santana do lpanema-AL a norte de 
Pedra-PE, na região de Cumaru-PE. na região de Brejo da Madre 
de Deus-PE, a leste de Lajedo-PE, na região de Caetés-BA, a sul 
de Macururé-BA, a sul de Antas-BA. e norte de Campo Formoso
BA, ocupam modelados de dissecação cujas declividades estão 
entre 25 e 40%, correspondendo à classe de relevo 040. 

Estão incluídas nas unidades geomorfológicas Pedi plano Ser
tanejo, Tabuleiros do ltapicuru, Chapadas do Tonã e da Serra 
Talhada, Tabuleito Dissecado do Vaza-Barris, Macicos Seten
trionais, Pediplano Central e Pediplano do Baixo são Francis
co. 

Estão representadas pelos postos pluviométricos de França
BA, Açude Sohém-BA, Euclides da Cunha-BA, Sacão~PE, Poço 
Verde-SE, Formosa-BA. Sobrado-PE, lbirajuba-PE e Cumaru-PE 
(Tab. 5.XX). 

A Série 342 é constituída das Unidades 342et e 342em, cujas 
restrições principais são a textura franco-argilo-arenosa/estrutu
ra maciça e a matéria orgânica. A estrutura em blocos subangula
res não constitui restrição rigorosa ao desenvolvimento das 
plantas. 

As Unidades 342°d, 342"ep, 342"em, 342"cp, 342°p e 342" 
pm constituem as unidades da Série 342°. São unidades que 
possuem características limitantes principalmente de ordem físi
ca. A drenagem é rápida graças à textura franco-argilo-arenosa 
muito cascalhenta do horizonte B e franco-arenosa do horizonte 
A; representa este caso a Unidade 342"d. As Unidades 342"ep e 
342"em são as menos restritivas deste grupo de unidades. A 
estrutura é em blocos angulares e subangulares aliada a uma tex
tura argilosa. A fertilidade natural é média. 

As Unidades 342°cp, 342°p e 342"pm, apesar de terem fertili
dade natural média, com exceção da Unidade 342°cp, são as 
mais desfavoráveis ao plantio, dadas as suas caràcterísticas físi
cas, que são as mais limitantes no que se refere principalmente à 
pequena profundidade dos perfis de solos representativos. 

Dois grupos de unidades podem ser formados com as perten
centes à Série 343. Um grupo que possui restrições em relação à 
baixa soma das bases trocáveis e textura, cujos valores encon-
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tram-se na Tabela 5.XXXI. e o grupo das Unidades com restrições 
de textura/estrutura também constantes da Tabela 5.XXXI. 

A Série 343" tem como perfis de solo representativos três 
Litólicos e um Podzólico, todos cascalhentos. As unidades desta 
série apresentam restrições de estrutura e profundidade, capaci
dade de troca e profundidade, soma de bases trocáveis e pro
fundidade, como mostra a Tabela 5.XXXI. 

5.1.2.3.3 - Subclasse Mesater-por-solo 

Este táxon ocupa algumas áreas da Zona da Mata nos Estados da 
Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, áreas no eixo Paulo 
Afonso-BA a Gravatá-PE pela BR-423 e BR-232, e áreas a su
doeste e centro-sul, perfazendo cerca de 23% da Classe Me
sater. 

Suas características climáticas se assemelham às da classe 
anterior, acrescentando a mais uma unidade que possui índice 
agroclimático maior que 115%, ultrapassando as necessidades 
hídricas das plantas. 

As condições de relevo apresentadas por esta subclasse são 
pouco restritivas e possuem características comparáveis à Sub
classe Mesater-por-clima. 

O que mais restringe o uso no caso desta subclasse é o fator de 
interacão solo. A fertilidade natural é baixa ou possui problemas 
de sal in idade e drenagem, o que requer investimentos altos para 
ser economicamente aproveitável com agricultura. No caso de 
algumas áreas com melhores condições de clima e relevo em 
solos Latossólicos o aproveitamento será mais efetivo e viável. 

A) Séries 114, 124, 1 34,134° 

Estas séries se encontram em áreas ao longo do litoral, desde a 
cidade de Recife-PE a Conde-BA. Por esta localização geográfica, 
as unidades presentes nestas séries ocupam áreas das unidades 
geomorfológicas mapeadas para o litoral (vide 2 - Geomorfolo
gia). 

O tipo do modelado, aplanamento, acumulação e dissecação 
origina a variação da declividade, que é o fator de diferenciação 
para estas séries, uma vez que elas têm as mesmas característi
cas climáticas e a mesma restrição pedológica. 

Os postos pluviométricos escolhidos para representar as sé
ries são os de Escada-PE. Flexeiras-AL. Curral do Meio-SE, Araca
ju-SE e Conde-BA (Tab. 5.XVII). 

A restrição por drenagem (Tab. 5.XXXII) é devida à drenagem 
rápida ou lenta, que tem como causa uma textura franco-argilo
arenosa associada à estrutura maciça ou textura muito argilosa e 
estrutura prismática para perfis mal drenados e textura franco
argilo-arenosa associada à estrutura em grãos simples para os 
perfis fortemente drenados. No caso dos Podzólicos e Latossolos 
a estrutura maciça (Unidades 114et, 124et, 134eb(3) não é 
considerada como restrição principal, pois neste caso são muito 
mais desfavoráveis a soma de bases, a capacidade de troca 
catiônica e a presença de alumínio trocável em pH ácido, como é 
o caso das Unidades 114cb, 114b, 124b e 134b. 

O teor em sais tóxicos da Unidade 134sb, representado pela 
soma de sódio e magnésio, maior que a soma de hidrogênio e cál
cio, constitui restrição importante a nível desta série. A presença 
de pedregosidade deve ser levada em conta; no caso ela associa
se à Unidade 134"dp, representada por perfil de Solo Litólico. 

B) Séries 214, 214°, 224, 224°, 224 * e 234 

As unidades acima, encontradas na faixa pré-litorânea, nas serras 
de Jacobina e Tombador, na Chapada da Diamantina e na região 
de lpojuca, no litoral pernambucano, correspondem às unidades 
geormorfológicas Chapadas de Morro do Chapéu, Serra de Jaco
bina, Pediplano Sertanejo, Patamar Colinoso Marginal, Tabulei
ros Costeiros, Tabuleiros do Rio Real, Tabuleiro Dissecado do 
Vaza-Barris, Pediplano do Baixo São Francisco, Pediplano Cen
tral, Chapadas do Tonã e da Serra Talhada, Maciços Setentrionais 
e no Piemonte Oriental da Borborema. 

As classes de relevo representativas para as séries são 01 O, 
020 e 030 correspondendo às faixas de declividades menor que 



TABELA 5 XXXII 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil 
Decli- Índice 

Unidade vida de pedo- Salini- Horizonte B Pro f Horizonte A Mat 
(km2 ) n~ Cap troca Soma orgâ-

(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases efe-
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 O()g) (mE/1 OOg) ti v a Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

114 de(1) 62*/S <5 4,14 <4 Má Maciça Franco-argila- 7,90 3,80 22 
Franco-argila- Granular 1.47 

58 arenosa arenosa 
114 de(2) 79/S <5 4,81 <4 Má Maciça Muito argilosa 12,70 4,10 20 Muito argilosa Granular 2.76 

114dt 142 61/S <5 4.46 <4 Má Prismática Muito argilosa 33,30 4,60 10 Argila Maciça 7,29 

114 eb 63 63/S <5 5.48 <4 Imperfeita 6,68 1,89 160 Argila Granular 2,23 

114 et 9 6/S <5 4,58 <4 Boa Maciça Franco-arenosa 1,58 0,23 140 Areia Maciça 0,39 

114 cb 97 18/REC Blocos 
<5 4.45 <4 Imperfeita subangulares 

Franca 1,69 0,37 110 
Franco-arenosa Blocos 0,32 

subangulares 

114 b 176 8/S <5 5.48 <4 Imperfeita Blocos Argila 4,g5 0,62 104 Franco--arenosa Maciça 1.44 
subangulares 

124 de(1) 62*/S 5-15 4,14 <4 Má Maciça 
Franco-argila- 7,90 3,80 22 

Franco-argila- Granular 1.47 
16 arenosa arenosa 

124 de(2) 79/S 5-15 4,81 <4 Má Maciça Muito argilosa 12,70 4,10 20 Muito argilosa Granular 2,76 

124 dt 114 61/S 5-15 4,46 <4 Má Prismática Muito argilosa 33,30 4,60 10 Argila Maciça 7,29 

124 eb 134 83/S 5-15 5.45 <4 Imperfeita - - 5,28 0,62 150 
Franco-argila- Granular 1,30 
arenosa 

124 et 140 6/S 5-15 4,58 <4 Boa Maciça Franco-arenosa 1,58 0,23 140 Areia Maciça 0,39 

124 b 280 8/S 5-15 5.48 <4 Imperfeita Blocos Argila 4,95 0,62 104 Franco-arenosa Maciça 1.44 
subangulares 

124 bt 123 66/S 5-15 4,58 <4 Moderada Blocos Franco-arenosa 1,83 1,21 150 Areia franca Maciça 0,51 
subangulares 

134 sb 194 47/S 5-15 4,51 <4 (a) Imperfeita Blocos Muito argilosa 5,50 2,89 28 
Franco-arenosa, Blocos 2,94 

subangulares com cascalho subangulares 

134 dt 70 61/S 15-25 4.46 <4 Má Prismática Muito argilosa 33,30 4,60 10 Argila Maciça 7,29 

134 eb(1) 83/S 15-25 5.45 <4 Imperfeita - - 5,28 0,62 150 
Franco-argila- Granular 1,30 
arenosa 

134 eb(2) 137 63/S 15-25 5,48 <4 Imperfeita - - 6,68 1,89 160 Argila Granular 2,23 

134 eb(3) 8/R 15-25 5.46 <4 Boa Maciça 
Franco-argila-
arenosa 

2,84 0,55 180 Franco-arenosa Maciça 2,05 

134 b 89 8/S 15-25 5.48 <4 Imperfeita Blocos Argila 4,95 0,62 104 Franco-a1enosa Maciça 1.44 
subangulares 

134° dp 1 311/S 15-25 4,72 <4 Forte - - 9.10 1,00 25 
Franco-argila- Grãos simples 2,80 
arenosa 

214 sp 334 205/S <5 4,37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 Franco-arenosa Maciça 0,98 

214 de 63 62*/S <5 4,14 <4 Má Maciça Franco-argilo-
arenosa 

7,90 3,80 22 
Franco-argila- Granular 1.47 
arenosa 

214dt(1) 2 128 61/S <5 4,36 <4 Má Prismática Muito argilosa 33,30 4,60 10 Argila Maciça 7,29 
214 dt(2) 95/S <5 4,65 <4 Forte - - 2.79 0.44 165 Areia Grãos simples 0,68 

214 eb(1) 63/S <5 5.48 <4 Imperfeita - - 6,68 1,89 160 Argila Granular 2,23 

214 eb(2) 801 8/R <5 5.46 <4 Boa Maciça 
Franco-argila- 2,84 0,55 
arenosa 

180 Franco-a1enosa Maciça 2,05 

214 eb(3) 1/R <5 5,26 <4 Boa Maciça 
Franco-argila- 3,08 0,56 
arenosa 

180 Franco-arenosa Maciça 1,33 

214 et 396 74/S <5 4,84 <4 Boa - - 2,65 2,33 40 
Areia franca, Grãos simples 0,77 
com cascalho 

214 b 682 8/S <5 5.48 <4 Imperfeita Blocos Argila 4,95 0,62 104 Franco-arenosa Maciça 1,44 
subangulares 

214 bt 49 66/S <5 4,58 <4 Moderada Blocos Franco-arenosa 1,83 1,21 150 Areia franca Maciça 0,51 
subangulares 

214° bt 258 314/S <5 4.40 <4 Boa - - 10,10 0,50 20 Areia Grãos simples 1,20 

224 sp 1.164 205/S 5-15 4,37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 Franco ..arenosa Maciça 0,98 

224dt(1) 
359 

61/S 5-15 4,46 <4 Má Prismática Muito argilosa 33,30 4,60 10 Argila Maciça 7,29 
224 dt(2) 95/S 5-15 4,65 <4 Forte - - 2,79 0.44 165 Areia Grãos simples 0,68 

224 ec(1) 97/S 5-15 4,83 <4 Boa Maciça 
Franco-argila- 1,16 1,00 150 Franco-arenosa Maciça 0,86 

638 arenosa 
224 ec(2) 16/R 5-15 4,58 <4 Acentuada - - 1,62 1,02 170 Areia Grãos simples 0,89 

224 eb(1) 8/R 5-15 5,46 <4 Boa Maciça 
Franco-argila- 2,84 0,55 180 Franco-arenosa Maciça 2,05 

402 arenosa 

224 eb(2) 1/R 5-15 5,26 <4 Boa Maciça 
Franco-argila-
arenosa 

3,08 0.56 180 Franco~nrenosa Maciça 1.33 

224 et(1) 6/S 5-15 4,58 <4 Boa Maciça Franco-arenosa 1,58 0,23 140 Areia Maciça 0,39 

224 et(2) 
249 

74/S 5-15 4,84 <4 Boa 2,65 2,33 40 
Areia franca Grãos simples 0.77 - - com cascalho 

224b 348 8/S 5-15 5.48 <4 Imperfeita Blocos Argila 4,95 0,62 104 Franco-arenosa Maciça 1.44 
subangulares 
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TABELA 5.XXXII -Continuação 

Características trsico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- fndice 
Mat. Unidade (km2 ) vidade pedo- Salini· Horizonte B Cap. troca Soma Pro f Horizonte A 

n~ ele- orgâ-(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases 
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) ti v a Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

224 bt 34 66/S 5-15 4,58 <4 Moderada Blocos 
subangulares Franco-arenosa 1,83 1,21 150 Areia franca Maciça 0,51 

224• et 347 74/S 5-15 4,84 <4 Boa 2,65 2,33 40 Areia franca, Grãos simples 0,77 - - com cascalho 

224• bp 59 88/S 5-15 4,72 <4 Acentuada - 6,10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

224• bt 256 314/S 5-15 4,40 <4 Boa - - 10,10 0,50 20 Areia Grãos simples 1,20 

224* eb 47 83/S 5-15 5,45 <4 Imperfeita - - 5,28 0,62 150 
Franco-argila· Granular 1,30 
arenosa 

234 sb 93 47/S 15-25 4,51 <4(a) Imperfeita Blocos Muito argilosa 5,50 2,89 28 Franco-arenosa Blocos 2,94 
subangulares com cascalho subangulares 

234 sp 95 205/S 15-25 4,37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 Franco-arenosa Maciça 0,98 

234dt 29 61/S 15-25 4,46 <4 Má Prismática Muito argilosa 33,30 4,60 10 Argila Maciça 7,29 

234ec 6 97/R 15-25 4,83 <4 Boa Maciça Franco-argila· 1,16 1,00 150 Franco-arenosa Maciça 0,86 
arenosa 

234 eb(1) 
73 8/R 15-25 5,46 <4 Boa Maciça Franco-argila· 2,84 0,55 180 Franco"8renosa Maciça 2,05 

arenosa 

234 eb(2) 1/R 15-25 5,26 <4 Boa Maciça Franco-argila· 3,08 0,56 
arenosa 

180 Franco-t~renosa Maciça 1,33 

234 et(1) 74/S 15-25 4,84 <4 Boa - - 2,65 2,33 40 Areia franca, Grãos simples 0,77 223 com cascalho 

234 et(2) 88/S 15-25 4,75 <4 Boa - 4,09 1,93 65 Areia franca, Maciça 0,96 - com cascalho 

234b 59 8/S 15,25 5,48 <4 Imperfeita Blocos 
subangulares Argila 4,95 0,62 104 Franco-arenosa Maciça 1,44 

314 sp 1.259 205/S <5 4,37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 Franco-arenosa Maciça 0,98 

314 ec 29 16/R <5 4,58 <4 Acentuada - - .1,62 1,02 170 Areia Grãos simples 0,89 

314eb(1) B/R <5 5,46 <4 Boa Maciça Franco-argila· 2,84 0,55 180 Franco-arenosa Maciça 2,05 
arenosa 

314 eb(2) 6.276 1/R <5 5,26 <4 Boa Maciça Franco-argila· 3,08 0,56 180 Franco-arenosa Maciça 1,33 
arenosa 

314eb(3) 73/S <5 4,82 <4 Acentuada - 2,65 1,49 100 Franco-arenosa Grãos simples 0,67 - com cascalho 

314et 114 6/S <5 4,58 <4 Boa Maciça Franco-arenosa 1,58 0,23 140 Areia Maciça 0,39 

314b 359 8/S <5 5,48 <4 Imperfeita Blocos 
subangulares Argila 4,95 0,62 104 Franco-arenosa Maciça 1,44 

314" et(1) 74/S <5 4,84 <4 Boa - - 2,65 2,33 40 Areia franca, Grãos simples 0,77 85 com cascalho 
314• et(2) 87/S <5 4,93 <4 Boa - - 3,20 1,16 120 Areia Grãos simples 1,22 

314" bp 5 88/S <5 4,72 <4 Acentuada - - 6,10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

314" bt 4 314/S <5 4,40 <4 Boa - - 10,10 0,50 20 Areia Grãos simples 1,20 

324 sp 5.013 205/S 5-15 4,37 <4 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 Franco-arenosa Maciça 0,98 

324dt 32 95/S 5-15 4,65 <4 Forte - - 2,79 0.44 165 Areia Grãos simples 0,68 

324 ec(1) 
903 97/R 5-15 4,83 <4 Boa Maciça Franco-argila- 1,16 1,00 

arenosa 
150 Franco-arenosa Maciça 0,86 

324 ec(2) 16/R 5·15 4,58 <4 Acentuada - - 1,62 1,02 170 Areia Grãos simples 0,89 

324 eb(1) 1/R 5-15 5,26 <4 Boa Maciça Franco-argila· 3,08 0,56 arenosa 
180 Franco-arenosa Maciça 1,33 

324 eb(2) 2.469 8/R 5-15 5,46 <4 Boa Maciça Franco-argila 2,84 0,55 arenosa 
180 Franco-arenosa Maciça 2,05 

324 eb(3) 73/S 5·15 4,82 <4 Acentuada - - 2,65 1,49 100 Franco-arenosa, Grãos simples 0,67 com cascalho 

324et(1) 6/S 5-15 4,58 <4 Boa Maciça Franco-arenosa 1,58 0,23 140 Areia Maciça 0,39 
1 117 Areia franca, Grãos simples 324 et(2) 74/S 5-15 4,84 <4 Boa - - 2,65 2,33 40 com cascalho 0,77 

324• et 96 74/S 5-15 4,84 <4 Boa - - 2,65 2,33 40 Areia franca, Grãos simples 0,77 com cascalho 

324• bp 134 88/S 5·15 4,72 <4 Boa - - 4,09 1,93 65 Areia franca, Maciça 0,96 
com cascalho 

334sp 739 205/S 15-25 4,37 <4 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 Franco-arenosa Maciça 0,98 

334 ec(1) 
171 97/R 15-25 4,83 <4 Boa Maciça Franco-argila 1,16 1,00 150 Franco-arenosa Maciça 0,86 

arenosa 
334 ec(2) 11/S 15·25 5,07 <4 Moderada Maciça Franco-arenosa 1,13 0,20 200 Areia Granular 0,24 

334 eb(1) 191 8/R 15·25 5,46 <4 Boa Maciça Franco-argila· 2,84 0,55 180 Franco-arenosa Maciça 2,05 
arenosa 

334 eb(2) 73/S 15-25 4,82 <4 Acentuada 2,65 1,49 100 
Franco-arenosa, Grãos simples 0,67 - - com cascalho 
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TABELA 5XXXII -Conclusão 

Características trsico-químicas do perfil de solo 

Decli- Índice Área Perfil Unidade 
(km2 ) n~ 

vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prof. Horizonte A Mat. 
efe- orgâ-

(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases 
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/1 OOg) tiva Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

334 pt 81 77/S 15-25 4,30 <4 Acentuada 5,80 2,60 30 Areia franca Maciça 1,14 

334° dp 26 311/S 15-25 4,72 <4 Forte - - 9.10 1,00 25 
Franco-argilo- Grãos simples 2,80 
arenosa 

334° bp 100 88/S 15-25 4,72 <4 Acentuada 6.10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

334° bt 86 314/S 15-25 4.40 <4 Boa - 10,10 0,50 20 Areia Grãos simples 1,20 

:Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
Umdade definida por excesso de umidade 

(a) ;>o lo ligeiramente alcalino representado pela relação Na+ + Mg++ > ca++ + H+ nos primeiros 50 em 
/S; /S - Perf1s levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
/R -Perfis levantados pela DIPED -Projeto RADAMBRASIL. 
/REC -Perfil levantado pela SEPLANTEC/CONDER. 
Os números entre parênteses, (1 ). (2) etc .. referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização nas Folhas 

5%, de 5 a 15% e de 1 5 a 25%, conseqüentemente não restritivas 
à mecanização. 

. As. S~ries 214, 214•, 224, 224• e 234 têm como postos plu
VIometncos lnhambupe-BA, Morro do Chapéu-BA, Campo do 
Bnto-SE, Gan;mhuns-PE e Jacobina·BA, que fazem parte da Clas
se 200. Os dados destes postos encontram-se na Tabela 
5.XIV. 

O posto pluviométrico de lpojuca representa a Série 224 *,que 
faz parte da Classe 200 por excesso hídrico. 

O conteúdo de eletrólitos, representado pela condutividade 
elé~rica entre 4 e 8 mmhos/cm e a soma de sódio e magnésio 
ma1or que a soma de cálcio e hidrogênio, constitui a restricão 
principal a nível destas séries. Os fatores de interação cli.;,a, 
relevo e os solos planossólicos representados pelos perfis 205/S 
e 47/S formam as Unidades 214sp, 224sp, 224sb e 234sp 
(Tab. 5JO<XII). 

A restrição por drenagem é devida à sua lentidão ou rapidez. É 
lenta quando, combinada à textura franco-argila-arenosa, existe a 
estrutura maciça ou à textura muito argilosa combina-se a estru
tura prismática. As unidades pertencentes a esta categoria são as 
214de, 214dt, 224dt e 234dt. E rápida quando se combina a tex
tura areia com a estrutura em grãos simples. As unidades repre
sentativas desta categoria são 214dt e 224dt. 
~ rest~ição quanto à estrutura é devida à estruturação maciça e 

a graos Simples, que se combinam com a deficiência em bases, 
com a baixa capacidade de troca e com a textura areia franca 
dan~o origem às Unidades 214eb, 214~t, 224ec, 224et, 224•et, 
224 eb e 234et. Os solos representativos para estas unidades 
são os Aluviais e Regossolos. Alguns Latossolos e Podzólicos 
fo~am também incluídos neste nível de restrição. As observações 
fe1tas para o grupo de unidades anteriormente descrito em rela
ção aos Latossolos e Podzólicos servem a estas unidades. 

A soma de bases trocáveis é baixa e a capacidade de troca 
c~ti~nica tem valores superiores a esta soma. Neste grupo deres
tnçao a presença de ai um ínio trocável em valores tóxicos e em pH 
ácidc;> é constante_. Aliam-se a estes problemas a textura e a pro
fundidade. As umdades representativas neste caso são 214bt, 
214•bt, 224b, 224bt, 224•bp, 224•bt, 234et e 234b. 

Chama-se atenção para a presença de pedregosidade nas Uni
dades 214•bt, 224•et, 224•bp e 224•bt. 

O UllO atual é com a cultura de subsistência, pastagem plan
tada e palma forrageira (Est. 5.V A e 5.V B). 

C) Séries 314, 314•, 324, 324•, 334, 334• 

São representadas pelas áreas localizadas numa faixa de direção 
sudoeste-nordeste, que vai da região de Delmiro Gouveia-ALa 
Gravatá-PE; no vale do ltapicuru, na área a centro-sul, na região de 
Monte Santo-BA, serra de ltiúba, região de Caldeirão Grande-BA 
e região de Capim Grosso-BA; e a nordeste da Chapada da Dia
mantina, na região de Umburanas-BA. 

As unidades pertencentes a estas séries estão em quase todas 
as unidades mapeadas pela Divisão de Geomorfologia, exceto 
nas Planícies Deltaicas, Estuarinas e Praiais, nas Várzeas e Terra
ços Aluviais, nos Campos de Areias do Médio São Francisco, no 
Piemonte Oriental da Borborema e na Serra de Jacobina. Os 
modelados correlatos são os de dissecação e aplanamento que 
dão origem às classes de relevo 01 O, 020 e 030. 

Estão representadas pelos postos pluviométricos de Sacão
PE, Gravatá-PE, ltapicuru-BA, Monte Santo-BA, Açude Serrote
BA, Canarana-BA e Barro Alto-BA. Em relação ao índice agrolimá
tico, existe uma variação muito grande (Tab. 5.XX). Em termos de 
chuva, a variação entre a maior e a menor pluviosidade é de 166 
mm. Assim, na mesma classe climática, existem áreas mais 
favoráveis e menos favoráveis ao desenvolvimento das plantas. 

As características dos perfis de solos representativos destas 
séries assemelham-se às descritas para as Séries 214, 214•, 224, 
224• e 234. Acrescentam-se os perfis 87 /S, 73/S, 11 /S, 77 /Se 
311 /S, que se enquadram na descrição anterior (Tab. 5.XXXII). 

O uso atual é feito com a cultura do sisal (Est. 5.VI A), pecuária 
em pasto plantado (Est. 5.VI B) e culturas de subsistência nas 
estações chuvosas. 

5.1 .2.3.4 - Subclasse Mesater-por-clima/relevo 

Constitui 2,26% da Classe Mesater, encontra-se dispersa na área 
a nordeste, noroeste, sudoeste e parte central. 

Os fatores de interação clima e relevo são os mais restriti
vos. 

A capacidade hídrica cobre de 40 a 55% as necessidades para 
o crescimento e desenvolvimento das plantas. 

A declividade de 25 a 40% deixa somente a possibilidade para 
o·uso da tração animal ou mão-de-obra. 

Os solos representativos para este nível de abstração pos
suem fertilidade natural média a alta e um bom potencial de 
uso. 

As atividades mais adaptada a esta subclasse são as culturas 
permanentes a semi permanentes, como o sisal, e pastos naturais 
e plantados já no limite da classe 300 de clima. 

A) Série 441 • 

Faz parte desta série uma única unidade, a 441 •de (Tab. 5.XXXIII), 
localizada a sudoeste da área, na região de Camirim-BA, no vale 
do rio Jacaré. 

As condições climáticas aliadas ao relevo constituem as res
trições mais severas em relação a esta série. A unidade geo
morfológica representativa da única unidade desta série (441 •de) 
é Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre, já no contato com a unidade 
geomorfológica Chapada de lrecê. O contato se dá aproximada
mente com o vale do rio Jacaré, onde está situada esta unidade. 
Neste trecho o vale é encaixado e atinge declives de até 40%, ori
ginando um grau de limitação para o relevo de 040, restritivo à 
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TABELA 5 XXXIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-clima/relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Decli- Índice 
Área Perfil Mal Unidade vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Horizonte A 
(km2 ) n~ orgâ-

(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases efe-
(mmhos/ Estrutura Textura ti v a Textura Estrutura n1ca 

em) (mE/100g) (mE/1 OOg) (em) (%) 

441• de 201 234/S 25-40 8.49 <4 Moderada Blocos Franco-argilosa, 25.40 25.40 160 Franco-argilosa Blocos 2,60 
subangulares cascalhenta subangulares 

442 de 107 56/S 25-40 7,17 <4 Imperfeita Prismática Muito argilosa 59,61 59.61 105 Muito argilosa Blocos 3,25 
subangulares 

442 et 25 3/R 25-40 7,06 <4 Moderada 
Blocos Argila 13,10 11,70 110 

Franco-argila- Maciça 2,61 
subangulares arenosa 

Blocos Franco-
442 cb 47 29/S 25-40 7,11 <4 Moderada subangulares Argila 5,30 2,92 85 argilosa Granular 2,37 

442 pm 116 45/S 25-40 7,60 <4 Moderada 
Blocos Franco-argila- 25,28 24,28 55 Franco-arenosa 

Blocos 1,27 
subangulares arenosa subangulares 

Franco-argila-

442° d 24 36/S 25-40 7,28 <4 Forte 
Blocos arenosa, muito 

10.45 9,27 170 
Franco-arenosa, Granular 2,18 

subangulares cascalhenta com cascalho 

442• eb 36 31/S 25-40 7,12 <4 Moderada 
Blocos Muito argilosa 8,82 4,99 115 Franco-arenosa Granular 1,14 
angulares 

442• em 133 138/S 25-40 7,70 <4 Moderada 
Blocos 

Argila 9,93 9,01 90 Franco-argilosa 
Blocos 1,68 

subangulares subangulares 

442• cb 93 31*/S 25-40 7.47 <4 Moderada 
Blocos Argila 7,77 3,84 130 Franco-argilosa Granular 3.47 
subangulares 

442• cp 910 79/S 25-40 7.44 <4 Boa - 5,26 45 
Franca, com 

Granular 4,60 - 7,77 muito cascalho 

442° p 106 89/S 25-40 7,76 <4 B"a 11,25 8,65 30 
Franca, com Blocos 4,11 - - cascalho subangulares 

442• pm 222 176/S 25-40 1,30 <4 Moderada 
Blocos Franco-argilosa 21,66 19,97 50 Franca Granular 1,30 
subangulares 

443 cb 72 24/S 25-40 6,28 <4 Acentuada 
Blocos Argilosa 4,00 1,50 200 

Franco-argila- Blocos 1,00 
subangulares arenosa subangulares 

443• ep(1) 93/S 25-40 5,65 <4 Acentuada 4,29 4,29 35 
Areia franca, Blocos 1,72 705 - - com cascalho subangulares 

443• ep(2) 65/S 25-40 6,30 <4 Moderada - - 7,65 4,66 45 Franco-arenosa Granular 2,82 

443• et 41 56/S 25-40 5,95 <4 Moderada Prismática Argila-arenosa 23,53 21,22 50 
Franco-arenosa, Maciça 1,27 
com cascalho 

443° p 161 66/S 25-40 6,31 <4 Boa - 7,60 6,70 15 
Franco-arenosa, 

Granular 1,20 - cascalhenta 

• Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
/S;* /S -Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
/R -Perfil levantado pela DIPED- Projeto RADAMBRASIL. 
Os números entre parênteses, (1) e (2), referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização nas Folhas. 

mecanização. Também estas condições de relevo facilitam a ero
são do solo, havendo necessidade de práticas de conservação. 

As condições climáticas são rigorosas. Representa esta uni
dade o posto pluviométrico da Fazenda Picada-BA, com 497 mm 
de chuva e uma evapotranspiração potencial de 1.229 mm e real 
de 497 mm. A deficiência hídrica é de 12 meses e o índice 
agroclimático mostra que as plantas só têm satisfeitas 40% das 
suas necessidades hídricas. 

Contrastando com as condições climáticas e de relevo, o solo 
representativo da unidade possui qualidades excepcionais, já 
descritas para as Unidades 421 °de e 431 °de. Ressalta-se no 
entanto que a declividade e a pedregosidade têm um caráter mais 
restritivo em relação ao uso do solo neste caso. 

8) Séries 442 e 442° 

Estas séries subdividem-se em onze unidades (Tab. 5J<XXIII), 
localizadas a oeste, noroeste, norte e leste da área, a sul e norte 
da Represa de Sobradinho, a noroeste de Lagoa-PE, na região de 
Salgueiro-PE, na região de Sertânia-PE, a norte de Caruaru-PE, e 
na região de Nossa Senhora da Glória-SE. 

As principais ocorrências estão nas unidads geomorfológicas 
Pediplano Sertanejo, Maciços Setentrionais e no Tabuleiro Dis
secado do Vaza-Barris. O modelado correlato às unidades é de 
dissecação, principalmente fluvial, e a declividade do relevo cor
respondente a este modelado está entre 25% e 40%. 
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Os postos pluviométricos representativos para as séries aqui 
descritas localizam-se na Fazenda Brejinho-BA, Bezerros-PE, 
Algodões-PE, Caruaru-PE e Pedro Alexandre-BA. Os dados climá
ticos encontram-se na Tabela 5.XXIX. O posto pluviométrico de 
Algodões é o que apresenta os menores valores para o clima. O 
índice agroclimático é de 43% e o valor da pluviometria média 
anual é de 507 mm, concentrada durante dois meses, março e 
abril. 

Os perfis de solos representativos para estas unidades já 
foram descritos na seção 5.1.2.3.1 (A). Acrescenta-se o perfil de 
solo 36/S (Tab. 5.XXXIII). 

Estas áreas são representadas pela Estepe Arbórea Aberta. O 
uso atual é essencialmente com a pecuária extensiva, solta na 
Caatinga. Pratica-se também a agricultura de subsistência, como 
o milho e o feijão (Est. 5.VII A). 

C) Séries 443 e 443° 

A localização destas séries acompanha a das senes anterior
mente descritas, isto é, a norte da Represa de Sobradinho, a 
noroeste de Lagoa-PE, na região de Salgueiro-PE, na região de 
Uauá-BA e na região de Pedro Alexandre-BA. 

As características referentes ao relevo e clima para estas 
séries correspondem às descritas para as séries anteriores. Acres
centam-se os postos meteorológicos de Poço da Pedra-PE, Curral 
Novo-PI e Uauá-BA (Tab. 5.XXIX). 



Os solos representativos para estas unidades são os mesmos 
já descritos para as Séries 413, 413•, 423, 423•, 433 e 433•, 
exceto o perfil 65/S, que representa um Solo Litólico eutrófico 
(Tab. 5XXXIII). 

O uso atual nestas áreas é tão restrito como nas Séries 442 
e 442•. 

No caso onde o clima é mais limitante, clima de graus 400 e 
500, o fator solo não é tão levado em conta; o uso atual é feito 
indiscriminadamente da mesma maneira em quj:llquer tipo de 
solo, dos mais férteis aos menos férteis. 

As condições de clima, relevo e solo requerem cuidados mais 
especiais para cada unidade. A erosão superficial é intensa; a 
Estepe não cobre completamente o solo, ficando estes sobre as 
influências diretas do clima e sobre os efeitos da declividade. 

5.1.2.3.5 - Subclasse Mesater-por-clima/solo 

Esta subclasse ocupa 21.48% da Classe Mesater, situa-se além 
da Zona da Mata e distribui-se de maneira dispersa pela área, mas 
em grandes proporções. 

São áreas de restrições extremamente limitantes ao uso a 
depender das combinações de relevo e tipo de solo. 

As descrições feitas em relação a clima e solo para as Subclas
ses Mesater-por-clima e Mesater-por-solo servem a esta sub
classe. 

Quanto ao relevo, nesta subclasse, o mais alto grau de restri
ção é 030, ainda não tanto restritivo ao uso de maquinaria agrí
cola. Só no limite para a classe 040 de relevo é que os instrumen
tos agrícolas trabalham com mais dificuldade. A tracão animal e o 
trabalho humano podem ser largamente utilizado~ neste caso. 

O uso mais indicado é com pastagens plantadas no limite com 
a classe 300 de clima, culturas permanentes e culturas adaptadas 
às condições de clima e solo. Se se utilizar de práticas de irriga
ção e adubação, culturas temporárias podem ser introduzidas. 

A) Séries 414, 414•, 424, 424•, 434 e 434• 

Estas séries estão agrupadas seguindo um critério de semelhan
ças climáticas e pedológicas. Elas localizam-se acompanhando 
as séries da Subclasse Mesater-por-clima. No centro-sul da área 
ocorrem na região de Caldas do Jorro-BA, Gavião-BA, Sátiro 
Dias-BA e CaQsanção-BA; a sudoeste da área se encontram a sul 
de Sobradinho, na região de Amaniú-BA a leste e nordeste de 
Umburanas-BA; a noroeste, encontram -se a norte de Sobradinho, 
norte de Curral Novo-PI e a norte de Afrânio-PI; no centro-norte 
da área localizam-se a sul do rio São Francisco na região de Santa 
Maria da Boa Vista-PE e a norte e oeste de Uauá-BA; a norte e nor
deste da área estão na região de Sertânia-PE, norte de Belém do 
São Francisco-PE e norte de Caruaru-PE; a centro-leste da área 
encontram-se a oeste de Jeremoabo-BA, região de Monte Alegre 
de Sergipe-SE, a nordeste de Piranhas-AL e sul de Venturosa
PE. 

O fator de diferenciação destas séries é o relevo. E elas encon
tram-se em quase todas as unidades geomorfológicas mapeadas 
pela Divisão de Geomorfologia.As ocorrências mais importantes, 
em termos de superfície, estão no Pediplano Sertanejo e no 
Pedi plano do Baixo São Francisco. Outras ocorrências importan
tes estão nas unidades geomorfológicas Baixadas dos Rios Jaca
ré e Salitre e Tabuleiros do ltapicuru. O modelado correlato a 
estas séries varia do modelado de acumulação ao de dissecação, 
passando pelos modelados de aplanamento e dissolução. Estes 
modelados dão origem a uma gama de valores para a declividade 
do relevo. A tendência é ter-se declividades mais baixas, corres
pendendo aos modelados de acumulação, dissolução e aplana
menta, e isto não implica a exclusão de declividades altas, pre
sentes também nestes modelados. Elas ocorrem principalmente 
nos contatos das unidades e nos vales encaixados dos rios. 

No geral as declividades mais altas correlacionam-se com o 
modelado de dissecação. 

No caso das séries descritas aqui, a declividade tem valores 
menores que 5% a valores de até 25%, dando origem aos graus 
01 O, 020 e 030de relevo. São graus restritivos que permitem ple
namente a utilização de implementas agrícolas, a não ser nos 
limites da classe 030 com 040 de relevo. 

As unidades localizadas no centro-sul da área têm como pos
tos pluviomét~icos representativos os de Tucano-BA, Gavião-BA 
e Sátiro Dias-BA. Os valores para o índice agroclimático são de 
42% para Gavião e Tucano e de 46% para Sátiro Dias. As médias 
pluviométricas são baixas (Tab. 5.XXIX) e as chuvas concentradas 
em poucos meses. A deficiência hídrica ocorre durante 11 a 
12 meses. 

A sudoeste da área, as unidades aí localizadas têm como 
posto pluviométrico correlato o da Fazenda Brejinho-BA. Ele pos
sui índice agroclimático de 54% e 645 mm de chuvas anuais, con
centradas nos meses de fevereiro e março. 

A noroeste da área os postos pluviométricos representativos 
para as unidades aí presentes são os de Curral Novo-PIe Fazenda 
Bugiu-PI. O índice agroclimático da Fazenda Bugiu é de 41% e 
pluviometria média anual de 665 mm. Para Curral Novo os valores 
do índice agroclimático e pluviometria média anual são respecti
vamente 50% e 754 mm. Para ambos os postos a deficiência 
hídrica ocorre de abril a fevereiro. 

A centro-norte da área, correlacionada com as unidades aí 
localizadas, o posto pluviométrico de Tanque Novo-BA, com 
índice agroclimático de 54% e pluviometria média anual de 673 
mm, a deficiência hídrica vai de maio a fevereiro. 

A norte e nordeste os postos pluviométricos representativos 
são Algodões-PE, Conceição das Crioulas-PE e Caruaru-PE. Os 
valores do índice agroclimático e da pluviometria média anual são 
respetivamente 43%, 507 mm para Algodões, 45%, 558 mm, 
para Conceição das Crioulas, e 50%, 545 mm, para Caruaru. O 
menor período de deficiência hídrica é para Caruaru, 8 meses, 
seguido de Algodões com 1 O meses e Conceição das Crioulas 
com 11 meses. 

No centro-leste os postos pluviométricos de Jeremoabo-BA, 
Pedro Alexandre-BA e Águas Belas-PE representam as unidades 
aí localizadas. O índice agroclimático varia de 49% a 51% e a plu
":iometria média anual de 607 mm a 640 mm (Tab. 5. XXIX). Em 
Aguas Belas e Pedro Alexandre a deficiência hídrica vai de setem
bro a abril e em Jeremoabo de agosto a junho. 

Os perfis de solos representativos das unidades ocorrem de 
maneira indiscriminada em todas as localizações. Pode-se dividi
los em grupos de solos: o grupo dos Regossolos e Areias Quartzo
sas com restrições ec, eb e et; o grupo dos Litólicos com restri
ções bp e bt; o grupo dos Latossolos com restrições eb, e c e de e o 
grupo dos Planossolos com restrições sp e bt (Tab. 5. XXXIV). 
Observa-se que os Latossolos representativos das unidades que 
possuem restrições eb e ec, não são tão problemáticos em rela
ção à estrutura, uma vez que a estrutura maciça (Tab. 5.XXXIV) se 
desfaz em blocos angulares e/ou subangulares, constituindo uma 
das menos restritivas para o desenvolvimento das plantas. Me
lhor seria atribuir a estes Latossolos pesos menores para a capa
cidade de troca catiônica e a soma de bases trocáveis. Os três 
fatores de interação discritos acima formam um quadro de capa
cidade de uso limitado. Os fatores clima e solo quase que exclusi
vamente determinam o uso. A presença de relevos com declivida
des abaixo de 25% para estas unidades é benéfica na medida em 
qu.e se pode usar da mecanização, salvo para os Litólicos com 
problemas de pedregosidade e profundidade. No entanto, a falta 
de chuva e a baixa fertilidade ou excesso de eletrólitos em certos 
solos barram a utilização intensiva destas unidades, dirigindo o 
uso no sentido dos cultivos adaptados ou a culturas de subsis
tência na época das chuvas. 

A região é coberta pela Estepe Arbórea Aberta (Est. 5.VII B), 
praticamente deixando a descoberto o solo. 

O uso atual é feito com cultivos adaptados, si sal, algodão caju 
e palma forrageira e culturas de subsistência, mandioca e mi
lho principalmente. 

5.1.2.3.6 - Subclasse Mesater-por-relevo/solo 

Ocupa 0,98% da Classe Mesater. É encontrada de maneira indis
criminada por toda a área. 

Corresponde à combinação dos fatores de interação, clima, 
relevo e solo, variando somente o clima, que atinge graus deres
trição de 100, 200 e 300, a depender da localização na área, e 
permanecendo constantes os fatores relevo e solo, que recebem 
graus restritivos 040 e 004, respectivamente. 
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TABELA 5 XXXIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-clima/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Decli- Índice 
Área Perfil Mat Unidade (km2

) 
vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A 

n~ 
(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases ele- orgâ-

(mmhos/ Estrutura Textura ti v a Textura Estrutura ntca 
em) (mE/1 OOg) (mE/100g) (em) (%) 

414 sp 4.286 205/S <5 4,37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 Franco~arenosa Maciça 0,98 

414 de 931 21/R <5 4,82 <4 Forte Granular Franco-arenosa 2,27 0,28 180 Areia franca Grãos simples 0,56 

414 ec (1) 97/R <5 4,83 <4 Boa Maciça Franco-argila- 1,16 1,00 150 Franco-arenosa Maciça 0,86 
499 arenosa 

414 ec (2) 16/R <5 4,58 <4 Acentuada - - 1,62 1,02 170 Areia Grãos simples 0,89 

414 eb (1) 8/R <5 5.46 <4 Boa Maciça 
Franco-argila-

2,84 0,55 arenosa 180 Franco-arenosa Maciça 2,05 

414 eb (2) 5 786 73/S <5 4,82 <4 Acentuada - - 2,65 1.49 100 
Franco-arenosa, Grãos simples 0,67 
com cascalho 

414 eb (3) 1/R <5 5,26 <4 Boa Maciça 
Franco-argila-

3,08 0,56 arenosa 180 Franco-arenosa Maciça 1,33 

414 bt 1.530 203/S <5 4,60 <4 Imperfeita Prismática Argila 6,86 5,91 50 Franco-arenosa Maciça 1,58 

414°el (1) 74/S <5 4,84 <4 Boa - - 2,65 2,33 40 
Areia franca, Grãos simples 0,77 
com cascalho 

414°el (2) 1147 103/S <5 5,11 <4 Moderada - - 4,77 5,51 85 Areia franca Grãos simples 0,73 
414°el (3) 87/S <5 4,93 <4 Boa - - 3,20 1,16 120 Areia Grãos simples 1;22 

414°bp 66 88/S <5 4,72 <4 Acentuada - - 6,10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

414°bl 2.453 69/S <5 4,80 <4 Moderada - - 4,51 2,00 70 Franco-arenosa Maciça 1,57 

424 sp 5.258 205/S 5-15 4,37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 Franco-arenosa Maciça 0,98 

424 ec 487 16/R 5-15 4,58 <4 Acentuada - - 1,62 1,02 170 Areia Grãos simples 0,89 

424 eb (1) 8/R 5-15 5.46 <4 Boa Maciça 
Franco-argila- 2,84 0,55 180 Franco-arenosa Maciça 2,05 
arenosa 

424 eb (2) 2 549 1/R 5-15 5,26 <4 Boa Maciça 
Franco-argila- 3,08 0,56 180 Franco-arenosa Maciça 1,33 
arenosa 

424 eb (3) 73/S 5-15 4,82 <4 Acentuada - - 2,65 1.49 100 
Franco-arenosa Grãos simples 0,67 
com cascalho 

424 et 151 74/S 5-15 4,84 <4 Boa - - 2,65 2,33 40 
Areia franca, Grãos simples 0,77 
com cascalho 

424 bt 209 203/S 5-15 4,60 <4 Imperfeita Prismática Argila 6,86 5,91 50 Franco-arenosa Maciça 1,58 

424°eb 67 73/S 5-15 4,82 <4 Acentuada - 2,65 1.4g 100 
Franco-arenosa, Grãos simples 0,67 - com cascalho 

424°el (1) 74/S 5-15 4,84 <4 Boa - 2,65 2,33 40 
Areia franca, Grãos simples 0,77 

552 - com cascalho 
424°el (2) 87/S 5-15 4,93 <4 Boa - - 3,20 1,16 120 Areia Grãos simples 1,22 

424°bp 314 88/S 5-15 4,72 <4 Acentuada - - 6,10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

434 sp 1.524 205/S 15-25 4,37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 Franco-arenosa Maciça 0,98 

434 ec (1) 97/R 15-25 4,83 <4 Boa Maciça 
Franco-argila- 1,16 1,00 150 

Franco-arenosa Maciça 0,86 
156 arenosa 

434 ec (2) 16/R 15-25 4,58 <4 Acentuada - - 1,62 1,02 170 Areia Grãos simples 0,89 

434 eb 267 73/S 15-25 4,82 <4 Acentuada - 2,65 1.49 100 
Franco-arenosa, Grãos simples 0,77 - com cascalho 

434°bp 271 88/S 15-25 4,72 <4 Acentuada - - 6,10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
/S- Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
/R - Perfis levantados pela DIPED- Projeto RADAMBRASIL . _ 
Os números entre parênteses, (1) e (2) etc, referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localozaçao nas Folhas 

A) Série 144 

A Série 144 é representada pelas Unidades 144sb e 144b. Elas 
localizam-se a oeste de Palmeira dos Índios-AL (nordeste çla 
área) e a sul de ltanhi-BA (sudeste da área). Estão sobre o mode
lado dissecado dos Tabuleiros Costeiros e das Encostas Orientais 
da Borborema. A declividade está entre 25 e 40%. 

As áreas destas séries são representadas pelas postos plu
viométricos de Quebrangulo-AL e lndiaroba-SE (Tab. 5. XVII). 

Dois perfis de solo representam as unidades: um Planossolo 
Solódico na região de Palmeira dos lndios-AL e um Podzólico na 
região de ltanhi-BA. Possuem restrições sb e b. Para o perfil47 /S 
a salinidade é representada pela soma de Na+ e Mg++maior que a 
soma de H+ e ca+~ A condutividade elétrica é menor que 4 
mmhos/cm e a soma de bases é baixa. Acrescenta-se ainda a 
drenagem imperfeita como restrição importante (Tab. 5. XXXV). 
Para o perfil 8/S a soma de bases é de 0,62 mE/1 00 g. A textura 
franco-arenosa/estrutura maciça e a drenagem imperfeita restrin
gem também este perfil. 
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Estes solos encontram-se sobreutilizados se se considerar o 
potencial natural. No primeiro desenvolvem-se, além da pasta
gem plantada, o algodão, o milho e o feijão. No segundo desen
volve-se a fruticultura adubada. As culturas desenvolvem-se prin
cipalmente nos topos dos Tabuleiros Costeiros, onde a declivi
dade é menor e as pastagens desenvolvem-se nas encostas. 

B) Séries 244 e 244° 

Localizam-se de modo disperso na área, na região de Cícero 
Dantas-BA, a norte de Água Branca-AL, região de Caldeirão Gran
de-BA, noroeste de Santa Luzia do ltanhi-SE, nordeste de Bonito
BA e nordeste de Belo Jardim-PE. Dada a dispersão da localiza
ção geográfica destas manchas, elas encontram-se espalhadas 
por quase todas as unidades geomorfológicas. As maiores ocor
rências no entanto encontram-se na Serra de Jacobina e nos 
Tabuleiros do ltapicuru (vide 2- Geomorfologia). Os modelados 
correspondentes são os de dissecação. A declividade do relevo, 
25-40%, origina restrição com grau 040. 



TABELA 5 XXXV 
Caracterizacão das unidades (Subclasse Mesater-por-relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Decli- Índice Área Perfil Unidade 
(km2

) 
vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A Mat 

n~ ele- orgâ-
(%) da de Drenagem lógico de cátions de bases 

(mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) ti v a Textura Estrutura me a 

em) (em) (%) 

144 sb 119 47/S 25-40 4,51 <4(a) Imperfeita Blocos 5,50 2,89 28 
Franco-arenosa Blocos 2,94 

subangulares 
Muito argilosa com cascalho subangulares 

144 b 124 8/S 25-40 5.48 <4 Imperfeita Blocos 
subangulares 

Argila 4,95 0,62 104 Franco-arenosa Maciça 1.44 

244 sp 6 205/S 25-40 4,37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 Franco-arenosa Maciça 0,98 

244 ec 160 97/R 25-40 4,83 <4 Boa Maciça 
Franco-argila- 1,16 1,00 150 Franco-arenosa Maciça 0,86 
arenosa 

244 eb 8 8/R 25-40 5.46 <4 Boa Maciça 
IFranco-argilo- 2,84 0,55 180 Franco-arenosa Maciça 2,05 
arenosa 

244 et 306 6/S 25-40 4,58 <4 Boa Maciça Franco-arenosa 1,58 0,23 140 Areia Maciça 0,39 

244 b 13 8/S 25-40 5.48 <4 Imperfeita Blocos 
subangulares 

Argila 4,95 0,62 104 Franco-arenosa Maciça 1,44 

244° et 11 74/S 25-40 4,84 <4 Boa - 2,65 2,33 40 
Areia franca, Grãos simples 0,77 - com cascalho 

344 eb 267 8/R 25-40 5.46 <4 Boa Maciça Franco-argila- 2,84 0,55 180 Franco-arenosa Maciça 2,05 
arenosa 

344 et 23 74/S 25-40 4,84 <4 Boa - 2,65 2,33 40 
Areia franca, Grãos simples 0,77 - com cascalho 

344° et 14 74/S 25-40 4,84 <4 Boa - - 2,65 2,33 40 
Areia franca, Grãos simples 0,77 
com cascalho 

344° bp 221 88/S 25-40 4,72 <4 Acentuada - - 6,10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

344° bt 25 69/S 25-40 4,80 <4 Moderada - - 4,51 2,00 70 Franco-arenosa Maciça 1,57 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos casca1hentos e/ou concrecionários e/ou em fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
(a) Solo ligeiramente alcalino representado pela relação Na++ Mg++> ca+++ H+nos primeiros 50 em 
/S - Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
/R- Perfis levantados pela DIPED- Projeto RADAMBRASIL 

Encontram-se, principalmente, em áreas de microclima devi
do á altitude, salvo a Unidade 244b, que está sob a influência do 
litoral. Os postos r;>luviométricos correspondentes são os de 
Cícero Dantas-BA, Água Branca-AL, Jacobina-BA, Umbaúba-SE, 
Bonito-BA e Brejo da Madre de Deus-PE (Tab. 5. XVII). 

As condições pedológicas correspondem às descrições feitas 
para as Séries 414, 414°, 424, 424°,434 e 434°. Os solos são de 
fertilidade baixa e de condições físicas não muito boas para o 
desenvolvimento das plantas. Para a produção agrícola intensiva 
é necessário a adubação. As condições climáticas são mais pro
pícias ao plantio, apesar da deficiência em água durante certa 
época do ano. Aconselha-se o uso com pastagens, levando em 
consideração o potencial natural dos so'los. O uso atual se faz 
com café na região de Bonit!J-BA, mandioca, feijão, frutíferas e 
cana-de-açúcar na região de Agua Branca-Ale mandioca, milho e 
pastagens em Cícero Dantas-BA. 

C) Séries 344 e 344° 

Estão localizadas na região de Cícero Dantas-BA, serra Negra, em 
Pernambuco, nordeste de Mata Grande-AL, região de Caldeirão 
Grande-BA e na serra da Cascavel, na Bahia. 

Em relação à declividade do relevo, estas séries assemelham
se às 244 e 244°, descritas anteriormente. 

Os postos pluviométricos correlatos a estas séries são os de 
Maçacará-BA, Airi-PE e Gonçalo-BA. Os dados climáticos encon
tram-se na Tabela 5. X><. A deficiência hídrica é de quatro a dez 
meses. O índice agroclimático atende de 62 a 67% das necessi
dades hídricas das plantas. 

Os perfis representativos para as unidades (Tab. 5. XXXV) são 
de Solos Litólicos, Regossolos e Latossolos descritos na secão 
5.1.2.3.5(A). São solos de fertilidade natural baixa e característi
cas físicas restritivas. A Unidade 344eb engloba as melhores 
características em relação ao manejo. 

O uso atual é feito com a pecuária extensiva em pastos planta
dos e agricultura de subsistência. 

5 1.2.3. 7 - Subclasse Mesater-por-clima/relevo/solo 

Corresponde a O, 76% da Classe Mesater. Sua maior ocorrência 
encontra-se no centro da área. 

Os três elementos de interação, clima, relevo e solo, consti
tuem os fatores restritivos. Esta subclasse encerra as piores con
dições de uso. O clima atende de 40 a 55% das necessidades 
hídricas das plantas. 

A declividade do relevo está entre 25 e 40% e os solos são de 
má qualidade, um pelo excesso de eletrólitos e o outro pela falta 
em bases. 

O uso mais indicado é com pastagem natural. 

A) Séries 444 e 444° 

Estas séries limitam-se a duas localizações na área, a centro-sul e 
a norte-nordeste. A centro-sul elas estão na região de Caldas do 
Jorro-BA e Jeremoabo-BA e a norte-nordeste elas estão a oeste 
de Hotel do Peba-BA e norte de Tupanatinga-PE. 

As unidades geomorfológicas correlatas a estas séries são os 
Tabuleiros do ltapicuru e Chapadas do Tonã e da Serra Talhada. O 
modelado representativo é o de dissecação, daí originarem-se 
declives mais altos. No caso a declividade está entre 25 e 40%, 
derivada da presença do modelado de dissecação ou pelo con
tato abrupto entre modelados e unidades geomorfológicas. 

Estas séries são representadas pelos postos pluviométricos 
de Tucano-BA, Jeremoabo-BA e Brejo do Piore-PE. As condições 
climáticas assemelham-se às das Séries 414, 414°, 424, 424°, 
434, 434° (Tab. 5.XXIX). 

Os perfis de solos representativos das unidades fazem parte 
do grupo dos Litólicos e Planossolos descritos para as Séries 
414, 414°, 424, 424°, 434 e 434° (Tab. 5.XXXVI). 

As Séries 444 e 444° constituem as mais restritivas da Classe 
Mesater. O uso atual restringe-se à pecuária extensiva na Caa
tinga. 
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TABELA 5 XXXVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-clima/relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

De c li- Índice 
Área Perfil 

Unidade vida de pedo- Salini- Horizonte B Pro f Horizonte A Mat 
(km2

) n~ 
Cap troca Soma efe- orgâ-da de Drenagem (%) lógico de cátions de bases 

(mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) 
tiva Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

444 sp 10 205/S 25-40 4,37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 Franco-arenosa Maciça 0,98 

444° bp 993 88/S 25-40 4,72 <4 Acentuada - - 6,10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
/S- Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 

5.1 .2.4 - Classe Agroster 

Os diversos componentes desta classe (Tab. 5.XXXVII) reúnem
se sob condições climáticas onde a relação percentual entre a 
oferta efetiva, expressa pela média geométrica entre a precipita
ção e evapotranspiração real e a demanda hídrica ideal. expressa 
pela evapotranspiração potencial, é de pelo menos 25% e adi
cionalmente contam com um período de crescimento vegetativo 
ininterrupto de pelo menos 90 dias, considerando um tempo de 
recorrência de 5 anos. 

Faz parte das mesmas unidades geomorfológicas da classe 
anterior, de modo que sua declividade oscila entre O e 55%. 

Seus componentes apresentam índice pedológico igual ou 
superior a 2,5, englobando uma ampla gama de características, 
que constituem o critério usado para seu desdobramento em 
níveis hierárquicos mais específicos. 

5.1 .2.4.1 - Subclasse Agroster-por-clima 

As áreas que compõem esta subclasse surgem onde as con
dições climáticas apresentam seus componentes de interação 
como temperatura, precipitação e fotoperiodismo de modo que 
permitam o atendimento efetivo de 25 a 40% da demanda consi
derada propícia para o desenvolvimento das plantas. 

TABELA 5 XXXVII 
Subdivisão da Classe 5 - Agroster 

Classe Subclasse Série Características pedológicas Área 
definidoras das unidades (km2 ) 

512 de, ep, p, pt 1 292 
512° cp, p, pm 485 
513 ep, et, cb, b, bt 4 782 
513° ep, et 1 472 
514 sp, eb, et 5 530 
521° de 193 
522 de, ep, em, pm 2 047 
522° eb, em, cp, p, pm 2 209 
523 et, cb, b 648 
523° et, ep, cb, cp, p, tm 3 135 
524 sp, eb, et 1 430 

Agroster-por-clima 524° cp, bp, bt 208 
531 o de 185 
532 ep, em, pm 310 
532° eb, ep, et, em, cb, cp, p, pm 2 643 
533 et, b 84 
533° ep, et, p, tm 1 274 
534 sp 311 
534° bp, pt 155 
542 em 194 
542° eb, ep, et, cb, p, pm 1 359 
543° ep, et, cp, p, tm 1 040 

Agroster 544° bp 82 

152 et, b, bp, bm 5190 
152° d 34 
153 eb, cb, b, bp, bt, bm 1 361 
153° p 58 
154 dt 9 
252 ep, et, cb, b 1 101 
252° p, pm 229 
253 db, eb, bt, t 738 
253° ep,cb,b,p 711 
253* eb 94 
254 eb, pt 165 

Agroster-por-relevo 254° bt 30 
352 pm 25 
352° d, ep, cp, p, pm 971 
353 de, tm 424 
353° ep, cb, b, bp, bt, p 1 387 
354 sp, dp, eb, bt 75 
354° de, dp, et, bp 127 
452 em 57 
452° de, cb, cp, p, pm 792 
453 bt,tm 161 
453° ep, et, cp, p 2 319 
454 ec,eb 26 
454° eb,bp 103 

Agroster-por-solo 115 de, et 911 
125 de, et 527 

714/USO POTENCIAL DA TERRA 

Classe Subclasse Série 
Características pedológicas Área 

definidoras das unidades (km2 ) 

135 de 153 
135° pt 7 
145 eb 8 
215 de, et 467 
215* de 27 
225 sd,de,ec 489 
225° pt 66 
225* de 26 
235 de 239 
235° pt 69 
245 de 43 
245° pt 58 
315 sd,de,ec 5 247 

Agroster-por-solo 325 sd,se,de 2 258 
325° pt 293 
335 sd,sb,de 1 271 
335° sd, pt 1 253 
345 de 83 
345° pt 304 
415 sd,se,de 10 232 
415° se, pt 111 
425° de,eb 4 658 
425° pt 523 
435 sd, de 539 

Agroster 435° pt 631 
445 de 318 
445° pt 434 

552 pm 16 

Agroster-por-cl i ma/ 552° cp, p, pm 477 

relevo 553° ep,p 318 
554° bp 51 

515 sd, de 3 822 
525 sd,de 2 450 

Agroster-por-clima/ 525° pt 51 
535 sd,de 298 

solo 
535° pt 94 
545 de 24 
545° pt 27 

255 de 19 

Agroster-por-relevo/ 255° pt 218 
355 de 26 

solo 
355° pt 845 
455° pt 467 

Agroster-por-clima/ 555° pt 279 
relevo/solo 

o Séne defm1da por solos cascalhentos e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa 
e/ou concrecionários e/ou com cascalhos 
*Série definida por excesso de umidade 



Estas áreas acham-se nos setores noroeste, sudeste e norte, 
concentrando-se mais na mencionada em primeiro lugar, distri
buídas em manchas agregadas e dispersas, representadas pelos 
postos pluviométricos (Tab. 5.XXXVIII). 

Por outro lado, a subclasse, de acordo com a heterogeneidade 
dos fatores que a condicionam, clima, relevo e solo, está repre
sentada pelas Séries 512, 51 2°, 513, 51 3°, 514, 521 °, 522, 522°, 
523, 523°, 524, 524°, 531°, 532, 532°, 533, 533°, 534, 534°, 
542, 542°, 543° e 544°. 

A) Série 512 

Esta série abrange manchas distintas situadas no setor ocidental 
e no setor central da área em apreço, sendo representada pelos 
postos pluviométricos de Junco-BA, Patamuté-BA, Mafrense-PI, 
Barro Vermelho-BA e Panelas-BA (Tab. 5.XXXVIII). 

As baixas pluviosidades (334 a 532 mm), distribuídas de 
modo irregular, sem nenhum período de e)(cesso de umidade ao 
longo do ano, agravadas pelas altas temperaturas médias anuais 
(21,9 a 25,2°C), condicionam uma apreciável evapotranspiração 
potencial (1.083 a 1.379 mm), que condiciona uma deficiência 

hídrica de 749 a 882 mm, respectivamente, durante o período de 
janeiro a dezembro. O mês mais crítico é o de março, influencian
do, de certa forma, a capacidade potencial dos recursos hídricos, 
condicionando o seu aproveitamento a técnicas adequadas à 
conservacão destes recursos e à adaptabilidade de cultivos de 
subsistên.cia, especialmente os de ciclos curtos, com riscos de 
perdas, em face dos fatores de maior impedimento ao desenvolvi
mento das atividades agrícolas nestas áreas. 

Encontra-se sobre relevo plano,com declividade inferior a 5%, 
ocupando parte do Pediplano Sertanejo, Patamares Periféricos à 
lbiapaba-Araripe e Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre. São áreas 
irrestritas ao pleno uso dos implementas agrícolas, exigindo prá
ticas simples de conservação em face das condições do meio. 

Não apresentam nenhum impedimento de ordem físico-quí
mica à sua utilizacão, inclusive de forma intensiva. Os fatores que 
apresentam restrfções, como drenagem, estrutura, profundidade 
e te)(tura, que aparecem como os de maior restrição, não impli
cam impedimentos que restringem em grau considerável sua 
plena utilização. 

Por outro lado,são de certa fertilidade natural e potencial, pois 
os valores correspondentes às suas capacidades de troca de 

TABELA 5 XXXVIII 
Postos e parâmetros representativos das séries com grau de restrição 500 por clima 

Índice 
Evapotranspira-

Altitu- Localização Pluviometria Temperatura ção Deficiência Excedente 
Postos de agrocli- total média anual 

(m) Longi- Lati- mático Média anual (•C) Potencial Real Total Distribuição anual Total Distribuicão anual 
tu de tu de (%) (mm) (mm) (mm) (mm) (meses) (mm) (me'ses) 

Algodoeiro-PE 400 39°53 08°33' 32 436 24,8 1 377 436 941 Jan -dez o -
Arizona-PE 500 40°58' 08°10' 31 420 24,6 1 348 420 928 Jan -dez o -
Arroz (Faz )-PI 390 41°25' 08°21 39 584 25,5 1477 584 893 Jan -dez o -
Barrinha-BA 500 40°14' 09°58 36 412 23,2 1 151 412 739 Jan -dez o -
Barro Vermelho-BA 400 39°47' 09°26' 37 461 23,8 1 230 461 769 Jan -dez o -
Bela Vista-BA 420 39°53 09°45' 31 374 23.7 1 206 379 832 Jan -dez o -
Bendengó-BA 420 39°09' 09°57' 36 423 23,5 1 180 423 757 Jan -dez o -
Bom Sossego-BA 380 39°09' 09°20 45 562 23,9 1 236 562 674 Ma i -fev o -
Buenos Aires-PE 390 40•40' 08°49 38 538 25,1 1 428 538 890 Ma i -fev o -
Cabrobó-PE 350 39°19' 08°30 35 477 24,9 1 376 477 899 Ma i -fev o -
Canché-BA 325 38°54' 09°53' 34 439 24,1 1 278 439 839 Ma i -fev o -
Canindé doS Francisco-SE 130 37°48 09°39' 39 498 25,2 1 433 489 944 Ma i -fev o -
Canudos-BA 350 39°07 09°54' 35 446 24,1 1 266 446 820 Ma i -fev o -
Carretão-PE 410 40°37 08°42' 37 512 25,0 1 397 512 885 Ma i -fev o -
Casa Nova-BA 380 41°08 09•24' 37 480 24,2 1 291 480 811 Ma i -fev o -
Chorrochó-BA 317 39°06' 08°59' 29 372 24,3 1 304 372 932 Mai -fev o -
Cocorobó-BA 340 39•03' 09°53 35 434 24,0 1 257 434 823 Mai -fev o -
Curaçá-BA 341 39•54' 08°59 36 473 24.4 1 300 473 827 Ma i -fev o -
Delmiro Gouveia-AL 256 37°59' 09°23 37 510 24.7 1 375 510 865 Ma i -fev o -
Glória-BA 247 38°18' 09°12 31 420 24,6 1 349 420 929 Ma i -fev o -
Jacaré-PE 390 39°51' 08°17' 38 523 24,9 1 381 523 858 Ma i -fev o -
Japecanga-PE 475 36°58 08°52' 36 412 23,1 1 153 412 741 Ma i -fev o -
Juazeiro-BA 371 40°30 09°25 33 415 24,2 1 275 415 860 Mai -fev o -
Junco-BA 380 40'36 09°41 35 444 24,0 1 258 444 814 Mai -fev o -
Jurema I-BA 425 40°21 09°43' 34 410 23,7 1 209 410 799 Ma i -fev o -
Jutaí-PE 361 40°14 08°38' 39 562 25,1 1 434 562 872 Ma i -fev o -
Lagoa-PE 400 40°25' 08°30' 39 552 25,0 1 396 552 844 Ma i -fev o -
Macururé-BA 357 39°03 o9•09' 36 459 24,0 1 263 459 804 Abr-fev o -
Mafrense-PI 480 41•04 08°21' 39 532 25,2 1 379 532 847 Ma i -fev o -
Malhada Reai-PE 345 40°01' 09°02' 33 463 25,1 1 417 463 955 Jan -dez o -
Murici-PE 380 39'09 08°19' 38 521 24,7 1 367 521 846 Ma i -fev o -
Orocó-PE 370 39'36 08°37' 36 494 24,9 1 376 494 882 Jan -dez o -
Panelas (Faz )-BA 700 40°35 10"12' 31 334 21,9 1 083 334 749 Jan -dez o -
Patamuté-BA 400 39°29 09"25' 30 367 23,8 1 231 367 864 Jan -dez o -
Paulistana-PI 350 41°09' 08•o8 36 540 25.7 1 489 540 949 Jan -dez o -
Petrolândia-PE 282 38°18 09°04 32 437 24,9 1 384 437 947 Jan -dez o -
Petrolina-PE 375 40°30 09°23' 29 412 25,0 1 406 412 994 Jan -dez o -
Piranhas-AL 110 37°46' 09°37' 34 486 25.4 1 431 486 945 Jan -dez o -
Porto da Folha-SE 45 37°16 09°55' 38 555 25,5 1 462 555 907 Jan -dez o -
Queimada Nova-PI 470 41°25 08°35' 29 398 25,0 1 395 398 997 Jan -dez o -
Riacho Seco-BA 336 39°40' 08°48' 31 403 24.3 1 300 403 897 Jan -dez o -
Riacho do Sobrado-PE 400 40•45' 09°16 39 496 24,1 1 267 496 771 Jan -dez o -
Rodrigues-PE 380 39°53' 08°23' 34 473 25,0 1 380 473 907 Jan -dez o -
Rosário-BA 400 38°59' 10"06 38 455 23,5 1 188 455 733 Jan -dez o -
Santa Brígida-BA 285 38°07' 09°44' 32 406 24,2 1 282 406 876 Jan -dez o -
S Maria da B. Vista-PE 452 39°50' 08°48' 35 470 24,5 1 326 470 856 Jan -dez o -
Sansaité-BA 420 38°55 09°04' 39 472 23.7 1 195 472 723 Jan -dez o -
São Bento (Faz )-PE 350 40°05 08°39' 37 494 25,2 1 430 494 936 Jan -dez o -
São Pedro-BA 590 41°03' 09°41' 35 381 22,8 1 098 381 717 Jan -dez o -
São Tomé-BA 550 40°57' 10°36 31 354 22,9 1 225 354 771 Jan -dez o -
Sento-Sé-BA 380 41°18' 09°40' 37 477 24,2 1 292 477 815 Jan.-dez o -
Sussuarana (Faz )-PI 350 41°49' 08°37' 32 488 25,9 1 514 488 1 026 Jan -dez o -
Taquarandi-BA 580 40°42' 10°53' 37 416 22,5 1 127 416 711 Jan -dez o -
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cátions, bem como da soma de bases trocáveis, apresentam-se 
acima de 11,0 mE/1 00 g de solo. Há uma variação quanto à pro
fundidade efetiva na maioria das manchas. 

A Unidade 512de se caracteriza por apresentar uma maior 
profundidade efetiva em relação às demais, ou seja, Unidades 
512ep, 512p e 512pt (Tab. 5.XXXIX). 

Sua cobertura florística está representada pela Estepe Arbórea 
Aberta ou Densa e Estepe Parque (vide 4- Vegetação). O uso 
atual restringe-se a uma certa adaptação ao plantio em face do 
período chuvoso, muito embora nas áreas em apreco so
bressaiam cultivos de mamona e sisal, algodão arbóreo, algumas 
pastagens de capim-colonião e culturas de subsistências como 
milho e feijão, predominando a pecuária extensiva em meio à 
vegetação nativa. Desenvolvem-se também culturas irrigadas 
(Est. 5.VIII A) 

O conjunto dos fatores de interação clima, relevo e solo não 
propicia de modo satisfatório um aproveitamento agrícola quanto 
à diversificação de seu uso, dadas as condições inerentes ao 
clima, que é o fator de maior restrição e limitativo à sua capaci
dade produtiva atual. demandando, por isto, adequação às condi
cionantes hídricas no sentido de melhorar o potencial existente 
durante o período de deficiência. 

B) Série 512° 

Esta série engloba componentes com características similares 
aos apresentados pela anteriormente mencionada, diferindo no 
que diz respeito a impedimentos como cascalho, pedregosidade 
ou matacões na superfície dos solos. Está representada pelos 
postos pluviométricos de Junco-BA, Orocó-PE e Mafrense-PI 
(Tab. 5.XXXVIII). 

Ocorre sobre relevo plano, com declividade inferior a 5%. 
situada sobre o Pediphino Sertanejo e nos Patamares Periféricos 
à lbiapaba-Araripe. 

Do ponto de vista pedológico, esta série está representada 
pelas Unidades 512°cp, 512°p e 512°pm, sendo a característica 
mais restritiva a presença de pedregosidade e cascalho, além da 
estrutura, da profundidade efetiva e do teor de matéria orgânica, 
conforme os dados da Tabela 5.XXXIX. 

É formada por solos de boa fertilidade natural e potencial, 
exceção à estrutura e à textura do horizonte B e à profundidade 
efetiva, a qual é superior a 30 em; entretanto, seu uso atual está 
restrito à pecuária extensiva, seguida com alguns cultivos de 
algodão e palma forrageira consorciados à lavoura de subsis
tência. 

Apresenta-se sob a mesma composição florística verificada na 
série anterior. Recomenda-se uma análise mais detalhada sobre 
sua viabilidade econômica visando a uma melhor aplicação dos 
recusos no seu desenvolvimento. 

C) Série 513 

Seus componentes estão representados por manchas de terra 
que se concentram em cinco localizações, ocupando áreas dis
tintas em sua distribuição espacial nas Folhas. 

Está representada pelos postos pluviométricos de Paulistana
PI, Cabrobó-PE, Bom Sossego-BA, Orocó-PE, Belém do São 
Francisco-PE, Petrolândia-PE, Juta í-PE, Arizona-PE, Carretão-PE, 
Algodoeiro-PE, Rodrigues-PE, Buenos Aires-PE, Casa Nova-BA, 
São Pedro-BA, Juazeiro-BA e Barrinha-BA (Tab. 5.XXXVIII). 

O relevo está representado por superfícies planas, elaboradas 
no Vão da Bacia do Alto Parnaíba, nas Várzeas e Terraços Aluviais, 
nas Chapadas do Tonã e da Serra Talhada, no Pediplano Serta
nejo, nos Blocos Planálticos Setentrionais, nos Campos de Areias 
do Médio São Francisco e nos Patamares Periféricos à lbiapaba
Araripe. Devido a todas estas se situarem sobre terrenos de decli
vidade sempre inferior a 5% e dadas as limitações climáticas 
inerentes à subclasse em geral, são plenamente mecanizáveis. 

Acham-se constituídas por solos considerados portadores de 
um maior grau de limitação no que diz respeito à sua fertilidade 
tanto atual como potencial. 

A série está constituída por solos de textura franco-argilosa e 
argilo-arenosa no horizonte B e de estrutura em blocos subangu-
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lares e maciça, respectivamente, nos horizontes superficiais. 
São, por outro lado, moderadamente profundos e profundos (50 a 
144 em), com drenagem moderada a imperfeita, apresentando 
capacidade de troca de cátions variando entre 4,7 e 23,5 mE/1 00 
g de solo e bases trocáveis em torno de 3,2 a 21,7 mE/1 00 g de 
solo, respectivamente. Entretanto, há áreas que se apresentam 
menos favorecidas no que diz respeito ao ponto de vista químico, 
mais limitadas quanto à capacidade de troca de cátions e bases 
trocáveis constituindo neste caso as Unidades 513cb, 513b e 
513bt (Tab. 5.XXXIX). 

Sua cobertura florística encontra-se representada pela Estepe 
Arbórea Aberta e Estepe (Caatinga), entretanto seu uso está dife
renciado por ser mais expressivo com a pecuária extensiva, se
guida de cultivos de cebola, melão. batata-doce, a nível de pe
quena fazenda; sisal, mamona e palma forrageira; milho, algodão 
e mandioca consorciados; exceção se faz a áreas localizadas em 
Várzea Redonda e Petrolândia, estas com grandes sistemas de 
irrigação, cultivadas com coco-da-baía, goiaba e culturas de 
subsistência. 

O) Série 513° 

Esta série engloba componentes similares aos apresentados pela 
anteriormente mencionada, guardando também estreita relação 
climática, sendo, entretanto, não mecanizável em face da pre
sença de pedregosidades, calhaus e matacões na sua superfície. 
Está representada pelos postos pluviométricos de Canché-BA, 
Orocó-PE, Cabrobó-PE e Petrolina-PE (Tab. 5.XXXVIII). 

Encontra-se sobre os Campos de Areias do Médio São Fran
cisco, no Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, no Pediplano Ser
tanejo e nas Várzeas e Terraços Aluviais. 

São solos de média a alta fertilidade, cuja capacidade de troca 
de cátions está entre 4,2 e 23,5 mE/1 00 g de solo e bases trocá
veis em torno de 4,2 a 21,2 mE/1 00 g de solo, respectivamente, 
limitados, porém, pela profundidade efetiva que é superior a 35 
em e inferior a 50 em com drenagem acentuada a moderada 
(Tab. 5.XXXIX). 

Sua cobertura vegetal está representada pela Estepe Arbórea 
Aberta e Estepe (Caatinga), onde desponta a pecuária extensiva 
na vegetação nativa, predominando em alguns locais a palma 
forrageira seguida de cultivos de subsistência em precárias 
condições. 

E) Série 514 

Está representada por manchas de solos que se concentram em 
vários locais, ocupando áreas distintas com declividades sempre 
inferiores a 5%, sendo portanto plenamente mecanizáveis. · 

Está representada pelos postos pluviométricos de Sento-Sé
BA, Glória-BA, Juazeiro-BA, Bela Vista-BA, Barro Vermelho-BA, 
Piranhas-AL. São Tomé-BA, Sussuarana-PI, Malhada Reai-PE e 
Japecanga-PE (Tab. 5.XXXIX). 

Faz parte do Pediplano Sertanejo, do Pedi plano do Baixo São 
Francisco, dos Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe ,das Bai
xadas dos Rios Jacaré e Salitre e, finalmente, do Vão da Bacia do 
Alto Parnaíba. 

Está constituída por solos com baixa capacidade de troca 
catiônica e soma de bases trocáveis, as quais variam de 2,6 a 2,8 
mE/1 00 g de solo e 2,3 a 0,5 mE/1 00 g de solo, respectivamente, 
ocorrendo fatores de ordem limitativa como sais solúveis, drena
gem, estrutura prismática e profundidade que subdividem esta 
série a nível hierárquico mais específico nas Unidades 514sp, 
514eb e 514et (Tab. 5.XXXIX). 

Apresenta-se sob uma composição florística constituída por 
Estepe Arbórea Aberta ou Densa, utilizada com pastoreio exten
sivo em pastagens nativas. Devido às limitações de ordem climá
tica, as culturas de subsistência são consorciadas com algodão 
e palma forrageira seguida de mamona, principalmente no pe
ríodo das águas. Merece destaque a área irrigada do Projeto 
Bebedouro com cultivos de milho e feijão, uva, melão e melancia, 
seguidos de hortaliças em geral. 

O manejo destes solos, quando cultivados, deve serfeito com 
bastante cuidado, principalmente na Unidade 514sp dispersa em 



TABELA 5 XXXIX 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-clima) 

Características trsico-químicas do perfil de solo 

Decli- i'ndice 
Unidade Área Perfil 

vida de pedo- Salini- Horizonte B Pro f Horizonte A Mal 
(km2 ) Cap troca Soma n? 

(%) lógico da de Drenagem efe- orgâ-
(mmhos/ Estrutura Textura 

de cátions de bases 
ti v a Textura Estrutura nica 

em) (mE/1 OOg) (mE/1 OOg) 
(em) (%) 

512 de 300 56/S <5 7,17 <4 Imperfeita Prismática Muito argilosa 59,61 59,61 105 Muito argilosa 
Blocos 3,25 
subangulares 

512 ep(1) 174/S <5 7,86 <4 Boa Blocos 
19,88 17,78 25 

Franco-argilo- Blocos 3,54 
329 subangulares Argila arenosa subangulares 

512 ep(2) 236/S <5 7,66 <4 Moderada Blocos Franco-argilo- 11,09 11,09 45 
Franco-argilo- Blocos 1,B9 

subangulares arenosa arenosa subangulares 

512 p 52 235/S <5 7,65 <4 Boa Blocos 
Franca 13.46 13,13 60 Franca 

Blocos 4,09 
subangulares subangulares 

512 pt 611 241/S <5 7.74 <4 Boa Blocos 17,19 13,90 42 Argila Blocos 
5.42 

subangulares 
Argila subangulares 

512" cp 8 79/S <5 7.44 <4 Boa - 7,77 5.26 45 Franca Granular 4,60 

512° p 350 89/S <5 7,76 <4 Boa 11,25 B.65 30 Franca 
Blocos 4,11 - - subangulares 

512"pm(1) 45/S <5 7,60 <4 Moderada Blocos Franco-argilo- 25,2B 24,2B 55 Franco-arenosa 
Blocos 1,27 

1-27 subangulares arenosa subangulares 

512" pm(2) 176/S <5 7.71 <4 Moderada Blocos Franco-argilosa 21,66 19,97 50 Franca Granular 1,30 
subangulares 

513 ep 5 106/S <5 6,70 <4 Imperfeita 10,B9 9,57 83 Franca Blocos 1,10 - - subangulares 

513 et(1) B6/S <5 5,65 <4 Moderada - - 4.76 3,23 144 Franco--arenosa Maciça 1,06 
513 et(2) 240 56/S <5 5,95 <4 Moderada Prismática Argila-arenosa 23,53 21,22 50 Franco-arenosa Maciça 1,27 

513 et(3) 76/S <5 6,39 <4 Imperfeita Prismática Franco-argilosa 21,77 21,77 80 
Franco-argilo- Prismática 2,B3 
siltosa 

513 cb 3 046 42/S <5 6,81 <4 Acentuada Blocos 
subangulares 

Franco-argilo- 3,53 2,03 180 Franco-arenosa Blocos 
1.41 

arenosa subangulares 

513 b(1) 22/S <5 6.43 <4 Acentuada Blocos 
Argila-arenosa 4,22 0,97 1BO Franco-argilo- Blocos 1,66 

33B subangulares arenosa subangulares 

513 b(2) 6B/S <5 6,76 <4 Moderada Blocos Argila 4,35 0,39 145 
Franco-argilo-

Granular 1.40 subangulares arenosa 

513 bt 1 153 36/S <5 5,81 <4 Boa Blocos Franco-argilo-
2,67 1.78 150 Areia franca Grãos simples 0,80 

subangulares arenosa 

513" ep 214 93/S <5 5.65 <4 Acentuada 4,29 4,29 35 Areia franca 
Blocos 1,72 - - subangulares 

513" et 1.25B 56/S <5 5,95 <4 Moderada Prismática Argilo-arenosa 23,53 21,22 50 Franco-arenosa Maciça 1,27 

514 sp 3.735 205/S <5 4,37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 Franco-arenosa Maciça 0,98 

514 eb 1 755 8/R <5 5.46 <4 Boa Maciça Franco-argilo- 2,84 0,55 
arenosa 

180 Franco-arenosa Maciça 2,05 

514 et 40 74/S <5 4,B4 <4 Boa - - 2,65 2,33 40 Areia franca Grãos simples 0,77 

521 o de 193 234/S 5-15 8.49 <4 Moderada Blocos 
subangulares 

Franco-argilosa 25.40 25.40 160 Franco-argilosa Blocos 2,60 
subangulares 

522 de 1 120 56/S 5-15 7,17 <4 Imperfeita Prismática Muito argilosa 59,61 59,61 105 Muito argilosa Blocos 3,25 
subangulares 

522 ep 578 232/S 5-15 7,38 <4 Boa Blocos Argila 16,80 15,42 85 Franco-argilosa Blocos 1,29 
subangulares angulares 

522 em 220 13B/S 5-15 7,70 <4 Moderada Blocos Argila 9,93 9,01 90 Franco-argilosa Blocos 1,6B 
subangulares subangulares 

522 pm 129 45/S 5-15 7,60 <4 Moderada Blocos Franco-argilo-
25.2B 24,2B 55 Franco-arenosa Blocos 1,27 

subangulares arenosa angulares 

522" eb B6 31/S 5-15 7,12 <4 Moderada 
Blocos 
angulares 

Muito argilosa B,B2 4,99 115 Franco-arenosa Granular 1,14 

522" em 13 13B/S 5-15 7.70 <4 Boa Blocos Argila 9,93 9,01 90 FranCo-argilosa Blocos 1,6B 
subangulares subangulares 

522°cp 62 79/S 5-15 7.44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 Franca Granular 4,60 

522° p(1) 235/S 5-15 7,65 <4 Boa Blocos Franca 13.46 13,13 60 Franca 
Blocos 4,09 

470 subangulares subangulares 

522° p(2) 89/S 5-15 7,76 <4 Moderada 11,25 8,65 30 Franca 
Blocos 4,11 - - subangulares 

552" pm(1) 45/S 5-15 7,60 <4 Moderada Blocos Franco-arenosa 25,2B 24,2B 55 Franco-argilo- Blocos 1,27 
1 578 subangulares arenosa angulares 

522" pm(2) 176/S 5-15 7.71 <4 Moderada Blocos Franco-argilosa 21,66 19,97 50 Franca Granular 1,30 
subangulares 

523 et(1) B6/S 5-15 5,65 <4 Moderada - - 4,76 3,23 144 Franco-arenosa Maciça 1,06 

523 et(2) 
272 

76/S 5-15 6,39 <4 Imperfeita Blocos Franco-argilosa 21,77 21,77 BO 
Franco-argilo- Blocos 2,B3 

subangulares si I tosa subangulares 

523 cb 224 42/S 5-15 6,81 <4 Acentuada Blocos Franco-argilo-
3,53 2,03 100 Franco-arenosa 

Blocos 
1.41 subangula1es arenosa subangulares 
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TABELA 5 XXXIX -Continuação 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Decli- Índice 
Unidade Área Perfil 

vida de pedo- Salini- Horizonte B Prol. Horizonte A Mat. (km2 ) n~ da de Drenagem Cap troca Soma 
efe- or.gâ'-(%) lógico de cátions de bases (mmhos/ Estrutura Textura (mE/10Dg) (mE/1 ODg) tiva Textura Estrutura me a 

em) (em) (%) 

523 b 152 22/S 5-15 6.43 <4 Acentuada Blocos Argila-arenosa 4,22 0,97 180 
Franco-argila- Blocos 1,66 subangulares arenosa subangulares 

523• ep 41 93/S 5-15 5.65 <4 Acentuada - - 4.29 4.29 35 Areia franca Blocos 1,72 subangulares 
523• et 2.020 56/S 5-15 5.95 <4 Moderada Prismática Argila-arenosa 23.53 21,22 50 Franco-arenosa Maciça 1,27 

523•cb 277 63/S 5-15 6.60 <4 Moderada Blocos Franco-argilo-
7,30 7.30 80 Franco-arenosa Granular 1,30 subangulares arenosa 

523•cp 34 63/S 5-15 6.00 <4 Acentuada - - 6.80 5.80 25 Franco-arenosa Granular 1,10 
523• p 48 66/S 5-15 6.31 <4 Boa - - 7.60 6.70 15 Franco-arenosa Granular 1.20 

523•tin 715 140/S 5-15 5.93 <4 Boa Blocos Argila 7.56 5,09 62 Franco-arenosa Maciça 0.49 subangulares 
---

524sp 1.102 205/S 5-15 4.37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12.14 12,14 27 Franco-arenosa Maciça -~ 
524eb 244 8/R 5-15 5.46 <4 Boa Maciça 

Franco-argila- 2,84 0.55 180 Franco'iJrenosa Maciça 2.05 arenosa 

524et B4 74/S 5-15 4.B4 <4 Boa - - 2.65 2.33 40 Areia franca Grãos simples 0.77 
524•cp 129 63/S 5-15 6.00 <4 Acentuada - - 6.BO 5.BO 25 Franco-arenosa Granular 1.10 

524° bp 66 BB/S 5-15 4.72 <4 Acentuada - - 6.10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

524• bt 13 69/S 5-15 4.BO <4 Moderada - - 4,51 2.00 70 Franco-arenosa Maciça 1,57 

531"de 1B5 234/S 15-25 B.49 <4 Moderada Blocos Franco-argilosa 25.40 25.40 160 Franco-argilosa Blocos 
2.60 subangulares subangulares 

532 ep 24 232/S 15-25 7.3B <4 Boa Blocos Argila 16.BO 15.42 B5 Franco-argilosa Blocos 
1.29 angulares angulares 

532 eni 154 13B/S 15-25 7.70 <4 Moderada Blocos Argila 9.93 9,01 90 Franco-argilosa Blocos 1.68 subangulares subangulares 

532pm 132 45/S 15-25 7.60 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 25.28 24,28 55 Franco-arenosa Blocos 1,27 subangulares arenosa subangulares 

532• eb 86 31/S 15-25 7.12 <4 Moderada Blocos 
angulares 

Muito argilosa 8.82 4,99 115 Franco-arenosa Granular 1,14 

532• ep 210 292/S 15-25 7.86 <4 Boa - 24.15 22,21 32 
Franco-argila- Blocos 2,90 - arenosa subangulares 

532" et 61 3/R 15-25 7.06 <4 Moderada Blocos 
subangulares 

Argila 13,10 11.70 110 
Franco-argila-

Maciça 2.61 arenosa 

532•em 166 138/S 15-25 7.70 <4 Moderada Blocos Argila 9.93 9.01 90 Franco-argilosa Blocos 1.68 
subangulares subangulares 

532"cb 207 31/S 15-25 7.47 <4 Moderada Blocos 
subangulares 

Argila 7.77 3.84 130 Franco-argilosa Granular 3.47 

532"cp B6 79/S 15-25 7.44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 Franca Granular 4.60 

532• p 599 89/S 15-25 7.76 <4 Boa 11.25 8.65 30 Franca Blocos 4,11 - - subangulares 

532" pm 1.22B 45/S 15-25 7.60 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 25.28 24.2B 55 Franco-arenosa Blocos 1.27 
subangulares arenosa subangulares 

533 et(1) 86/S 15-25 5.65 <4 Moderada - - 4.76 3.23 144 Franco-arenosa Maciça 1,06 

533 et(2) 59 76/S 15-25 6.39 <4 Imperfeita Prismática Franco-argilosa 21.77 21.77 80 
Franco-argilo-

Prismática 2.83 siltosa 

533 b 25 22/S 15-25 6.43 <4 Acentuada Blocos Argilo-arenosa 4,22 0.97 180 
Franco-argila- Blocos 1,66 

subangulares arenosa subangulares 

533• ep 124 93/S 15-25 5.65 <4 Acentuada 4.29 4,29 35 
Areia franca. Blocos 1.72 - - cascalhenta subangulares 

533• et 11 76/S 15-25 6.39 <4 Imperfeita Prismática Franco-argilosa 21,77 21.77 80 
Franco-argila- Prismática 2,B3 siltosa 

533• p 91 66/S 5-25 6.31 <4 Boa - - 7.60 6.70 15 Franco-arenosa Granular 1.20 

533• tm 1 048 179/S 15-25 6.46 <4 Moderada 
Blocos Franco-argila-

23.41 22.84 50 
Franco-arenosa Maciça 0.98 angulares arenosa 

534 sp 311 205/S 15-25 4.37 4-8 Imperfeita Prismática Franco-arenosa 12.14 12.14 27 Argila Maciça 0.98 

534• bp 151 BB/S 15-25 4.72 <4 Acentuada - - 6,10 1.00 20 Areia franca Granular 1.94 

534° pt 4 77/S 15-25 4.30 <4 Acentuada - - 5.80 2.60 30 Areia franca Maciça 1,14 

542em 194 13B/S 25-40 7.70 <4 Moderada Blocos Argila 9.93 9,01 90 Franco-argilosa Blocos 1.68 
subangulares subangulares 

542•eb B6 31/S 25-40 7.12 <4 Moderada Blocos 
angulares 

Muito argilosa 8,82 4.99 115 Franco-arenosa Granular 1.14 

542•ep 188 292/S 25-40 7.86 <4 Boa - - 24.15 22.21 32 Franco-arenosa Blocos 2,90 
subangulares 

542• et 96 3/R 25-40 7,06 <4 Moderada Blocos 
subangulares 

Argila 13,10 11.70 110 
Franco-argila- Maciça 2.61 
arenosa 
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TABELA 5 XXXIX- Conclusão 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Decli- lndice Área Perfil Prol Horizonte A Mat Unidade vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma (km2 ) n~ 
(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases ele- orgâ-

(mmhos/ Estrutura Textura ti v a Textura Estrutura nica 
em) (mE/1 ODg) (mE/10Dg) 

(em) (%) 

542°Cb 692 31/S 25-40 7.47 <4 Moderada 
Blocos 

Argila 7,77 3,B4 130 Franca-ilrgilosa Granular 3.47 subangulares 

<4 11,25 8,65 30 Franca 
Blocos 4,11 542° p 199 89/S 25-40 7,76 Boa - - subangulares 

542° pm 98 176/S 25-40 7.71 <4 Moderada 
Blocos 

Franco-ilrgilosa 21,66 19,97 50 Franca Granular 1,30 
subangulares 

<4 4,29 4,29 35 
Areia franca, Blocos 

1,72 543° ep 190 93/S 25-40 5,65 Acentuada - - cascalhenta subangulares 

543° et 478 56/S 25-40 5,95 <4 Moderada Prismática Argila-arenosa 23,53 21.22 50 Franco-arenosa Maciça 1,27 

543°Cp 20 63/S 25-40 6,00 <4 Acentuada - - 6,80 5,80 25 Franco-arenosa Granular 1,10 

543° p 280 66/S 25-40 6,31 <4 Boa - 7,60 6,70 15 Franco-arenosa Granular 1,20 

543°\m 72 140/S 25-40 5,93 <4 Boa Blocos Argila 7,56 5,09 62 Franco-arenosa Maciça 0.49 
subangulares 

544° bp 82 88/S 25-40 4,72 <4 Acentuada - 6,10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
/S -Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
/R -Perfis levantados pela DIPED -Projeto RADAMBRASIL 
Os números entre parênteses (1 ), (2) etc referem-se aos diversos periis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização nas Folhas 

várias porções das Folhas em face do teor de sais solúveis de 
sódio. 

F) Série 521 o 

Está constituída por uma única mancha e, climaticamente, distri
buída na área representada pelo posto pluviométrico de São 
Tomé-BA (Tab. 5.XXXVIII). 

Encontra-se sobre relevo ligeiramente mais movimentado, 
cuja declividade é superior a 5% e inferior a 15%, elaborada sobre 
a Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre nos Reversos do Planalto 
da Diamantina. 

Do ponto de vista da mecanização é praticamente restrita em 
face de impedimentos como pedregosidade, calhaus e matacões 
na sua superfície. 

Conceitua-se como portadora de solos de boa fertilidade atual 
e potencial, com solos uniformemente profundos, sem proble
mas de fertilidade, moderadamente drenados, com alto conteúdo 
de matéria orgânica (mais de 2%), sobretudo no horizonte super
ficial, e estrutura em blocos (Tab. 5.XXXIX). 

Sua cobertura vegetal faz parte da Estepe (Caatinga). 
Seu uso atual está restrito a alguma atividade agrícola perma

nente com sisal e mamona; há também nesta área a pecuária 
extensiva, porém sem nenhuma expressividade. 

G) Série 522 

Abrange áreas climáticas representadas pelos postos pluviomé
tricos da Juremai-BA, Curacá-BA, Malhada Reai-PE, Bom Sosse
go-BA, Sussuarana-PI. Maf~ense-PI e Canindé do São Francisco
PE (Tab. 5.XXXVIII). 

Encontra-se disseminada em várias manchas com declividade 
entre 5 e 15%, semelhante à anterior, e concentra-se no Pedi
plano Sertanejo, nos Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe e 
no Pediplano do Baixo São Francisco; porém diferencia-se por 
apresentar comparativamente maiores restrições seja pela dre
nagem imperfeita, seja pela estrutura prismática no horizonte B, 
profundidade efetiva e matéria orgânica como restritivas, daí sua 
subdivisão a nível hierárquico mais específico nas Unidades 
522de, 522ep, 522em e 522pm (Tab. 5.XXXIX). 

Sua cobertura vegetal está representada pelas áreas de Estepe 
Parque e Estepe Arbórea Aberta ou Densa. Seu uso é bastante 
diversificado, consistindo de pecuária extensiva em vegetação 
nativa, principalmente a caprinocultura. Destaca-se nas proximi
dades de Carnaíba a presença de olarias, onde o consumo de 
madeira para cozimento dos produtos cerâmicos vem devas
tando a vegetação. 

H) Série 522° 
Está representada pelos postos pluviométricos da Fazenda Arroz
PI, Arizona-PE, Mafrense-PI, Junco-BA, Juazeiro-BA, Jutaí-PE, 
Paulistana-PI, Bom Sossego-BA, Patamuté-BA e Porto da Folha
SE (Tab. 5.><XXVIII). 

Assemelha-se à série anteriormente mencionada em todos os 
seus aspectos, diferindo quanto ao conteúdo de cascalho, ca
lhaus e matacões. A sua mecanização está restrita a áreas bas• 
tante reduzidas. 

São solos de boa fertilidade, pois seus valores corresponden
tes às suas capacidades de troca de cátions bem como sua soma 
de bases são, de modo geral, altos, embora comportem ressal
vas quanto à estrutura e textura dos suborizontes das Unidades 
522°cp e 522°p, que são indiscriminadas. Em algumas unidades 
o conteúdo de matéria orgânica é inferior a 296. Ressalva maior se 
faz à profundidade efetiva que é superior a 30 em e inferior a 90 
em, excetuando-se a Unidade 522°eb cuja profundidade efetiva é 
superior a 1 00 em constituindo a base para sua diferenciação nas 
Unidades 522°eb, 522°em, 522°cp, 522°p e 522°pm (Tab 
5.XXXIX). 

Encontra-se sob a cobertura da Estepe Parque, Estepe Arbórea 
Aberta ou Densa, cuja utilização atual pertence ao domínio da 
pecuária extensiva em pastagem natural. Algumas plantações de 
sisal, palma e algodão se fazem presentes, bem como de culturas 
de subsistência de pouca expressão, principalmente no período 
das águas (Est. 5.VIII B). 

I) Série 523 
Está representada pelos postos pluviométricos de Petrolândia
PE, Petrolina-PE, Belém do São Francisco-PE, Queimada Nova
PI. Arizona-PE, Carretão-PE, Fazenda Arroz-PI e Junco-BA (Tab. 
5JO<XVIII). 

Seus componentes desenvolvem-se sobre formas de relevo 
tabular e convexo, fazendo parte das Várzeas e Terraços Aluviais, 
das Chapadas do Tonã e da Serra Talhada,do Pediplano Serta
nejo, dos Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe e dos Blocos 
Planálticos Setentrionais do Planalto da Diamantina, com decli
vidades superiores a 5%, porém inferiores a 15%, podendo desta 
forma ser plenamente mecanizáveis. 

Está representada por solos que apresentam restrições quanto 
à drenagem e estrutura, capacidade de troca de cátions, soma de 
bases trocáveis e profundidade efetiva que constituem a base 
para sua subdivisão a nível hierárquico mais específico nas Uni
dades 523et, 523cb e 523b (Tab. 5.XXXIX). 

Caracteriza-se pela Estepe Arbórea Aberta ou Densa e Estepe 
(Caatinga). São de razoável fertilidade potencial, embora sua 
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fertilidade atual seja deficiente. Seu uso atual é incipiente em 
face das condições climáticas reinantes. Sobressaem a pecuária 
extensiva em pastos naturais, culturas de algodão arbóreo, palma 
forrageira e algumas culturas de vazantes margeando o rio São 
Francisco. 

J) Série 523° 

Desenvolve-se sob condicões cfimáticas idênticas à série anteri
ormente citada e é repres~ntada pelos postos pluviométricos de 
Bom Sossego-BA, Petrolândia-PE, Belém do São Francisco-PE, 
Paulistana-PI, Porto da Folha-SE, Buenos Aires-PE e Santa Maria 
da Boa Vista-PE (Tab. 5 XXXVIII) 

Apresenta-se sobre um relevo ligeiramente mais acidentado, 
com declividades superiores a 5%, embora inferior a 1 5%, de 
forma que, sob este ponto de vista, é plenamente possível sua 
mecanização, exceto nas áreas onde predominam impedimentos 
de ordem física. Situa-se sobre o Pediplano Sertanejo, nos Pata
mares Periféricos à lbiapaba-Araripe, no Vão da Bacia do Alto 
Parnaíba e no Pediplano do Baixo São Francisco. 

Está constituída por solos que apresentam diferenciação entre 
si. De modo geral, são de média a alta capacidade de troca de 
cátions e soma de bases trocáveis, as quais variam entre 23,5 e 
21,2 mE/1 00 g de solo e 4,2 e 4,2 mE/1 00 g de solo, respectiva
mente. Destaca-se, no entanto, a ocorrência de solos que apre
sentam restrições mais acentuadas quanto a sua estrutura e 
textura, profundidade efetiva e teor de matéria orgânica. Daí a 
subdivisão desta série em nível hierárquico mais específico nas 
Unidades 523°ep, 523°et, 523°Gb, 523°cp, 523°p e 523otm 
(Tab. 5.XXXIX). 

Apresenta composição florística constituída pela Estepe Ar
bórea Aberta e Estepe (Caatinga) (Est. 5.1)( A). Seu uso atual apre
senta regular diversificação, ocorrendo cultivos de milho, man
dioca, palma forrageira e mamona,seguida de pecuária extensiva, 
em vegetação natural, com exceção da área localizada em Santa 
Maria da Boa Vista, que conta com extensos perímetros irrigados, 
além de árvores frutíferas. 

L) Série 524 

Está sob influência dos postos pluviométricos de Paulistana-PI, 
Juazeiro-BA, Orocó-PE, Sussuarana-PI, Fazenda Arroz-PI, Belém 
do São Francisco-PE e Japecanga-PE (Tab. 5.XXXVIII). 

Apresenta-se sobre relevo pediplanado elaborado sobre o 
Pedi plano Sertanejo, no Pediplano do Baixo São Francisco, sobre 
os Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe e no vão da Bacia do 
Alto Parnaíba cujas declividades oscilam entre 5 e 15%, sendo, 
portanto, plenamente mecanizáveis. 

Engloba solos de nenhuma a ligeira salinidade, excetuando-se 
este último bem como sua drenagem que é imperfeita. De modo 
geral, registram situações adversas, ocorrendo algumas varia
ções na textura do horizonte B. com estrutura normalmente 
prismática ou maciça, havendo também algumas exceções nos 
horizontes superficiais bem como na sua profundidade efetiva. 
Por outro lado, apresentam capacidade de troca de cátions e 
bases trocáveis inferiores a 3 mE/1 00 g de solo, excetuando-se a 
Unidade 524sp que se apresenta com baixo teor de sais de sódio. 
Seus componentes apresentam percentuais de matéria orgânica 
relativamente baixos, embora sem representar o fator mais limita
tivo, fatos que constituem a base para sua caracterização nas Uni
dades 524sp, 523eb e 524et (Tab. 5.XXXIX). 

Encontra-se nas áreas da Estepe Arbórea Aberta ou Densa e 
Estepe (Caatinga). Seu uso atual está caracterizado pela pecuária 
extensiva em meio à vegetação nativa, seguida de cultivos de 
algodão, palma forrageira e culturas de subsistência. 

M) Série 524° 
Encontra-se sob influência dos postos pluviométricos de Paulis
tana-PI, Petrolândia-PE, Glória-BA e Sento-Sé-BA (Tab. 5.>00<VIII). 

Ocorre sobre relevos fracamente dissecados elaborados nos 
Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe, no Pediplano do Baixo 
São Francisco, nas Chapadas do Tonã e da Serra Talhada e no 
Pediplano Sertanejo. 

Quanto ao uso de implementas agrícolas, são plenamente 
mecanizáveis, embora em casos extremós ofereçam restrições 

720/USO POTENCIAL DA TERRA 

em face de impedimentos de ordem física como pedregosidade e 
calhaus existentes na sua superfície. 

Está representada por solos com impedimentos à sua utiliza
cão imediata devido a restricões de ordem física e química tais 
éomo: textur~. capacidade d~ troca de cátions, soma de bases 
trocáveis e, mais especificamente, sua profundidade efetiva (Tab. 
5.XXXIX). 

Sua cobertura florística está constituída pela Estepe Arbórea 
Aberta ou Densa. Seu uso atual está condicionado à pecuária 
extensiva e a cultivos de palma, mamona e mandioca seguidos de 
culturas de subsistência que são as mais expressivas. 

N) Série 531 o 

Abrange uma única área representada pelo posto pluviométrico 
de São Tomé-BA (Tab. 5.XXXVIII). 

Restringe-se a um relevo com declividade entre 15 e 25% ela
borado nas Baixadas dos Rios Jacaré e Salitre. Quanto ao uso de 
implementas agrícolas, é ainda possível, embora nos casos ex
tremos ofereça dificuldades, principalmente no que diz respeito à 
presença de cascalho e pedregosidade na superfície. 

Pode ser conceituada como portadora de solos profundos 
com capacidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis 
superiores a 25,0 mE/1 00 g de solo, moderadamente drenados, 
estrutura em blocos subangulares tanto no horizonte superficial 
como no suborizonte. Cabe salientar a existência de impedimen
tos de ordem física conforme explicitado no item anterior. Consti
tui a única unidade a 531 °de que corresponde à conceituação 
moda! da série (Tab. 5.XXXD<). 

Está representada pela Estepe (Caatinga). Seu uso atual está 
restrito à pecuária extensiva em pastagens naturais. 

O) Série 532 
Engloba áreas representadas pelos postos pluviométricos de 
Patamuté-BA, Sussuarana-PI, Queimada Nova-PI, Canindé do 
São Francisco-PE e Piranhas-AL (Tab. 5.XXXVIII). 

Desenvolve-se sobre o Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, 
nos Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe, no Vão da Bacia do 
Alto Parnaíba e no Pediplano do Baixo São Francisco, sempre 
com declividade entre 1 5 e 25%. 

Está formada por solos de elevada fertilidade natural e poten
cial. cujas capacidades de troca de cátions e soma de bases trocá
veis oscilam entre 9,9 e 16,8 mE/1 00 g de solo e 9,0 e 15.4 
mE/1 00 g de solo, respectivamente. A profundidade efetiva supe
rior a 55 em e inferior a 90 em e o teor de matéria orgânica inferior 
a 2% destacam-se como os fatores de maior restricão desses 
solos, estabelecendo a níveis hierárquicos mais específicos as 
Unidades 532ep, 532em e 532pm (Tab. 5.XXXIX). 

Quanto ao aspecto florístico, está representada pela Estepe 
Arbórea Aberta ou Densa. Seu uso atual está restrito à pecuária 
extensiva, seguida de culturas como algodão e palma e alguns 
cultivos de subsistência. 

P) Série 532° 
Seus dados climáticos estão representados pelos postos plu
viométricos da Fazenda Arroz-PI, Macururé-BA, Mafrense-PI, 
Queimada Nova-PI, Arizona-PI. Jutaí-PE, São Bento-PE, Sento
Sé-BA, Cabrobó-PE, Canudos-BA, Canindé do São Francisco-PE, 
Patamuté-BA e Junco-BA (Tab. 5.XXXVIII). 

Abrange áreas dos Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe, 
do Pediplano Sertanejo, do Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris e 
do Pediplano do Baixo São Francisco, com declividades que 
variam de 15 a 25%, aliadas a impedimentos de ordem física. 

É representada por grandes agrupamentos de solos de média 
a alta capacidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis 
cujos valores estão entre 7,7 e 25,2 e 3,8 e 24,2 mE/100 g de 
solo, respectivamente. Quanto à profundidade efetiva, varia de 
média a profunda, com espessura entre 30 e 130 em. De modo 
geral, destacam-se as Unidades 532°eb e 532°cb com capaci
dade de troca de cátions e soma de bases trocáveis inferiores em 
relação às demais aliadas a uma profundidade efetiva superior a 
11 5 em. Outros fatores restritivos como a estrutura, profundidade 
efetiva e teor de matéria orgânica subdividem esta série também 
nas Unidades 532°eb, 532°ep, 532°et, 532°em, 532°cb, 532°cp, 
532°p e 532°pm (Tab. 5.XXXIX). 



Está representada pela Estepe Arbórea Aberta ou Densa e pela 
Estepe (Caatinga). Seu uso atual está restrito à pecuária extensiva 
em pastos naturais na maior parte. Vale ressaltar que no povoado 
de Canudos, bem a jusante da barragem, há extensas áreas de 
várzeas onde se cultivam banana, anoz, tomate e sorgo, além de 
cultivos de subsistência. 

Q) Série 533 
Está representada pelos postos pluviométricos de Malhada Reai
PE, Sento-Sé-BA e Fazenda Arroz-PI (Tab. 5.X>O<VIII). 

Apresenta-se sobre relevos cujas declividades oscilam entre 
15 e 25%, localmente situados no Pediplano Sertanejo, nos Pata
mares Periféricos à lbiapabél-Araripe e nos Campos de Areias do 
Médio São Francisco. 

Está representada por um lado por solos com restrições quan
to à estrutura e textura, quando constitui a sua Unidade 533et que 
em compensação apresenta elevada capacidade de troca de 
cátions e soma de bases trocáveis, porém também profundidade 
efetiva restrita aos 80 em. 

Por outro lado registram-se de igual maneira solos com capa
cidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis limitadas 
caso em que são classificadas na Unidade 533b (Tab. 5.>00(1)(). 

Está representada pela Estepe Arbórea Aberta e Estepe Par
que. Seu uso atual está restrito à pecuária extensiva em pasta
gem nativa. 

R) Série 533° 

Seus componentes climatológicos estão representados pelos 
postos pluviométricos de Sussuarana-PI, Orocó-PE, Cabrobó-PE, 
Japecanga-PE, Barrinha-BA, Belém do São Francisco-PE, Canin
dé do São Francisco-PE, Porto da Folha-SE, Paulistana-PI, Arizo
na-PI e Mafrense-PI (Tab. 5JOO<VIII). 

Ocorre sobre formas de relevo elaboradas no Pedi plano Serta
nejo da Depressão lnterplanáltica, Chapadas do Tonã e da Sena 
Talhada no Planalto da Bacia Tucano-Jatobá, Tabuleiro Disse
cado do Vaza-Barris nos Baixos Planaltos Marginais à Bacia 
Tucano-Jatobá, Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe nos 
Baixos Planaltos Sertanejos e no Pediplano do Baixo São Fran
cisco no Baixo Planalto Pré-Litorâneo, com declividades superio
res a 15%, porém inferiores a 25%. Por outro lado, seus solos 
oferecem condições insatisfatórias ao uso de implementes agrí
colas, devido à ocorrência de pedregosidade e rochosidade em 
sua superfície. 

Está constituída por solos que apresentam média a alta capa
cidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis. Entretanto, 
a estrutura, textura, profundidade efetiva e teor de matéria orgâ
nica constituem os fatores de maior limitacão a estes solos. A 
nível hierárquico mais específico, estes soiÓs estão representa
dos pelas Unidades 533°ep, 533°et, 533°p e 533°tm (Tab. 
5.)()()(1)(). 

Está recoberta pela Estepe Arbórea Aberta e Estepe (Caa
tinga), cuja utilização atual está representada pela pecuária ex
tensiva seguida de culturas de subsistência 110 período das águas 
(Est. 5.1)( B ). 

S) Série 534 

Compõe-se de três únicas manchas representadas climatica
mente pelos postos pluviométricos de Barro Vermelho-BA, Ria
cho Seco-BA e Japecanga-PE (Tab. 5X)()(VIII). 

Do ponto de vista geomorfológico, desenvolve-se sobre o 
Pediplano Sertanejo e nos Maciços Setentrionais do Planalto 
da Borborema. 

Seus solos apresentam, como fator limitante, o teor de sais 
solúveis, além da drenagem e estrutura prisrnática no horizonte B 
e maciça no horizonte A bem como o teor de matéria orgânica e 
profundidade efetiva. No entanto sua capacidade de troca de 
cátions e sorna de bases trocáveis são altas, superiores a 12, 'i 
mE/1 00 g de solo. Esta caracterização corresponde à conceitua
ção modal da Unidade 534sp, cujos dados físico-químicos en
contram-se na Tabela 5.)()()(1X. 

Está representada pela Estepe Arbórea Aberta. O uso atual 
está condicionado a culturas temporárias e de subsistência, além 

da pecuária extensiva em pastos plantados e na vegetação nativa 
e palma forrageira. 

T) Série 534° 
Seus elementos climáticos estão representados pelos postos 
pluviométricos de Cocorobó BA, Canché-BA e Junco-BA (Tab. 
5.X><XVIII). 

Faz parte de superfícies localmente situadas sobre as Chapa
das do Tonã e da Serra Talhada, no Pediplano do Baixo São Fran
cisco e no Pedi plano Sertanejo, cujo relevo oscila entre 15 e 2596, 
sendo ainda possível o uso da mecanização, embora com certa 
dificuldade e restrita a certos locais em face de impedimentós de 
natureza física como pedregosidade e tochosidade presentes em 
sua superfície. 

Do ponto de vista pedológico, apresenta restrições quanto à 
estrutura e teJctura do horizonte 8, bases trocáveis e profundidade 
efetiva, além do teor tle rnatéria orçji§nica. Estas características 
subdividem esta sé1 i e a nível hierárquico mais específico nas Uni
dades 534bp e 534°pt (Tab. 5 )00<1X). 

Encontra-se rep1esentada [)ela Estepe Arbórea Aberta e Este
pe Parque, cuja utilização atual está concentrada no projeto de 
irrigação do Açude de Cocorobó, onde se cultivam banana, arroz, 
tomate e sorgo, além de milho e feijão a nível de subsistência, 
seguida de pecuária extensiva na vegetação nativa. Observam-se 
áreas com boas condições físico-químico-morfológicas circun
dantes ao açude que aliadas a uma irrigação e manejo adequados 
trarão benefícios em termos significativos de produção. 

U) Série 542 
Está representada por uma mancha contínua localizada no setor 
do extremo noroeste da área em estudo, ocupando significativa 
porção dos municípios de São João do Piauí-PIe Conceição do 
Canindé-PI. 

Está representada pelo posto pluviométrico de Sussuarana-PI, 
cujos parâmetros climáticos não atendem a demanda hídrica 
considerada insuficiente pata o desenvolvimento das culturas 
(Tab. 5.)00(VIII). 

Encontra-se fazendo parte de supe;fícies dissecadas localiza· 
das no Vão da Bacia do Alto Parnaíba, com declividade entre 25 e 
40%, portanto não mecanizáveis exceto pela tração animal. 

Apresenta solos com estruturas ern blocos subangulares ern 
ambos os horizontes, de boa fertilidade, moderadamente drena
dos, com profundidade efetiva inferior a 90 em, porém com baixo 
teor de matéria orgânica. Os dados relativos à caracterização 
desta série a nível mais específico estão relacionados na fabe
la 5.)()0(1)(. 

Sua vegetação está represer1tada pela í:stepe Arbórea Aberta. 
Seu uso ai.Ual está restrito à pecuária mctensiva na vegetação 
nativa com algumas culturas de subsistência, palma e algodão 
nas áreas de menor declive. 

V) Série 542° 
Engloba áreas representadas pelos postos pluviométricos de 
04.eimada Nova-PI, Arizona-PE, Bom Sossego-BA, Fazenda Ar· 
roz-PI, Canudos-BA, Canché-BA e Paulistana-PI ffab. 5.)()()(VIII). 

Apresenta-se nas for rnas aguçadas ou conve>cas, elaboradas 
sobre os Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe, Pediplano 
Sertanejo, no Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris e sobre o 
Pediplano do Bai>co São Francisco, com declividade entre 25 e 
40% aliada a impedimentos de ordem física, onde o uso de imple
mentes agrícolas de tração animal é bastante reduzido. 

Seus solos apresentam média a alta feriilidade. São, entre
tanto, solos com profundidade efetiva variando entre 30 crn e 130 
em, apresentando te>ctura moderadamente pesada a pesada, com 
estruturas maciças e em blocos nos horizontes superficiais e 
subsuperficiais, de regular a bom teor de matéria orgânica, com 
drenagem rnoder a da a bem drenada. Estas variações em um nível 
hierárquico mais específico subdividem esta série nas Unidades 
542°eb, 542°ep, 542°cb, 5/.l2°p e 542°plli (Tab. 5.i(X)(IX). 

Sua composição flot ística está representada pela Estepe Ar
bórea Aberta ou Densa e pelo ecotono, onde os cultivos de sub
sistência estão mais tadicados nas áreas ele menor declive, sendo 
aproveitadas as áreas de maior declividade com culturas de 
mamona e palma forrageira, além da pecuária extensiva. Cabe 
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ressaltar a existência de perímetros que compõem as várzeas do 
rio Caboclo que apresentam condições edáficas propícias à im
plantação de fruticulturas. 

X) Série 543° 

Encontra-se esparsamente distribuída na área agrupando com
ponentes similares aos apresentados pela anteriormente citada. 
Nos seus aspectos climáticos estão representados pelos postos 
pluviométricos de Canché-BA, Bom Sossego-BA, Macururé-BA, 
Sansaité-BA, Santa Brígida-BA, Sussuarana-PI, Queimada Nova
PI, Paulistana-PI, Patamuté-BA e Buenos Aires-PE (Tab. 5. 
XXXVIII). 

Faz parte de modelados convexos desenvolvidos sobre o 
Pediplano Sertanejo, sobre Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, 
no Pediplano do Baixo São Francisco, nas Chapadas do Tonã e da 
Serra Talhada, nos Maciços Setentrionais do Planalto da Borba
rema e nos Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe, com decli
vidades entre 25 e 40%. 

Seus solos apresentam fatores restritivos como a estrutura 
devido à ausência do horizonte B e textura com cascalhos nos 
horizontes subsuperficiais, estando o horizonte A na maioria dos 
casos assentados sobre a rocha matriz, enquanto que a profundi
dade efetiva e o teor de matéria orgânica são os fatores mais limi
tantes. A nível mais específico subdivide-se nas Unidades 543° 
ep, 543°et, 543°Cp, 543°p e 543"tm (Tab. 5.XXXIX). 

Sua cobertura florística está representada pela Estepe Arbórea 
Aberta ou Densa, ecotono, Floresta Ombrófila Densa e pela Este
pe (Caatinga). Sua utilização atual é variável de acordo com a sua 
localização, sendo a pecuária extensiva em meio à vegetação 
nativa a atividade mais comum e, secundariamente, a pecuária 
em pastos plantados. A palma forrageira é cultivada nas partes 
altas, ocorrendo uma diversificação de cultivos como algodão, 
milho, _feijão, mandioca e outros. Merece destaque o Açude 
lngaze1ros, onde nas suas margens há possibilidade de implanta
ção de pequenos projetos de irrigação. O solo, de um modo geral, 
apresenta restrição bem acentuada, demandando práticas inten
sivas no combate à erosão, manutenção e melhoramento de seus 
fatores mais restritivos, exceto a impedimentos de ordem físi
ca. 

Z) Série 544° 

Está representada por três manchas que se localizam na porção 
nordeste das Folhas e sob influência dos regimes hídricos dos 
postos pluviométricos de Petrolândia-PE, Sansaité-BA e Jape
canga-PE (Tab. 5.XXXVIII). 

Faz parte de superfícies convexas elaboradas sobre as Chapa
das do Tonã e da Serra Talhada, com declives entre 25 e 40%, 
sendo, portanto, não mecanizável inclusive por tração animal em 
face de impedimentos de ordem física, tais como cascalhos e 
pedregosidade que fazem parte da sua., superfície. 

Corresponde a solos com capacidade de troca de cátions e 
soma de bases trocáveis entre 6,1 e 1 ,O mE/1 00 g de solo, com 
drenagem acentuada, textura e estrutura do B ausentes e pro
fundidade efetiva em torno de 20 em, conseqlientemente de 
fertilidade razoável, característica da Unidade 544°bp. Todos os 
parâmetros relativos à caracterização desta série a nível mais 
específico de unidade estão relacionados na Tabela 5.XXXIX. 

Está representada pela Estepe Arbórea Densa. Seu uso atual 
está restrito à pecuária extensiva em meio à vegetação nativa. 

5.1.2.4.2 - Subclasse Agroster-por-relevo 

Englobam-se sob esta caracterização áreas localizadas sob pa
râmetros climáticos menos restritivos que os relacionados na 
subclasse anterior, onde a interação precipitação-temperatura
comprimento do dia permite um atendimento de, pelo menos, 
40% do valor ideal, aquele expresso pelo valor médio entre sua 
pluviosidade e sua evapotranspiração real e este pela sua evapo
transpiração potencial. Apresentam declividades que variam de 
40 a 55%, que restringem, de modo geral, o uso de implementas 
mecanizados, inclusive com tração animal. 
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Na maioria dos casos, está constituída ora por manchas com
pactas ora por manchas dispersas, agregadas e disseminadas ao 
longo das Folhas. Localizadas quase sempre nas bordas de cha
padas, pediplanos, patamares e maciços, como é o caso das 
Encostas Orientais do Planalto da Borborema, grande parte do 
Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, parte do Pediplano Central 
da Borborema e parte das Chapadas do Tonã e da Serra Ta
lhada. 

Do ponto de vista agrícola, as restrições mais acentuadas 
estão dadas pela disposição do relevo muito acentuado, asso
ciado a um solo pouco profundo caracterizado por sua pedregosi
dade com afloramentos rochosos. Por outro lado, essas áreas 
apresentam-se com diversidades de condições físico-químico
morfológicas que com sua variação climática servem de critério 
para sua subdivisão em níveis mais específicos. 

A) Série 152 

Engloba áreas que estão representadas pelos postos pluviométri
cos de Piritiba-BA, Gameleira-PE, lbateguara-AL,Cortês-PE, Que
brangulo-AL e Belém-SE (Tab. 5.XVII). 

Do ponto de vista geomorfológico, desenvolve-se em superfí
cies convexas localmente situadas sobre o Patamar Colinoso 
Marginal, Piemonte Oriental da Borborema nas Encostas Orien
tais do Planalto da Borborema e sobre o Tabuleiro Dissecado do 
Vaza-Barris, com declividades oscilando entre 40 e 55%, tor
nando praticamente impossível o uso de implementas mecaniza
dos, sendo usados implementas de tração animal, com certa 
dificuldade em áreas menos íngremes e com práticas de controle 
de erosão incipientes. 

A capacidade de troca de cátions, a soma das bases trocáveis, 
a estrutura maciça do horizonte A, sua profundidade efetiva e a 
matéria orgânica representam suas características mais restriti
vas bem como a elevada declividade das formas nas quais estas 
áreas se encontram. Estes parâmetros condicionam sua divisão 
nas Unidades 152et, 152b, 152bp e 152bm (Tab. 5.XL). 

Sua cobertura florística está representada pela Floresta Om
brófila Densa e Floresta Estacionai Semidecidual. Seu uso atual 
está dado, basicamente, pela cana-de-açúcar cultivada nas áreas 
de menor declive e, inclusive, nas áreas de encostas menos ín
gremes, constituindo a base de toda a economia rural da Zona da 
Mata Pernambucana. Há, também, pequenos cultivos de subsis
tência, seguidos de pecuária extensiva em pastagem plantada 
e nativa. 

B) Série 152° 

Está representada por uma única mancha localizada na periferia 
do município de Buíque e representada pelo posto pluviométrico 
do mesmo município (Tab. 5.XVII). 

Faz parte de superfícies dissecadas elaboradas nos Maciços 
Setentrionais do Planalto da Borborema, cujas declividades osci
lam na faixa de 40 a 55%, sendo, portanto, não mecanizável. 

Esta unidade apresenta boa capacidade de troca de cátions e 
alta soma de bases trocáveis, estrutura em blocos subangulares 
no horizonte B e granular no A com bom conteúdo de matéria 
orgânica, sendo fortemente limitada pela sua drenagem excessi
va e pedregosidade na superfície (Tab. 5.XL). Por outro lado, os 
solos dessa unidade são impróprios ao cultivo. Estão sobre rele
vos íngremes e o horizonte superficia I é erodido, daí sua exclusão 
de qualquer atividade agrícola que implique o seu uso. 

Está representada pela Estepe (Caatinga). Seu uso atual está 
limitado às plantações de mandioca em terrenos de menor decli
ve, com notável produção de farinha. Existe, também, pecuária 
extensiva em pasto plantado e culturas de palma forrageira e 
milho. 

C) Série 153 

Seus componentes guardam similaridade nos aspectos climáti
cos e geomorfológicos inerentes à sua subclasse. Está climatica
mente representada pelos postos pluviométricos de Escada-PE, 
lbateguara-AL, Conde-BA, Cabo-PE, Entre Rios-BA, Flexeiras-AL 
e São Francisco-AL (Tab. 5.XVII) 



TABELA 5XL 

Caracterizaç~o das unidades (Subclasse Agroster-por-relevo) 

Caracterlsticas flsico-qulmicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- Índice 
Unidade (km2 ) 

vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap. troca Soma Prof. Horizonte A Mat. 
n~ 

(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases efe- orgâ-
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) tiva Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

152 et 3 3/R 40-55 7.06 <4 Moderada Blocos Argila 13.10 11.70 110 Franco-argila- Maciça 2,61 
subangulares arenosa 

152 b(1) 4/S 40-55 7,3B <4 Boa Granular Muito arenosa 10.27 1.81 200 Franco-argila- Granular 3,62 
44B4 arenosa 

152 b(2) 17/S 40-55 7,01 <4 Moderada Blocos Argilo-siltosa 9,10 1,89 155 Franca Granular 1,87 
subangulares 

152 bp 653 10/S 40-55 7,30 <4 Moderada Blocos Argila B.40 3.40 80 Franco-argila- Granular 2,60 
angulares arenosa 

152bm 50 2B/S 40-55 6,10 <4 Boa Blocos Argila 6,18 3,65 120 Franco..,renosa Granular 1.49 
angulares 

152" d 34 36/S 40-55 7,28 <4 Forte Blocos Franco-argila- 10.45 9,27 170 Franco..,renosa Granular 2.1B 
subangulares arenosa 

153 eb 690 12/S 40-55 6,30 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 5.09 1.12 100 Franco-arenosa Granular 1,39 
angulares 

153 cb(1) 33/REC 40-55 6,10 <4 Moderada Blocos Argila 3,58 1,19 195 Franco--arenosa Granular 0.76 
32 subangulares 

153 cb(2) 109/S 40-55 6,20 <4 Boa Blocos Franco-argila- 2,75 0.60 190 Franco-argila- Granular 0.92 
subangulares arenosa arenosa 

153 b(1) 8/S 40-55 6.43 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 6,10 0,57 90 Franco-arenosa Blocos 1,99 
subangulares subangulares 

153 b(2) 10/S 40-55 6,70 <4 Moderada Blocos Argilosa 6,60 1,70 105 Argila Granular 2.40 
subangulares 

153 b(3) 470 3/S 40-55 6,73 <4 Boa Blocos Muito argilosa 4,58 1,12 265 Franco-argila- Granular 1,97 
subangulares arenosa 

153 b(4) 12/S 40-55 6,91 <4 Moderada Blocos Argila 9.97 1.35 210 Franco..,renosa Granular 1,9B 
subangulares 

153 b(5) 3/S 40-55 6,73 <4 Boa Blocos Muito argilosa 4,58 1.12 265 Franco-argila- Granular 1,97 
subangulares arenosa 

153 bp B 107/S 40-55 6,57 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 6,60 2,10 35 Franca Granular 1,90 
subangulares 

153bm(1) 35/S 40-55 6.4B <4 Moderada Blocos Franco-argila- 4,58 2,53 95 Franco-arenosa Blocos 0,91 
55 subangulares arenosa subangulares 

153 bm(2) 14/S 40-55 6,39 <4 Moderada Blocos Argila 4,85 1,72 140 Franco-arenosa Blocos 0,77 
angulares subangulares 

153 bt 106 37/S 40-55 6,52 <4 Moderada Blocos Argila 4,99 2.44 130 Franco-arenosa Grãos simples 1,13 
subangulares 

153• p 58 66/S 40-55 6,31 <4 Boa - - 7,60 6,70 15 Franco-arenosa Granular 1.20 

154dt 9 61/S 40-55 4.46 <4 Má Prismática Muito argilosa 33,30 4,60 10 Argila Maciça 7,29 

252 ep 277 112/S 40-55 7,78 <4 Moderada Blocos Argila 19,65 17,87 B&- Franco-argila- Blocos 2,25 
angulares arenosa subangulares 

252 et(1) 3/S13CS 40-55 7,06 <4 Moderada Blocos Argilosa 14,97 11,93 100 Argilo..,renosa Blocos 1,20 
467 angulares subangulares 

252 et(2) 3/R 40-55 7,06 <4 Moderada Blocos Argila 13,10 11.70 110 Franco-argila· Maciça 2,61 
subangulares arenosa 

252 cb 250 29/S 40-55 7.11 <4 Boa Blocos Argila 7,04 4,09 130 Franco-argila- Granular 2,71 
subangulares arenosa 

252 b 107 17/S 40-55 7,01 <4 Moderada Blocos Argilo-siltosa 9,10 1,B9 155 Franca Granular 1,B7 
subangulares 

252" p 172 B9/S 40-55 7,76 <4 Boa 11.25 8,65 30 Franca Blocos 4,11 - - subangulares 

252° pm 57 67/S 40-55 7.49 <4 Boa - - 10,15 B.44 40 Franco-arenosa Granular 1,35 

253 db 33 1/S 40-55 5,65 <4 Forte Blocos 
Franco-arenosa 3,27 0,71 188 Areia franca 

Blocos 1,15 
suban11ulares subangulares 

253 eb 2B4 2/S 40-55 6,30 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 5,00 1,10 100 Franco-arenosa Granular 1,30 
subangulares 

253 bt 359 37/S 40-55 6,52 <4 Moderada Blocos Argila 4,99 2.44 130 Franco-arenosa Grãos simples 1,13 
subangulares 

253t 6B 24/R 40-55 6,67 <4 Boa Blocos Argila 11,00 8,74 140 Argila Maciça 1.41 
subangulares 

253•ep 444 93/S 40-55 5,65 <4 Acentuada 4,29 4,29 35 Areia franca 
Blocos 1,72 - - subangulares 

253" cb 124 13/S 40-55 6,80 <4 Boa Blocos Argila 6,00 3,90 90 Franco..,renosa 
Blocos 4,BO 

subangulares subangulares 

253• b 23 16/S 40-55 6,19 <4 Moderada Blocos 
Argila-arenosa 4,32 1,90 60 Franco-arenosa Granular 1.87 

subangulares 

253° p 120 66/S 40-55 6,31 <4 Boa - - 7,60 6,70 15 Franco-arenosa Granular 1,20 
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TABELA 5 XL- Continuacão 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- Índice Mat Unidade (km2 ) vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prof. Horizonte A 
n~ orgâ-

(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases efe-
(mmhos/ Estrutura Textura tiva Textura Estrutura nica 

em) (mE/100g) (mE/100g) (em) (%) 

253* eb 94 12/S 40-55 6.30 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 5,09 1,12 100 Franco-arenosa Granular 1.39 
angulares 

254 eb 26 B/R 40-55 5.46 <4 Boa Maciça 
Franco-argilo-
arenosa 

2.B4 0,55 1BO Franco--arenosa Maciça 2,05 

254 pt 139 77/S 40-55 4,30 <4 Acentuada - 5,BO 2,60 30 Areia franca Maciça 1,14 

254° bt 30 314/S 40-55 4.40 <4 Boa - 10.10 0,50 20 Areia Grãos simples 1.20 

352 pm 25 45/S 40-55 7,60 Blocos 
<4 Moderada subangulares 

Franco-argila-
arenosa 

25.2B 24.2B 55 Franco-arenosa 
Blocos 1,27 
subangulares 

352° d 54 36/S 40-55 7.2B <4 Forte Blocos 
Franco-argilo-
arenosa, 10.45 9,27 170 Franco-arenosa Granular 2,1B 

subangulares cascalhenta 

352• ep 16 31/S 40-55 7,30 <4 
Blocos Moderada angulares Argila 1B,61 17.2B 50 Franco-arenosa Blocos 2,30 

subangulares 

352" cp 176 79/S 40-55 7.44 <4 Boa - - 7,77 5.26 45 Franca Granular 4,60 

352° p 374 89/S 40-55 7.76 <4 Boa Blocos Franca 11,25 8,65 30 Franca 
Blocos 4.11 

subangulares subangulares 

352" pm 351 67/S 40-55 7.49 <4 Boa - - 10.15 8.44 40 Franco-arenosa Granular 1,35 

353 de 40 71/S 40-55 6.07 <4 Moderada - - 7,30 4,31 94 Franco-arenosa Granular 2.52 

353tm 384 7/S 40-55 6.07 <4 Moderada Prismática Franco-argilo-
arenosa 

8,93 4,75 80 Franco-arenosa Maciça 0,99 

353" ep BB3 93/S 40-55 5,65 <4 Acentuada 4.29 4,29 35 Areia franca. Blocos 1.72 - - cascalhenta subangulares 

353"cb 15B 56/S 40-55 5,BO <4 Acentuada - 4,06 3,03 40 Franco-arenosa Blocos 0.40 - subangulares 

353° b 7B 16/S 40-55 6,19 <4 Moderada Blocos Argila-arenosa 4,32 1,90 60 Franco-arenosa Granular 1,B7 
subangulares 

353° bp 12 26/S 40-55 6,60 <4 Boa Blocos Franco-argilosa 9,30 7,BO 34 Franco-arenosa Granular 0,9B 
subangulares 

353° bt 217 43/S 40-55 5,57 <4 Moderada Blocos Argila 12.37 10,13 60 Franco-arenosa Maciça 2.90 
angulares 

353° p 39 66/S 40-55 6,31 <4 Boa - - 7,60 6,70 15 Franco-arenosa Granular 1,20 

354 sp 11 205/S 40-55 4,37 <4 Moderada Prismática Argila 12.14 12,14 27 Franco-arenosa Maciça 0,9B 

354dp B 311/S 40-55 4,72 <4 Forte - - 9,10 1,00 25 
Franco-argilo- Grãos simples 2,80 
arenosa 

354 eb(1) 1/R 40-55 5,26 <4 Boa Maciça 
Franco-argila- 3,0B 0,56 1BO Franco-arenosa Maciça 1,33 

3B arenosa 

354 eb(2) 8/R 40-55 5.46 <4 Boa Maciça Franco-argilo- 2,84 0.55 180 Franco-arenosa Maciça 2,05 
arenosa 

354 bt 1B 96/S 40-55 5,20 <4 Acentuada Blocos 
Franco-arenosa 2,60 1.20 120 Areia Grãos simples 0.70 

subangulares 

354• de 29 122/S 40-55 4,BO <4 Forte - - 2.94 1.48 45 Areia franca Granular 1.20 

354° dp B 311/S 40-55 4,72 <4 Forte - - 9,10 1,00 25 
Franco-argila- Grãos simples 2.80 
arenosa 

354• et 11 74/S 40-55 4,B4 <4 Boa - - 2.65 2,33 40 Areia franca Grãos simples 0,77 

354• bp 79 BB/S 40-55 4,72 <4 Acentuada - - 6,10 1.00 20 Areia franca Granular 1,94 

451• de 33 234/S 40-55 B,49 <4 Moderada Blocos Franco-argilosa 25.40 25.40 160 Franco-argilosa Blocos 2,60 
subangulares subangulares 

452em 24 13B/S 40-55 7.70 <4 Moderada Blocos Argila 9,93 9,01 80 Franco-argilosa Blocos 1.6B 
subangulares subangulares 

451• de 69 234/S 40-55 B.49 <4 Moderada Blocos Argila 25.40 25.40 160 Franco-argilosa Blocos 2,60 
subangulares subangulares 

452•cb 54 31/S 40-55 6,26 <4 Moderada Blocos Argila 7.77 3,84 130 Franco-argilosa Granular 3.47 
subangulares 

452• cp 60 79/S 40-55 7.44 <4 Boa - - 7.77 5,26 45 Franca Granular 4,60 

452° p 165 89/S 40-55 7,76 <4 Boa - - 11.75 B,65 30 Franca Blocos 4,11 
subangulares 

452• pm 444 67/S 40-55 7.49 <4 Boa - - 10,15 8.44 40 Franco--arenosa Granular 1,35 

453 bt 34 37/S 40-55 6,52 <4 Moderada Blocos Argila 4,99 2.44 130 Franco-arenosa Grãos simples 1,13 
subangulares 

453tm 127 7/S 40-55 6,07 <4 Moderada Prismática Franco-argila- 8,93 4.75 80 Franco-arenosa Maciça 0,99 
arenosa 

453• ep 1 675 93/S 40-55 5,65 <4 Acentuada - - 4,29 4,29 35 
Areia franca, Blocos 1.72 
cascalhenta subangulares 

453• et 19B 56/S 40-55 5,95 <4 Moderada Prismática Argila-arenosa 23,53 21.22 50 
Franco-arenosa Maciça 1.27 
com cascalho 
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TABELA 5 XL- Conclusão 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Decli- Índice Área Perfil Mat. Unidade 
(km2 ) 

vidade pedo· Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro! Horizonte A 
n~ 

(%) Jógico da de Drenagem de cátions de bases efe- orgâ-
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) tiva Textura Estrutura nica 

em) (em) (%) 

453"cp 22 63/S 40-55 6.00 <4 Acentuada - - 6,80 5,80 25 Franco-arenosa Granular 1,10 

453° p 424 66/S 40-55 6,31 <4 Boa - - 7,60 6,70 15 Franco~arenosa Granular 1,20 

454 ec 23 16/R 40-55 4,58 <4 Acentuada - - 1,62 1.02 170 Areia Grãos simples 0,89 

454 eb 3 8/R 40-55 5,50 <4 Boa Maciça Franco-argila- 2,80 0,50 180 Franco--arenosa Maciça 2,00 
arenosa 

454" eb 30 73/S 40-55 4,82 <4- Acentuada Maciça Franco~renosa 2.65 1.49 100 Franco-.arenosa Grãos simples 0,67 

454° bp 73 88/S 40-55 4,72 <4 Acentuada - - 6,10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

"Unidade com impedimento no que se refere aos solos êascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho. 
*Unidade definida por excesso de umidade. 
/S--Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS. 
IR - Perfis levantados pela DIPED - Projeto RADAMBRASIL. 
/SBCS -Perfil constante da Revista Brasileira de Ciência do Solo. 
/REC - Perfil levantado pela SEPLANTEC/CONDER 
Os números entre parênteses (1 ). (2) etc referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade conforme sua localização nas Folhas 

Desenvolve-se sobre superfícies convexas localmente encon
tradas nas Encostas Orientais do Planalto da Borborema; nos 
Tabuleiros Costeiros, sobre o Piemonte Oriental da Borborema e 
nos Tabuleiros do ltapicuru, onde a declividade varia entre 40 e 
55~. sendo, portanto, não mecanizável, inclusive com imple
mentas de tracão animal. 

São solos (noderadamente drenados a bem drenados, com 
profundidade efetiva superior a 15 em e inferior a 265 em, res
pectivamente. As restrições mais acentuadas estão dadas por sua 
baixa capacidade de troca de cátions, soma de bases trocáveis e 
matéria orgânica (Tab. 5.XL). 

Esses solos têm como cobertura florística a Floresta Ombrófila 
Densa ou Aberta e a Floresta Estacionai Semidecidual. A ocupa
ção atual desses solos encontra-se bastante diversificada, sendo 
a principal cultura a de cana-de-açúcar secundada pelas culturas 
de subsistência. Além do predomínio de cana-de-açúcar, há culti
vos de citrus, maracujá, fumo e abacaxi, seguidos de pecuária 
extensiva em pasto plantado. Acrescente-se que além do relevo 
ondulado, limitativo ao uso desses solos, o vale do rio Mundaú 
oferece uma ampla gama de possibilidades agrícolas. 

D) Série 153° 

Está constituída por uma única mancha localizada ao sul do muni
cípio de Buíque e, climatologicamente, representada pelo posto 
pluviométrico de Tupanatinga-PE (Tab. 5.XVII). 

Faz parte de superfícies dissecadas, elaboradas sobre os 
Maciços Setentrionais do Planalto da Borborema, com declivi
dade veriando entre 40 e 55%, além de impedimentos de ordem 
física presentes na sua superfície, sendo, portanto, não meca
nizável. 

Sob o ponto de vista pedológico, verifica-se que a estrutura 
maciça do horizonte A, a profundidade efetiva e a presença de 
pedregosidade condicionada pelo relevo íngreme surgem como 
as características mais restritivas a seu uso, conforme se pode 
observar na Tabela 5.XL. 

Tem como cobertura florística a Estepe (Caatinga). Seu uso 
atual está condicionado a partes menos íngremes, predominando 
a policultura, com milho, mandioca, algodão e caju, e a pecuária 
extensiva na pastagem nativa e em pequenas áreas de baixadas 
com pasto plantado. 

E) Série 154 

Acha-se representada por uma pequena mancha que se localiza 
na porção sudeste do município de Porto Calvo, sendo climatolo
gicamente representada pelo posto pluviométrico de Porto de 
Pedras-AL (Tab. 5.XVII). 

Do ponto de vista geomorfológico, encontra-se localmente 
sobre área dissecada no Piemonte Oriental da Borborema, osci
lando a declividade na faixa de 40 a 55%. 

Está caracterizada por apresentar estrutura prismática e telt
tura muito argilosa no horizonte B, além de má drenagem. Consti
tui uma única unidade, a 154dt, que corresponde à conceituação 
modal da série (Tab. 5.XL). 

Sua cobertura florística está representada pela Floresta Om
brófila Densa, sendo que seu uso atual testringe-se a culturas 
cíclicas. 

F) Série 252 

Engloba diversas manchas disseminadas em vários pontos da 
área em estudo e está representada pelos postos pluviométricos 
de Baixa Grande-BA, Garanhuns-PE, Duas Barras do Morro-BA e 
Ribeirão-PE (Tab. 5.XIV). 

Restringe-se a um relevo movimentado com declividade entre 
40 e 55%, de forma que sua mecanização não é possível. Ocorre 
em superfícies convexas elaboradas sobre o Patamar Colinoso 
Marginal e nas Encostas Orientais do Planalto da Borbotema. 

Está caracterizada por apresentar baixas a médias capacida
des de troca de cátions e soma de bases trocáveis, além de ocor
rerem casos de estrutura em blocos subangulares no horizonte B 
e estrutura macica no horizonte A, constituindo os fatores limi
tantes ao seu uso pleno, sendo necessária a sua subdivisão a 
nível mais específico nas Unidades 252ep, 252et, 252cb e 252b 
(Tab. 5.XL). 

Está representada pela Floresta Estacionai Semidecidual e por 
áreas já bastante modificadas pelo homem, utilizadas com culti
vos cíclicos. Todavia, seu uso atual apresenta atividade ligada à 
pecuária extensiva em pasto plantado e na vegetação nativa. 
Devido às condições climáticas propícias, desenvolvem-se as 
culturas de subsistência como milho, feijão e mandioca. Há, tam
bém, cultivos de sisal, mamona, palma forrageira e algodão. 
Salienta-se que, nas proximidades de Mirangaba, em áreas de 
fundo de vales onde a drenagem se apresenta perene e os solos 
com boas propriedades físicas e químicas, há condições pata 
mais de uma safra de milho e feijão. 

G) Série 252° 

Está caracterizada pelos postos pluviométricos de Brejo da Ma
dre de Deus-PE, Palmeira dos lndios-AL e Jenipapo-SE (Tab. 
5.XIV). 

Faz parte das formas convexas e aguçadas !ocamente encon
tradas no Pediplano Central do Planalto da Borborema, no Pedi
plano do Baixo São Francisco e no Tabuleiro Dissecado do Vaza
Barris, cuja declividade oscila em torno de 40 a 55%, sendo, por
tanto, não mecanizável em face do relevo íngreme e da presença 
de pedregosidade na superfície. 

Está representada por solos cuja capacidade de troca de 
cátions e soma de bases trocáveis têm valores da ordem de 1 0,1 a 
8,4 mE/1 00 g de solo e 3,2 a 0,7 mE/1 00 g de solo, respectiva-
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mente. Entretanto, a profundidade efetiva, estrutura e textura, 
além do teor de matéria orgânica e pedregosidade, limitam sua 
capacidade de uso. Os dados que melhor a caracterizam encon
tram-se expressos na Tabela 5.XL. 

Esta série encontra-se sob cobertura florística tipo Floresta 
Ombrófila Aberta, Contato Savana/Floresta Estacionai Semideci
dual e Contato Savana/Estepe. Seu uso atual está primordial
mente ligado à pecuária extensiva em pastos plantados e na 
vegetação natural bem como à pecuária leiteira apoiada em 
extensas plantações de palma forrageira. Há, também, culturas 
de subsistência como milho, feijão e mandioca, seguidas de culti
vos de algodão às vezes consorciadas com palma forrageira. 

H) Série 253 

Engloba unidades que além da homogeneidade do relevo próprio 
de sua subclasse são também homogêneas no que diz respeito 
ao clima. Basicamente estão representadas pelos postos plu
viométricos de Jenipapo-SE, Ribeirão-PE. União dos Palmares
AL. Jacobina-BA e São Joaquim do Monte-PE (Tab. 5.XIV). 

Do ponto de vista geomorfológico, encontra-se sobre os rele
vos residuais situados nos Campos de Areias no Médio São Fran
cisco. nas áreas dissecadas das Encostas Orientais do Planalto da 
Borborema e na Serra da Jacobina, não mecanizáveis em virtude 
da declividade ser inferior a 40% e superior a 55%. 

Está representada por solos de baixa fertilidade com limitada 
capacidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis, estru
tura em blocos subangulares no horizonte B, seguida de textura 
muito argilosa e estrutura maciça no horizonte A, destacando-se 
como o fator de maior restrição ao seu uso, conforme os dados 
caracterizados na Tabela 5.XL. 

Está representada pela Savana Arbórea Aberta, Floresta Om
brófila Aberta, Floresta Estacionai Semidecidual e Contato Sava
na/Floresta Ombrófila. Seu uso atual é bastante diversificado, 
entretanto a atividade mais expressiva consiste no cultivo de 
cana-de-açúcar, especialmente no vale do rio Mundaú, e na 
pecuária extensiva tanto em pasto plantado como na vegetação 
nativa, às vezes complementadas por palma forrageira; ocorre 
também cultivo de algodão. Os cultivos de milho, mandioca, cftri
cos, fumo, maracujá, coco-da-baía, mamona e algumas frutfferas 
ocorrem em áreas esparsas, apresentando significação em ter
mos de produção. 

I) Série 253° 

Esta série engloba componentes com certa similitude aos apre
sentados pela anteriormente mencionada, diferindo no que diz 
respeito a impedimentos de ordem física como cascalho, pedre
gosidade e matacões na superfície dos solos. 

Climaticamente, também apresenta semelhança com a série 
anterior, sendo representada pelos postos pluviométricos de 
Bom Conselho-BA, Poção-PE, Garanhuns-PE, Palmeira dos Ín
dios-AL. Brejo da Madre de Deus-PE. Jenipapo-SE e Lagarto-SE 
(Tab. 5.XIV). 

Ocorre sobre superfícies aguçadas dos Maciços Setentrionais 
do Planalto da Borborema, relevos residuais do Pediplano do 
Baixo São Francisco e Pediplano Sertanejo e áreas do Tabuleiro 
Dissecado do Vaza -Barris. 

Dada a acentuada declividade que lhe é peculiar, seus compo
nentes estão limitados pela estrutura e textura, capacidade de 
troca de cátions e soma de bases trocáveis, estas últimas osci
lando entre 7,6 e 4,2 mE/1 00 g de solo e 6, 7 e 1,9 mE/1 00 g de 
solo, respectivamente. São por outro lado pouco profundos, de 
baixa fertilidade, de tal maneira que suas unidades podem ser 
consideradas como limitantes, mesmo sem se considerarem seu 
relevo bastante íngreme e a presença de pedregosidade. Todos 
os dados que caracterizam as unidades destas séries estão ex
pressos na Tabela 5.XL. 

Sua cobertura florística está representada pela Floresta Estacio
nai Decidual ou Semidecidual, Estepe (Caatinga), Floresta Om
brófila Aberta, Estepe Arbórea Aberta e pelo Contato Savana/Flo
resta Estacionai Semidecidual. Apesar dos fatores de ordem 
física e da topografia, sobressaem, no seu uso, em primeiro plano, 
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a pecuária extensiva com pastos plantados e palma forrageira. 
Acresce que nas áreas de menor declive sua ocupação é intensa, 
sobressaindo culturas como o café, milho, mandioca, algodão e 
caju nos moldes da agricultura tradicional. Cabe aqui salientar o 
conjunto de pequenas propriedades que têm como sustentáculo 
a cultura do fumo, cítricos, maracujá, mamão e culturas de subsis
tência, além da cultura de figo, destinado à fabricação de compo
tas nos arredores de Pesqueira. 

J) Série 253* 

Constitui uma única mancha localizada entre as cidades de Cabo 
e lpojuca no litoral pernambucano, sobressaindo entre as demais 
séries desta subclasse pela sua elevada precipitação pluvial, 
sendo representada climaticamente pelo posto pluviométrico de 
lpojuca-PE (Tab. 5.XIV). 

Do ponto de vista geomorfológico, faz parte das superfícies 
convexas e aguçadas elaboradas sobre o Piemonte Oriental da 
Borborema, com declividade oscilando entre 40 e 55%. 

Pedologicamente, apresenta como fatores mais restritivos a 
capacidade de troca de cátions e a soma de bases trocáveis, além 
da estrutura em blocos angulares no horizonte B e o baixo teor de 
matéria orgânica. Por outro lado, apresenta boas condições ffsi
cas compatíveis com as necessidads das plantas. O emprego de 
adubos tanto mineral como orgânico se faz necessário, minimi
zando a reducão de suas restricões e, conseqüentemente, a me
lhora de suas' propriedades físicas e químicas. A caracterização 
pedológica desta unidade encontra-se na Tabela 5.XL. 

Sua cobertura florística encontra-se representada pela Flo
resta Ombrófila Densa. O uso atual destes solos está condicio
nado a culturas de cana-de-açúcar e a alguns cultivos de subsis
tência seguidos da pecuária em pastagem natural. 

L) Série 254 

Está representadp pelos postos pluviométricos de Jacobina -BA e 
Fazenda Oco d'Agua-BA (Tab. 5.XIV). 

Desenvolve-se sobre superfícies aguçadas elaboradas na Ser
ra de Jacobina, estando todas elas situadas sobre terrenos de 
declividade sempre superior a 40% e inferior a 55%. 

Está representada por solos de insuficientes condições agrí
colas quanto à sua utilização imediata devido a restrições como: 
estrutura e textura do horizonte B, capacid3de de troca de cá
tions, drenagem acentuada, além da profundidade efetiva con
forme se pode verificar na Tabela 5.XL de caracterização das 
unidades. 

Faz parte de sua cobertura vegetal o Contato Savana/Floresta 
Ombrófila e Contato Savana/Estepe. Seu uso atual está ligado à 
pecuária extensiva em pastos plantados secundada por cultivos 
de subsistência como mandioca e feijão. 

M) Série 254° 

Constitui uma única mancha localizada na Chapada da Diaman
tina, representada climaticamente pelo posto pluviométrico de 
Morro do Chapéu-BA (Tab. XIV). 

Encontra-se sobre as Chapadas de Morro do Chapéu no Pla
nalto da Diamantina, portanto com características semelhantes à 
anteriormente mencionada, diferindo apenas quanto à presença 
de impedimentos de ordem trsica. 

Está constituída por Solos Concrecionários e Litólicos tendo 
como fatores restritivos a profundidade efetiva e soma de bases 
trocáveis (Tab. 5.XL). 

Caracteriza-se por um ecotono. Em virtude das condições 
pedológicas, altimétricas e da presença de pedregosidade na 
superfície, constitui área sem uso agrfcola atual. 

N) Série 352 

Está constituída por uma única mancha localizada no Planalto da 
Bacia Tucano-Jatobá, cujas condições climáticas são bem mais 
restritivas do que a anterior. Está representada unicamente pelo 
posto pluviométrico de Porto Real do Colégio-AL (Tab. 5.XX). 



Encontra-se sobre superfície convexa e aguçada, sobre o 
Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris. 

Nos aspectos pedológicos apresenta capacidade de troca de 
cátions e soma de bases trocáveis superiores a 24,2 mE/1 OOg de 
solo, sendo portanto de boa fertilidade. Por outro lado, seus solos 
comportam ressalvas quanto à profundidade efetiva que é inferior 
a 55 em e ao conteúdo de matéria orgânica menor que 2%, o que 
constitui a base para sua conceituação moda! (Tab. 5.XL). 

Sua cobertura florística está constituída basicamente pelo 
ecotono. Seu uso atual está representado principalmente pela 
pecuária extensiva em pastos naturais seguida de cultivos de 
cana-de-açúcar em escala comercial e culturas de subsistência 
como milho, feijão e inhame. 

O) Série 352° 

Do ponto de vista climático e geomorfológico, esta série apre
senta estreita relação com sua correspondente anterior. Está 
climaticamente representada pelos postos pluviométricos de 
Pedra-PE, Sítio dos Nunes-PE, Gracho Cardoso-SE, Traipu-AL, 
Alagoinha-PE, Poço das Trincheiras-AL, Simão Dias-SE, Poço 
Verde-SE e Aquidabã-SE (Tab. 5.XX). 

Seus componentes desenvolvem-se sobre formas convexas e 
aguçadas, elaboradas sobre os Maciços Setentrionais e Pedipla
no Central do Planalto da Borborema, no Tabuleiro Dissecado do 
Vaza-Barris e nos residuais do Pediplano do Baixo São Francisco. 
Além do relevo íngreme, característico desta subclasse, apre
senta impedimentos de ordem física constituídos por pedregosi
dade e cascalho na sua superfície. 

São solos de moderada fertilidade, pois seus valores, corres
pondentes às suas capacidades de troca de cátions, bem como 
sua soma de bases trocáveis são de modo geral médios, embora 
comportem ressalvas quanto à drenagem, estrutura e textura do 
horizonte B e profundidade efetiva como características mais res
tritivas, constituindo a base para sua diferenciação nas Unidades 
352°d, 352°ep, 352°cp, 352°p e 352°pm (Tab. 5.XL). 

Encontra-se sob a cobertura da Floresta Ombrófila Aberta, 
Estepe (Caatinga), Estepe Arbórea Densa e Contato Savana/ 
Estepe. Seu uso atual está ligado basicamente à pecuária exten
siva em pastos plantados e na vegetação natural. Há também 
extensas plantações de palma consorciada com algodão e milho, 
além da agricultura de subsistência nas áreas de relevo menos 
movimentado. 

P) Série 353 

Seus componentes estão representados por manchas de solos 
que ocupam áreas dispersas em sua distribuição espacial nas 
Folhas. 

Faz parte dos postos pluviométricos de Maçacará-BA, Eucli· 
des da Cunha-BA e Poço Verde-SE (Tab. 5.XX). 

Faz parte de superfícies convexas desenvolvidas sobre o Tabu
leiro Dissecado do Vaza-Barris e nos Tabuleiros do ltapicuru. 

Está representada por solos cujas características mais restriti
vas são a drenagem, estrutura e textura do horizonte B e estrutura 
do horizonte A, além de outros fatores como a profundidade efe
tiva e matéria orgânica (Tab. 5.XL). 

Sua cobertura vegetal está representada pelo ecotono e pelo 
Contato Savana/Estepe. O uso atual predominante é a pecuária 
extensiva na vegetação nativa, seguida de alguns cultivos de 
subsistência. 

O) Série 353° 

Esta série engloba diversas manchas, sendo que a maior delas 
encontra-se sobre o Tabuleiro do Vaza-Barris, abrangendo os 
mu_nidpios de Aquidabã-SE, Gracho Cardoso-SE, Malhada dos 
Bo1s-SE, Muribeca-SE e Capela-SE. 

Encontra-se sob influência dos postos pluviométricos de Ala· 
goinha-PE, lbirajuba-PE, ltaíba-PE, Cumbé-SE,Atanázio-BA, Gra
cho C~rdoso-SE, Aquidabã-SE, Monte Santo·BA, Pedra Vermelha
BA, R1o da Barra-PE, Porto Real do Colégio-AL Bezerros-PE e 
Brejo de São José-PE (Tab. 5.XX). ' 

Faz parte de superfícies aguçadas e convexas modeladas 
sobre o Pedi plano Central e Maciços Setentrionais do Planalto da 
Borborema, sobre o Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris e os 
Tabuleiros Costeiros e residuais do Pediplano do Baixo São Fran
cisco e Pediplano Sertanejo. 

Além da acentuada declividade, característica desta subclas
se, seus componentes físico-químicos são limitativos das Unida
des 353°ep e 353°cb (Tab. 5.XL). 

Está sob cobertura da Floresta Ombrófila Aberta, Floresta 
Estacionai Semidecidual e da Estepe Arbórea Aberta. Seu uso 
atual está restrito à pecuária extensiva em pastos naturais e em 
pastos plantados nas partes mais úmidas, e palma forrageira. 
Notam-se plantações de sisal em escala comercial bem como de 
algodão e culturas de subsistência, como milho e mandioca nas 
partes menos íngremes. 

R) Série 354 

Encontra-se fazendo parte de pequenas manchas distribuídas 
nos setores nordeste e sudoeste das Folhas em estudo, sendo re
presentadas climaticamente pelos postos pluviométricos de Po· 
ço das Trincheiras-AL, Barro Alto·BA, Açude Serrote·BA e Ala
goinha-PE (Tab. 5.XX). 

Encontra-se nas forma aguçadas e convexas, desenvolvida 
sobre o Pediplano do Baixo São Francisco no Baixo Planalto Pré
Litorâneo, no Pediplano Central do Planalto da Diamantina, na 
Serra de Jacobina em Planaltos Residuais e nos Maciços Seten
trionais do Planalto da Borborema. 

São solos que apresentam baixa capacidade de troca de cá
tions e soma de bases trocáveis, com valores da ordem 1,1 a 2,6 e 
0,5 a 1,2 mE/1 00 g de solo, respectivamente. Por outro lado, 
destacam-se, também, a drenagem, a estrutura maciça dos hori
zontes superficiais e subsuperficiais como fatores restritivos. À 
exceção da Unidade 354sp, todas elas apresentam capacidade 
de troca de cátions e soma de bases trocáveis com valores em 
torno de 12,1 mE/1 00 g de solo. Saliente-se também a salinidade 
condicionada pela profundidade efetiva, que subdivide esta série 
em nível hierárquico mais específico nas Unidades 354sp, 
354dp, 354eb e 354bt (Tab. 5.XL). 

Apresenta-se em áreas cuja cobertura florística está consti
tuída por Estepe (Caatinga), Estepe Arbórea Densa, Floresta Esta· 
cional Semidecidual e Estepe Arbórea Aberta. 

Sua ocupação atual consiste na exploração da pecuária exten
siva em pastos plantados e na vegetação nativa, além de extensas 
plantações de palma forrageira e agricultura de subsistência. 

S) Série 354° 
Esta série está representada por componentes com certa similari
dade aos apresentados pela anterior, diferindo apenas pela pe
dregosidade e cascalho presente na superfície dos seus solos. 

Faz parte dos postos pluviométricos de Sítio dos Nunes-PE, 
Barro Alto·BA e Tacaratu-PE (Tab. 5.XX). 

Engloba formas aguçadas que compõem os Maciços Seten
trionais do Planalto da Borborema, o Pediplano Central do Planal
to da Diamantina e o Pediplano do Baixo São Francisco. 

Do ponto de vista pedológico, constitui solos de baixa fertili
dade, muito rasos, onde o horizonte A encontra-se assentado 
sobre a rocha matriz, fortemente drenados com profundidade 
efetiva superior a 25 em e inferior a 45 em. Com esta caracteriza
ção central constitui as Unidades 354°dc, 354°dp, 354°et e 
354°bp (Tab. 5.XL). 

Está representada pela Estepe Arbórea Aberta, ecotono e pela 
Estepe (Caatinga), ocupada atualmente pela pecuária extensiva 
em pastos naturais. 

T) Série 452 

Constitui uma única mancha, localizada próximo à serra do Ouri
curi-BA, representada pelo posto pluviométrico de Luiz Viana·BA, 
que oferece condições climáticas mais restritivas que a anterior
mente citada (Tab. 5.XXIX). 

Apresenta-se com relevo dissecado, desenvolvido sobre os 
Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe. Seu solo pode ser 
considerado de média fertilidade uma vez que os valores corres· 
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pondentes às suas capacidades de troca de cátions e soma de 
bases trocáveis são da ordem de 9,9 e 9,0 mE/1 00 g, embora 
comportem ressalvas pela sua estrutura em blocos subangulares 
tanto no horizonte A como no B, pela sua profundidade efetiva 
que é inferior a 90 em e pelos seus teores de matéria orgânica 
(Tab. 5.XL). 

Sua vegetação está constituída pela Estepe Arbórea Densa. O 
uso atual está condicionado a culturas de algodão, palma e 
pecuária extensiva, além de culturas de subsistências incipi
entes. 

U) Série 452° 

Reúne áreas localizadas na serra do Ouricuri e na serra da Cana
Brava que estão representadas pelos postos pluviométricos de 
Adustina-BA, Luiz Viana-BA, Pedro Alexandre-BA, Uauá-BA, Am
brósio-BA, Fazenda Dentro-BA e Cabaceira-BA (Tab. 5.XXIX). 

Ocorre sobre superfícies convexas, elaboradas sobre os Tabu
leiros do ltapicuru, Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe, Ta
buleiro Dissecado do Vaza-Barris e residuais do Pediplano Serta
nejo, constituídos na sua maioria por solos com impedimentos de 
ordem física como cascalho, calhaus e matacões na superfície. 

Está constituída por solos moderadamente drenados a bem 
drenados, cujas capacidades de troca de cátions e soma de bases 
trocáveis variam de baixa a média. sendo que em alguns solos o 
horizonte A está assentado sobre a rocha matriz, constituindo a 
profundidade efetiva o fator mais restritivo, além do relevo acen
tuado característico desta subclasse e da presença de impedi
mentos de ordem física, conforme explicado no parágrafo ante
rior. Os dados relativos à caracterizacão desta série a nível mais 
específico de unidades encontram-se relacionados na Tabela 
5.XL. 

Sua cobertura vegetal está constituída pelo Contato Estepe/ 
Floresta Estacionai Semidecidual, Estepe Arbórea Densa, Estepe 
(Caatinga), ecotono, Estepe Arbórea Aberta e Estepe Parque. Seu 
uso atual está constituído basicamente pela pecuária extensiva 
em pastos plantados e vegetação nativa, secundadas por palma 
forrageira e culturas de subsistência como milho e feijão nas 
meias encostas. 

V) Série 453 

Encontra-se representada pelos postos pluviométricos de São 
Caetano-PE e Ribeira do Pombai-BA (Tab. 5.XXIX). 

Constitui áreas bastante dissecadas desenvolvidas sobre as 
Encostas Orientais do Planalto da Borborema e sobre os Tabulei
ros do ltapicuru. 

Do ponto de vista pedológico, constitui solos de razoáveis 
condições edáficas, entretanto com alguns impedimentos quan
to a sua utilização devido à capacidade de troca de cátions e soma 
de bases trocáveis, textura e teor de matéria orgânica, conforme 
seus parâmetros expressos na Tabela 5.XL. 

Está representada pela Estepe (Caatinga), tendo como uso 
atual a pecuária extensiva na vegetação natural. secundadas por 
pequenos cultivos de subsistência. 

X) Série 453° 

Esta série encontra-se representada por um conjunto de peque
nas manchas distribuídas de modo disperso, ocupando consi
derável área de acordo com sua distribuição espacial nas Folhas. 

Encontra-se sob influência dos postos pluviométricos de Pé 
de Serra-BA, Ambrósio-BA, Serra da Cana-Brava-BA, Lagoa do 
Boi-BA, Sobrado-BA, Ouricuri-BA. Cachoeira do Roberto-PE, 
Bezerro-PE, Boa Vista-PE, Salgueiro-PE, Cachoeira do Leite-PE, 
Poço da Cruz-PE, Curral Novo-PI, Henrique Dias-PE, Luiz Viana
BA, Passagem do Gado-BA e Riacho Grande-AL (Tab. 5.XX1X). 

Encontra-se sempre sobre superfícies dissecadas e relevôs 
residuais do tipo ínselberg, elaborados no Pediplanà do Baixo São 
Francisco, nos Maciços Setentrionais do Planalto da Borborema, 
Pediplano Sertanejo, Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe, 
Chapadas do Tonã e da Serra Talhada e no Tabuleiro Dissecado 
do Vaza-Barris, cujas declividades oscilam sempre entre 40 e 
55%. 
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Pedologicamente, seus componentes apresentam somente o 
horizonte A que se encontra assentado sobre a rocha matriz, com 
profundidade efetiva inferior a 50 em e superiora 15 em. Exceção 
se faz à Unidade 453°et que, além da estrutura e textura prismá
tica e maciça nos horizontes B e A. apresenta elevada capacidade 
de troca de cátions e soma de bases trocáveis, que a nível mais 
específico subdivide esta série nas Unidades 453°ep, 453°et, 
453°Cp e 453°p (Tab. 5.XL). 

Sua cobertura vegetal está representada pela Estepe Arbórea 
Aberta ou Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Estepe (Caatinga), 
Contato Savana/Estepe e ecotono. Seu uso atual está basica
mente ocupado pela exploração pecuária, seguida pela caprino
cultura e algumas culturas de subsistência na época das águas. 

Z) Série 454 

Esta série está constituída por duas peqvenas manchas que estão 
representadas pelos postos pluviométricos de Uauá-BA e Ribeira 
do Pombai-BA (Tab. 5.XXIX). 

Desenvolve-se sobre superfícies dissecadas do Pediplano 
Sertanejo e dos Tabuleiros do ltapicuru. 

Do ponto de vista físico-químico, seus componentes estão de 
acordo com as condições pedológicas e climáticas característi
cas da subclasse. Tem como fatores mais restritivos ao seu uso a 
capacidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis condi
cionadas pela drenagem acentuada, induzida pela declividade 
também acentuada, além da estrutura maciça nos horizontes 
superficiais e subsuperficiais (Tab. 5.XL). 

Acha-se sob cobertura da Estepe (Caatinga), tendo como 
principal atividade a caprinocultura de forma mais selecionada 
em contraste com as de outras áreas e alguns cultivos de subsis
tência, seguidos de culturas de sisal em pequenos lotes. 

AA) Série 454° 

Compõe-se de duas manchas localizadas nos extremos das Fo
lhas. Representa-se pelos postos pluviométricos de Dormentes
PE e Poço Alexandre-PE (Tab. 5.XXIX). 

Do ponto de vista do relevo e solos, suas características estão 
correlacionadas com as da série anteriormente mencionada, dife
rindo quanto aos impedimentos de ordem física. 

A Estepe Arbórea Aberta e Floresta Ombrófila Aberta reco
brem estas áreas. Seu uso atual denota apenas a pecuária exten
siva em pastos naturais e agricultura de subsistência nos moldes 
tradicionais. 

5.1.2.4.3 - Subclasse Agroster-por-solo 

Engloba um conjunto de áreas cujas limitações dizem respeito a 
uma série de características físicas, químicas e morfológicas de 
seus solos que apresentam índice pedológico variando entre 2,5 
e 4,0. Por outro lado, apresenta índice agroclimático superior a 
40% e relevo condicionado por uma declividade sempre infe
rior a 40%. 

De modo geral, seus solos são de baixas capacidade de troca 
de cátions e soma de bases trocáveis, na maioria dos casos asso
ciados à salinidade e/ou alcalinidade, que condicionam a forma
ção de estruturas colunar e maciça e dificultam consideravel
mente o seu manejo, sendo necessárias técnicas adequadas no 
sentido de melhorá-los; são, conseqüentemente, solos mais indi
cados para pastagens e exploração pecuária. 

A) Séries 115, 125 e 135 

Englobam áreas que climaticamente estão representadas pelos 
postos pluviométricos de Santa Luzia do ltanhi-SE, Curral do 
Meio-SE, Saúde-AL, Tatuamunha-AL, Rio Formoso-PE, lndiaro
ba-SE, Conde-BA, Aracaju-SE, Cabo-PE, Barreiras-PE e Quebran
gulo-AL (Tab. 5.XVII). 

Desenvolvem-se sobre as Planícies Deltaicas Estuarinas e 
Praiais e os Tabuleiros Costeiros, com declividades variando 
entre zero e 25%, isto é, mecanizáveis sob este ponto de vis
ta. 



Estão representadas por Areias Quartzosas Marinhas, Regos
solos, Areias Ouartzosas e Podzóis, tendo como características 
mais limitativas a drenagem que varia de excessiva a fortemente 
drenada, exceção à Unidade 115et, cuja drenagem é imperfeita, 
estrutura maciça e textura areia no horizonte A e baixas capaci
dade de troca de cátions e soma de bases trocáveis (Tab. 5.XLI). 

Do ponto de vista florístico estão representadas por áreas de 
influência marinha e fluviomarinha com vegetação arbórea e 
arbustiva, constituídas por mangues e restingas e Floresta Estacio
nai Semidecidual. Seu uso atual se apresenta incipiente. 

B) Série 135° 

Está constituída por uma única mancha representada pelo posto 
pluviométrico de Tapiramutá-BA (Tab. 5.XVII). 

Encontra-se sobre superfície dissecada, elaborada nas Chapa
das de Morro do Chapéu, com declividades de 1 a 25%, cuja 
mecanização é restrita a pequenas faixas, em virtude da presenca 
de impedimentos de ordem física. · · 

Basicamente, está constituída por Solos Concrecionários e 
Litólicos onde o horizonte A encontra-se assentado sobre a rocha 

matriz. Por outro lado, apresenta drenagem moderada, baixas 
capacidade de troca de cátions e soma de bases tracáveis e pro
fundidade efetiva em torno de 30 em (Tab. 5.XLI). 

Está representada pela Estepe Arbórea Aberta. Seu uso atual é 
com cultivos de mamona e sisal e pequena exploração pecuá
ria. 

C) Série 145 
Encontra-se fazendo parte de uma pequena mancha e tendo o 
posto pluviométrico de Entre Rios-BA como representativo (Tab. 
5.XVIII). 

Localmente, compõe as áreas dos Tabuleiros Interioranos, 
com declividade superior a 25% e inferior a 40%, sendo portanto 
não mecanizáveis, exceto por tração animal. 

Do ponto de vista pedológico, está constituída por solo Podzó
lico Vermelho-Amarelo, cujos fatores mais restritivos são: forte
mente drenado, estrutura maciça no horizonte B, capacidade de 
troca de cátions e soma de bases trocáveis entre 1,8 e 0,8 mE/ 
100 g de solo e baixo teor de matéria orgânica (Tab. 5.XLI). 

Sua cobertura florística está representada pela Floresta Om
brófila Densa. De conformidade com as condições climáticas 

TABELA 5XLI 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-solo) 

Caracterfsticas ffsico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- Índice 
Mat Unidade (km2 ) 

vidade pedo- Salini- Horiz nte B Cap troca Soma Prol Horizonte A 
n? da de Drenagem ele- orgâ-

(%) lógico 
(mmhos/ Estrutura Textura 

de cátions de bases 
ti v a Textura Estrutura nica 

em) (mE/100g) (mE/100g) (em) (%) 

115 de(1) 99/S <5 3,85 <4 Excessiva - - 2,52 0,56 140 Areia Grãos simples 0,73 
115 de(2) 581 76/S <5 3,61 <4 Excessiva - - 1,50 0,56 140 Areia Grãos simples 0,73 
115 de(3) 75/S <5 3,62 <4 Excessiva - - 0,62 0,52 135 Areia Granular 1,29 

115 et(1) 
330 54/S <5 3,90 <4 Forte Grãos simples Areia 2.40 0.40 185 Areia Grãos simples 0,67 

115 et(2) 55/S <5 4,05 <4 Imperfeita Maciça Areia 1,82 0.40 150 Areia Grãos simples 0,55 

125 de(1) 76/S 5-15 3,61 <4 Excessiva - - 1,50 0,56 140 Areia Grãos simples 0,73 
125 de(2) 329 75/S 5-15 3,62 <4 Excessiva - - 0,62 0,52 135 Areia Granular 1,29 
125 de(3) 4/R 5-15 3,56 <4 Excessiva - - 1,52 1,38 170 Areia Grãos simples 0,66 

125 et 198 54/S 5-15 3,90 <4 Forte Grãos simples Areia 2.40 0.40 185 Areia Grãos simples 0,67 

135 de(1) 153 99/S 15-25 3,85 <4 Excessiva - - 2,52 0,56 140 Areia Grãos simples 0,73 
135 de(2) 75/S 15-25 3,62 <4 Excessiva - - 0,62 0,52 135 Areia Granular 1,29 

135° pt 7 70/S 15-25 3,34 <4 Moderada 4,20 1,90 30 
Franco- Grãos simples 1,57 - - arenosa 

145 eb 8 98/S 25-40 3,80 <4 Forte Maciça Areia franca 1,82 0,89 110 Areia franca Grãos simples 0,94 

215 de(1) 99/S <5 3,85 <4 Excessiva Grãos simples Areia 2,52 0,56 140 Areia Granular 0,73 
215 de(2) 165 76/S <5 3,61 <4 Excessiva - - 1,50 0,56 140 Areia Grãos simples 0,73 
215 de(3) 75/S <5 3,62 <4 Excessiva - - 0,62 0,52 135 Areia Granular 1,29 

215 et 302 54/S <5 3,90 <4 Forte Grãos simples Areia 2.40 0.40 185 Areia Grãos simples 0,67 

215* de 27 76/S <5 3,61 <4 Excessiva - - 1,50 0,56 140 Areia Grãos simples 0,73 

225 sd 28 78/S 5-15 3,00 <4 Imperfeita Colunar Franco-argila- 2.40 1,60 13 Areia Grãos simples 0.40 
arenosa 

225 de(1) 76/S 5-15 3,61 <4 Excessiva - - 1,50 0,56 140 Areia Grãos simples 0,73 
225 de(2) 75/S 5-15 3,62 <4 Excessiva - - 0,62 0,52 135 Areia Granular 1,29 

225 de(3) 391 2/R 5-15 3,10 <4 Má Maciça Argilo-
arenosa 

3,30 2,00 70 Areia Grãos simples 0,78 

225 de(4) 4/R 5-15 3,56 <4 Excessiva - - 1,52 1,38 170 Areia Grãos simples 0,66 

225 ec(1) 98/S 5-15 3,80 <4 Forte Maciça Areia franca 1,80 0,80 110 Areia franca Grãos simples 0,90 

225 ec(2) 70 86/S 5-15 3,90 <4 Imperfeita Maciça Franco- 2.40 0,70 110 Areia Grãos simples 1,00 
arenosa 

225° pt 66 70/S 5-15 3,34 <4 Moderada - 4,20 1,90 30 
Franco- Grãos simples 1,57 - arenosa 

225* de 26 76/S 5-15 3,61 <4 Excessiva - - 1,50 0,56 140 Areia Grãos simples 0,73 

235 de(1) 239 100/S 15-25 3,85 <4 Excessiva - - 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 0.46 
235 de(2Í 4/R 15-25 3,56 <4 Excessiva - - 1,52 1,38 170 Areia Grãos simples 0,66 

235° pt 69 70/S 15-25 3,34 <4 Moderada - - 4,20 1,90 30 Franco- Grãos simples 1,57 
arenosa 

245 de 43 4/R 25-40 3,56 <4 Excessiva - - 1,52 1,38 170 Areia Grãos simples 0,66 

245° pt 58 70/S 25-40 3,34 <4 Moderada - - 4,20 1,90 30 
Franco- Grãos simples 1,57 
arenosa 

315 sd(1) 202/S <5 3,64 <4 Moderada Maciça Franco- 10,80 7,70 20 
Franco- Maciça 2,00 

1 899 arenosa arenosa 

3~ 5 sd(2) 78/S <5 3,00 <4 Imperfeita Colunar Franco-argila-
2.40 1,60 13 Areia Grãos simples 0,40 

arenosa 
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TABELA 5XLI -Conclusão 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil 
Decli- Índice 

Unidade (km2
) 

vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prof Horizonte A 
n? da de Drenagem efe-(%) lógico de cátions de bases 

(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) tiva Textura Estrutura 
em) (em) 

315 de(1) 75/S <5 3,62 <4 Excessiva - - 0.62 0,52 135 Areia Granular 
315 de(2) 

3 205 4/R <5 3,56 <4 Excessiva - - 1.52 1.38 170 Areia Grãos simples 

315 de(3) 2/R <5 3,10 <4 Má Maciça 
Argila- 3,30 2,00 70 Areia Grãos simples 
arenosa 

315 ec 143 86/S <5 3,90 <4 Imperfeita Maciça 
Franco-

2.40 0,70 
arenosa 110 Areia Grãos simples 

325 sd 89 78/S 5-15 3,00 <4 Imperfeita Coluna r 
Franco-argila-

2.40 1,60 13 Areia Grãos simples 
arenosa 

325 se(1) 99/S 5-15 3,50 <4 Imperfeita Blocos Franco-argila-
20.70 18,20 11 Franca Maciça 

74 angulares arenosa 

325 se(2) 98/S 5-15 3,60 <4 Imperfeita Maciça Argilosa 7.10 5,30 32 
Franco- Maciça 
arenosa 

325 de(1) 100/S 5-15 3,85 <4 Excessiva - - 2.93 0,78 150 Areia Grãos simples 
325 de(2) 2095 89/S 5-15 3,22 <4 Excessiva - - 0,26 0.40 20 Areia Grãos simples 
325 de(3) 4/R 5-15 3,56 <4 Excessiva - - 1,52 1,38 170 Areia Grãos simples 

325° pt 293 70/S 5-15 3,34 <4 Moderada - 4,20 1,90 30 
Franco-

Grãos simples - arenosa 

335 sd 31 78/S 5-15 3,00 <4 Imperfeita Colunar Franco-argila- 2.40 1.60 13 Areia Grãos simples 
arenosa 

335 sb 14 44/S 5-15 3,99 <4 Imperfeita Co lunar 
Franco-argila-

4,18 1,80 70 
Franco- Maciça 

arenosa arenosa 

335 de(1) 75/S 15-25 3,62 <4 Excessiva - - 0,62 0,52 135 Areia Granular 
335 de(2) 100/S 15-25 3,85 <4 Excessiva - - 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 

335 de(3) 1 226 2/R 15-25 3,10 <4 Má Maciça Argila- 3,30 2,00 70 Areia Grãos simples 
arenosa 

335 de(4) 328/S 15-25 3,35 <4 Excessiva - - 0.46 0,68 30 Areia Grãos simples 
335 de(5) 4/R 15-25 3,56 <4 Excessiva Maciça Areia franca 1,52 1,38 170 Areia Grãos simples 

335°sd 35 78/S 15-25 3,00 <4 Imperfeita Coluna r 
Franco-argila- 2,40 1,60 13 Areia Grãos simples 
arenosa 

335° pt 1 218 70/S 15-25 3,34 <4 Moderada - - 4,20 1,90 130 
Franco-

Grãos simples arenosa 

345 de(1) 
83 100/S 25-40 3,85 <4 Excessiva Grãos simples Areia 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 

345 de(2) 4/R 25-40 3,56 <4 Excessiva Maciça Areia franca 1,52 1,38 170 Areia Grãos simples 

345° pt 304 70/S 25-40 3,34 <4 Moderada - 4,20 1,90 30 
Franco-

Grãos simples - arenosa 

415 sd 255 78/S <5 3,00 <4 Imperfeita Colunar 
Frimco-argilo-

2.40 1,60 13 Areia Grãos simples 
arenosa 

415 se 35 99/S <5 3,50 <4 Imperfeita Blocos Franco-argila- 20,70 18,20 11 Franca Maciça 
angulares arenosa 

415 de(1) 100/S <5 3,85 <4 Excessiva - - 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 
415 de(2) 326/S <5 3,64 <4 Excessiva - - 0,68 0,52 55 Areia Grãos simples 
415de(3) 127/S <5 3,50 <4 Excessiva Grãos simples Areia 1,57 0,53 55 Areia Granular 
415 de(4) 

9.942 89/S <5 3,22 <4 Excessiva - - 0,26 0.40 20 Areia Grãos simples 
415de(5) 75/S <5 3,62 <5 Excessiva - - 0,62 0,52 135 Areia Granular 

415 de(6) 2/R <5 3,10 <4 Má Maciça 
Argila- 3,30 2,00 70 Areia Grãos simples 
arenosa 

415de(7) 4/R <5 3,56 <4 Excessiva - - 1,52 1,38 170 Areia Grãos simples 

415° se 83 99/S <5 3,50 <4 Imperfeita Blocos Franco-argilow 
20,70 18,20 11 Franca Maciça 

angulares arenosa 

415° pt 28 70/S <5 3,34 <4 Moderada - 4,20 1,90 30 
Francow 

Grãos simples - arenosa 

425 de(1) 4/R 5-15 3,56 <4 Excessiva - - 1,52 1,38 170 Are~a Grãos simples 
425 de(2) 3 637 100/S 5-15 3,85 <4 Excessiva - - 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 
425 de(3) 75/S 5-15 3,62 <4 Excessiva - - 0,62 0,52 135 Areia Granular 

425 eb 1.021 98/S 5-15 3,80 <4 Forte Maciça Areia 1,82 0,89 110 Areia Grãos simples 

425° pt 523 70/S 5-15 3,34 <4 Moderada - - 4,20 1,90 30 
Franco- Grãos simples 
arenosa 

435 sd 19 78/S 15-25 3,00 <4 Imperfeita Colunar 
Franco-argila-

2.40 1,60 13 Areia Grãos simples 
arenosa 

435 de(1) 
520 

100/S 15-25 3,85 <4 Excessiva - - 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 
435 de(2) 4/R 15-25 3,56 <4 Excessiva - - 1,52 1,38 170 Areia Grãos simples 

435° pt 631 70/S 15-25 3,34 <5 Moderada 4,20 1,90 30 
Franco- Grãos simples - - arenosa 

445de 318 100/S 25-40 3,85 <4 Excessiva - - 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 

445° pt 434 70/S 25-40 3,34 <4 Moderada 4,20 1,90 30 
Franco- Grãos simples - -
arenosa 

o Umdade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
• Unidade definida por excesso de umidade 
/S -Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS. 
/R -Perfis levantados pela DIPED - Projeto RADAMBRASIL 
Os números entre parênteses, (1 ), (2) etc, referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma unidade, conforme sua localização nas Folhas 
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irrestritas, seu uso atual é intenso, com os cultivos de fumo,cítri
cos, milho e mandioca. Predomina também a pecuária extensiva 
em pastos plantados existindo, inclusive, fazendas experi
mentais de pecuária. 

D) Série 215 

Climaticamente, encontra-se em áreas mais restritas que a sua 
correspondente anterior. Está representada pelos postos plu
viométricos de Pacatuba-SE e Piaçabuçu-AL (Tab. 5.XIV). 

Encontra-se sobre os Tabuleiros Costeiros e sobre Planíceis 
Deltaicas, Estuarinas e Praiais, onde a declividade é inferior a 5%, 
sendo portanto plenamente mecanizável. 

É constituída por Areias Ouartzosas, Areias Ouartzosas Mari
nhas e Podzóis, sendo suas características mais restritivas a 
drenagem que oscila entre acentuada a forte, com problemas de 
estrutura no horizonte subsuperficial e areia no horizonte A, cuja 
capacidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis variam 
de 3,5 a 0.4 mE/1 00 g de solo e baixo teor de matéria orgânica, 
constituindo solos de baixa fertilidade atual e potencial. Todos os 
dados que caracterizam as unidades destas séries estão expres-
sos na Tabela 5.XLI. · 

Sua cobertura florística está constituída por espécies com 
influência marinha com vegetação arbustiva e arbórea (restinga) e 
Contato Savana/Floresta Ombrófila. Seu uso atual está restrito a 
pequenos cultivos de cana-de-açúcar e mandioca, seguidos da 
exploração pecuária na pastagem nativa. 

E) Série 215* 

Desenvolve-se sob condicões de clima e relevo menos restritivas 
que a anteriormente men~ionada, sendo representada pelo posto 
pluviométrico de lpojuca-SE (Tab. 5.XIV). 

Está representada por Areias Ouartzosas Marinhas, sendo 
suas maiores restrições ligadas à drenagem acentuada, à baixa 
capacidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis. à tex
tura muito leve nos horizontes superficiais e a seu baixo teor de 
matéria orgânica (Tab. 5.XLI). 

Faz parte de sua cobertura florística espécies de influência flu
viomarinha com vegetação arbórea, constituída também por 
mangues. Seu uso atual está restrito a pequenos cultivos de 
mandioca. 

F) Série 225 

Está representada pelos postos pluviométricos de Tanquinho
BA, Piaçabuçu-AL, Japaratuba-SE, Campo do Brito-SE, São Joa
quim do Monte-PE, Poção-PE, Serrinha-BA e Brejo da Madre de 
Deus-PE (Tab. 5.XIV). 

Ocorre em áreas do Pediplano Sertanejo, Tabuleiro Dissecado 
do Vaza-Barris, Tabuleiros Costeiros, Pediplano Central e Maci
cos Setentrionais do Planalto da Borborema, com declividades 
superiores a 5% e inferiores a 15%. sendo deste modo plena
mente mecanizáveis, sujeitas, porém, à erosão laminar. 

Conforme suas análises físico-químicas, seus componentes 
encontram-se caracterizados como Planossolos Solódicos, os 
quais estão fortemente limitados pela drenagem, com problemas 
de estrutura no horizonte subsuperficial, capacidade de troca de 
cátions e soma de bases trocáveis inferior a 3,3 mE/1 00 g de solo 
e baixo teor de matéria orgânica. Salienta-se que, além das carac
terísticas restritivas apresentadas por estes solos, a Unidade 
225sd apresenta ligeira sal in idade condicionada pela drenagem 
imperfeita; estrutura colunar no horizonte B; profundidade efetiva 
em torno de 13 em, seguida da Unidade 225de com profundidade 
efetiva inferior a 70 em. Todos os dados que caracterizam estas 
unidades estão expressos na Tabela 5.XLI. 

Estas áreas estão sob cobertura florística do Contato Savana/ 
Floresta Estacionai Decidual ou Semidecidual, área de influência 
marinha com vegetação arbustiva (restinga), Floresta Estacionai 
Semidecidual e Estepe Arbórea Aberta. 

A ocupação atual está condicionada à exploração pecuária em 
regime extensivo com pastos plantados e nativos, secundados 
por culturas temporárias de subsistência. 

G) Série 225° 

Desenvolve-se sob as mesmas condições climáticas da série 
anterior, estando representada pelos postos pluviométricos de 
Mulungu do Morro-BA e Morro do Chapéu-BA (Tab. 5.XIV). 

Encontra-se sobre as Chapadas de Morro do Chapéu, com 
declividades na faixa de 5 a 15%. porém com impedimentos 
quanto à sua mecanização em face da pedregosidade e dos 
cascalhos existentes na sua superfície. 

Está representada, em sua quase totalidade, por Solos Con
crecionários e Litólicos com impedimentos quanto à sua utiliza
cão devido a restricões de ordem física ou química, onde o 
horizonte A está ass.entado sobre o próprio material de origem. 
Sua capacidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis 
são inferiores a 4,2 mE/1 00 g de solo e sua profundidade efetiva 
bastante restrita (Tab. 5.XLI). 

Está sob cobertura florística de Estepe Arbórea Aberta ou 
Densa. Seu uso atual está condicionado à exploração pecuária e a 
pequenos cultivos de subsistência. 

H) Série 225* 

Apresenta-se sob condições climáticas menos restritivas, uma 
vez que a média de sua precipitação anual está em torno de 2.299 
mm conforme dados do posto pluviométrico de lpojuca-SE, cuja 
relacão encontra-se na Tabela 5.)(1V. 

Óo ponto de vista geomorfológico, desenvolve-se sobre Planí
cies Deltaicas, Estuarinas e Praiais. A declividade oscila em torno 
de 5 a 1 5% correspondendo ao entalhe de rios e dunas. 

De acordo com seus parâmetros físico-químicos seus solos 
acham-se fortemente limitados pela drenagem e estrutura. Na 
verdade, trata-se de Areias Quartzosas Marinhas, cujas capaci
dade de troca de cátions e soma de bases trocáveis, textura areia 
e baixo teor de matéria orgânica também limitam profusamente o 
seu uso agrícola (Tab. 5.XLI). 

Floristicamente, está recoberta por espécies de influência flu
viomarinha com vegetação arbustiva (mangue). Seu uso atual é 
restrito. 

I) Série 235 

Está representada pelos postos pluviométricos de Água Branca
ALe Poção-PE (Tab. 5.XIV). 

Faz parte de superfícies pediplanadas convexas elaboradas 
sobre o Pediplano Central do Planalto da Borborema e sobre os 
Maciços Setentrionais do Planalto da Borborema, com declivi
dade entre 1 5 e 25%. 

Encontra-se abrangida por solos Regossolos distróficos com 
problemas de drenagem acentuada de estrutura no horizonte 
subsuperficial e textura areia tanto no horizonte superficial como 
no subsuperficial, além da baixa capacidade de troca de cátions, 
soma de bases trocáveis e baixo teor de matéria orgânica (Tab. 
5.XLI). 

Estas áreas estão recobertas pela Estepe (Caatinga) e Estepe 
Arbórea Aberta. Seu uso atual está representado basicamente 
pela exploração pecuária em pastos plantados em menor escala e 
na pastagem nativa, seguida de culturas temporárias de sub
sistência. 

J) Série 235° 

Encontra-se na mesma faixa climática que a anteriormente cita
da, sendo representada pelos postos pluviométricos de Ventura
BA e Ribeirópolis-SE (Tab. 5.XIV). 

Encontra-se fazendo parte das Chapadas de Morro do Chapéu 
e do Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris, com declividade va
riando entre 15 e 25%. 

Do ponto de vista pedológico, este solo se enquadra no grupo 
dos Solos Concrecionários e Litólicos distróficos, que têm como 
fatores limitantes a capacidade de troca de cátions, soma de 
bases trocáveis e profundidade efetiva, além do horizonte A estar 
assentado sobre a rocha matriz (Tab. 5.XLI). 
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Recobre estes solos vegetação de Estepe Arbórea Densa e 
Floresta Estacionai Semidecidual. O uso atual está restrito à 
exploração pecuária na vegetação nativa, a alguns cultivos de 
sisal e mamona e a ocorrências esparsas de cultivos de subsis
tência, destacando-se o milho e o feijão, principalmente. 

L) Série 245 

Está constituída por uma única mancha localizada ao norte da 
serra dos Cavalos no Planalto da Borborema. 

Está representada pelo posto pluviométrico de Poção-PE (Tab. 
5.XIV). 

Do ponto de vista geomorfológico, apresenta certa similari
dade com a Unidade 235de, diferindo apenas quanto ao relevo, 
pois a referida unidade encontra-se sob declividade variando 
entre 15 e 25%, e faz parte da mesma unidade geomorfológica, 
porém com declividade entre 25 e 40%. 

Pedologicamente, comporta o mesmo tipo de solo que é o 
Regossolo distrófico e apresenta as mesmas restrições corres
pondentes à unidade acima citada. Exceção se faz à estrutura do 
horizonte subsuperficial que se apresenta muito leve, conforme 
os dados relacionados na Tabela 5.XLI. 

Está representada pela Estepe Arbórea Aberta. Seu uso atual 
está limitado à pecuária extensiva em pastos naturais e às cultu
ras temporárias de subsistência, tendo em vista a situação edá
fica associada à disposição do relevo. 

M) Série 245° 

Assemelha-se à Série 235° anteriormente descrita, diferindo no 
que diz respeito ao declive do relevo que nesta série oscila entre 
25 e 40% e a impedimentos como cascalho e pedregosidade na 
superfície. Está representada pelos postos pluviométricos de 
Morro do Chapéu-BA e Ventura-BA (Tab. 5:XIV). 

Está representada por Solos Concrecionários e Litólicos, que à 
semelhança da Série 235° apresentam restrições quanto à baixa 
capacidade de troca d.e cátions, à soma de bases trocáveis, à pro
fundidade efetiva inferior a 30 em e ao horizonte A, que está 
assentado sobre a rocha matriz, conforme os dados relacionados 
na Tabela 5.XLI. 

A cobertura florística está representada pela Savana Arbórea 
Aberta, cujo uso atual de maior expressão é a pecuária extensiva, 
seguida de culturas de subsistência. 

N) Séries 315 e 325 

Englobam séries que se desenvolvem sob cofldições climáticas 
bem mais restritivas do que a mencionada anteriormente, sendo 
representadas pelos postos pluviométricos da Rainha dos Anjos
BA, Tobias Barreto-SE, Alto Bonito-BA, Açude Serrote-BA, Nova 
Soure-BA, Euclides da Cunha-BA, Maçacará-BA, Cumaru-PE, 
Tomar do Geru-SE, Pesqueira-PE, Mirandiba-PE, Brejo de São 
José-PE, Salobro-PE e Altinho-PE (Tab. 5.XX). 

Faz parte de superfícies aplanadas e dissecadas, modeladas 
sobre os Tabuleiros do Rio Real, Maciços Setentrionais e Pedi
plano Central do Planalto da Borborema, Chapadas de Morro do 
Chapéu, Pedi plano Sertanejo, Tabuleiros do ltapicuru, Chapadas 
do Tonã e da Serra Talhada e Piemonte Oriental da Borborema, 
com declividades que em todos os casos estão compreendidas 
entre zero e 15%. 

A Série 315 está representada por solos Pia nosso los Solódi
cos eutróficos, Solonetz Solodizados, Areias Quartzos as distrófi
cas e Regossolos distróficos com estrutura maciça e coluna r nos 
horizontes subsuperficiais. Por outro lado, apresenta baixa capa
cidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis, excecão 
feita à Unidade 315sd que apresenta valores entre 10,8 e 7,7 ~E/ 
1 00 g de solo, cuja drenagem varia de acentuada a mal drenado, 
com problemas de salinidade, constituindo nestes casos as Uni
dades 315sd, 315de e 315ec. 

A 325 agrupa os mesmos solos da mencionada anterior
mente, porém de relevo mais acentuado, que detém solos ligeira
mente melhores, de forma que as restrições que podem ser 
assinaladas se enquadram no baixo teor de matéria orgânica, 
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estrutura, ligeiramente salinos, baixa soma de bases trocáveis e 
profundidade efetiva. Os dados relativos à caracterização das uni
dades encontram -se relacionados na Tabela 5.XLI. 

Do ponto de vista florístico, estes solos estão sob cobertura do 
Contato Savana/Estepe, Contato Savana/Floresta Estacionai Se
midecidual. Contato Savana/Floresta Ombrófila, Estepe (Caa
tinga), Estepe Arbórea Aberta, Contato Savana/Estepe e Contato 
Estepe/Floresta Estacionai. 

Seu uso atual oferece grande diversificação, sobressaindo em 
primeiro lugar a exploração pecuária tanto em pastagens naturais 
como em plantadas, seguidas dos cultivos de sisal, mamona e 
mandioca, havendo também culturas de cítricos e maracujá con
sorciado com fumo, além de plantações de cajueiros e algodão. 
As culturas de subsistência, geralmente milho e feijão, são apro
veitadas no período das chuvas. 

O) Série 325° 

Esta unidade encontra-se representada por pequenas manchas 
isoladas localizadas na porção setentrional da Chapada Dia
mantina. 

Encontra-se representada pela mesma faixa climática da uni
dade anterior e sob influência do posto pluviométrico de Rodolei
ro-BA (Tab. 5.XX). 

Faz parte de áreas fracamente dissecadas dos Blocos Planálti
cos Setentrionais com declividade compreendida entre 5 e 15%, 
não mecanizáveis em virtude da presença de pedregosidade na 
sua superfície. 

Esta série está constituída por Solos Concrecionários e Litóli
cos cujos fatores restritivos são: baixa capacidade de troca de 
cátions, soma de bases trocáveis, horizonte A assentado direta
mente sobre a rocha matriz com profundidade efetiva inferior a 30 
em. Todos os dados que caracterizam esta unidade encontram
se na Tabela 5.XLI. 

Acha-se recoberta pela Savana e pelo Contato Savana/Estepe. 
Seu uso atual está condicionado à exploração pecuária extensiva 
e a culturas de si sal, mamona e mandioca, limitada de modo geral 
por fatores de natureza edáfica de difícil controle. 

P) Série 335 

Esta série está representada por várias manchas que se concen
tram em sua maior parte na porção sudeste e em menor parte na 
porção nordeste das Folhas. 

Encontra-se representada pelos postos pluviométricos de To
mar do Geru-SE, Cumaru-PE, Nova Soure-BA, ltapicuru-BA, Ma
çacará-BA e Salobro-PE (Tab. 5.XX). 

Do ponto de vista do relevo, apresenta comportamento dife
renciado em relação à série anterior, que se revela mais movi
mentado, sendo elaborado nos Tabuleiros do ltapicuru, nos Ma
ciços Setentrionais do Planalto da Borborema e no Pediplano 
Sertanejo, com declividade que não ultrapassa os 25%, suscetí
vel de ser mecanizada, porém com certa dificuldade. 

As características físico-químicas mais restritivas dos solos 
representativos estão constituídas pela drenagem que varia de 
imperfeita a mal, estrutura do tipo maciça e colunar presente nos 
horizontes subsuperficiais, capacidade de troca de cátions e 
soma de bases trocáveis inferiores a 4,1 mE/1 00 g de solo. Está 
constituída por grupos de solos Solonetz Solodizados, Pla
nossolos Solódicos, Areias Quartzosas e Regossolos, onde os 
mencionados em primeiro lugar apresentam problemas de salini
dade moderada a ligeira, além da profundidade efetiva inferior a 
70 em e superior a 13 em condicionada por estes fatores. As uni
dades pertencentes a esta série estão caracterizadas na Tabe
la 5.XLI. 

Está representada pelo Contato Savana/Floresta Estacionai 
Semidecidual. ecotono, Savana e Estepe Arbórea Aberta. O uso 
atual destas terras está ligado à exploração pecuária em pasta
gens plantada e nativa, além de alguns cultivos de subsistência 
como o milho e a mandioca, sem qualquer sistema de controle à 
erosão, constituindo em fator de degradação a curto prazo para 
estes solos. 



Q) Série 335° 

Localiza-se em sua maior parte na porção suaoeste das Folhas. 
Encontra-se sob a mesma faixa que caracteriza a série ante

rior, sendo representada pelos postos pluviométricos de Pes
queira-PE, Barro Alto-BA e Rodoleiro-BA (Tab. 5.XX). 

Faz parte de superfícies convexas com declividade entre 15 e 
25%. São, no entanto, de difícil mecanização em face da pre
sença de cascalho e pedregosidade na sua superfície. 

Está representada por solos Solonetz Solodizados e por Solos 
Litólicos, sendo suas principais limitações a estrutura coluna r no 
horizonte B dos primeiros, assentamento do horizonte A sobre a 
rocha matriz nos Litólicos, baixa capacidade de troca de cátions e 
soma de bases trocáveis. Caracteriza-se também por apresentar 
ligeira salinidade, dadas as condições de drenagem imperfeita a 
excessiva, além da profundidade efetiva inferior a 30 em. As 
demais características de cada uma de suas unidades acham-se 
relacionadas na Tabela 5.XLI. 

Encontra-se sob cobertura vegetal da Floresta Ombrófila Aber
ta, ecotono, Estepe Arbórea Densa e Savana. Atualmente, nota
se parte da vegetação natural substituída por pequenas culturas 
de subsistência condicionada à exploração pecuária extensiva. 

R) Série 345 

Está representada por pequenas manchas distribuídas de modo 
disperso, sendo climaticamente representada pelos postos plu
viométricos de Euclides da Cunha-BA e Maçacará-BA (Tab. 5 )0(). 

Encontra-se fazendo parte de formas convexas elaboradas 
sobre os Tabuleiros do ltapicuru, os Maciços Setentrionais e 
Pediplano Central do Planalto da Borborema, cuja declividade 
oscila entre 25 e 40%, sendo possível apenas o uso de implemen
tas de tração animal em face das condições do relevo. 

Está representada por Areias Quartzosas distróficas e por 
solos Regossolos, sendo suas maiores limitações ao uso a estru
tura maciça e a drenagem acentuada. No entanto, outras caracte
rísticas físico-químicas dificultam também sua utilização, embora 
em menor escala, são elas: textura moderadamente leve nos hori
zontes superficiais, baixa capacidade de troca de cátions, soma 
de bases trocáveis e teor de matéria orgânica inferior a 1% 
(Tab 5 XLI) 

Sua cobertura florística está representada pela Savana, Estepe 
(Caatinga) e Estepe Arbórea Aberta, tendo como principal ocupa
ção a pecuária extensiva em meio à vegetação nativa. 

S) Série 345° 

Encontra-se representada pelos postos pluviométricos de Eucli
des da Cunha-BA, Rodoleiro-BA e Barro Alto-BA (Tab. 5.XX). 

Faz parte de superfícies dissecadas e relevos do tipo insel
bergs, elaborados sobre os Blocos Planálticos Setentrionais e 
sobre os Campos de Areias do Médio São Francisco, cujas decli
vidades oscilam entre 25 e 40%, sendo deste modo não meca
nizáveis e distingue-se da série anterior por apresentar impedi
mentos de ordem física na superfície. 

As características físico-químicas mais limitativas dos solos 
desta série estão representadas por um horizonte A assentado 
diretamente sobre a rocha matriz, baixa capacidade de troca de 
cátions, baixa soma de bases trocáveis e profundidade efetiva em 
torno de 30 em (Tab 5 XLI). 

Do ponto de vista florístico, está representada pela Estepe 
Arbórea Densa e pelo ecotono. Seu uso atual é com a pecuária 
extensiva na pastagem nativa. 

T) Série 415 

Está representada por diversas manchas compactas, distribuídas 
em sua maior parte no Raso da Catarina e imediações da Represa 
de Sobradinho, sendo as demais dispersas nos setores nordeste 
e noroeste das Folhas. 

Encontra-se sob faixa de clima mais restritiva que as anterio
res. Está representada pelos postos pluviométricos de Tupana
tinga-PE, Pesquei ra-PE, Lagoa do Alegre-BA, Sete Lagoas-PI, Pé 

de Serra-BA, Valente-BA, Salgado do Melão-BA, Juá-BA, Juazei
ro-BA, Soares-PE, Boa Vista-PE e Moderna-PE (Tab. 5.XXIX). 

Encontra-se sobre superfícies planas, elaboradas no Pedipla
no Sertanejo, nos Maciços Setentrionais e Pediplano Central do 
Planalto da Borborema, nos Patamares Periféricos à lbiapaba
Araripe, nos Campos de Areia do Médio São Francisco e nos 
Tabuleiros do ltapicuru, com menos de 5% de declividade,sendo, 
portanto, plenamente mecanizáveis, com moderada tendência 
à erosão. 

Integram-se a esta série os solos Solonetz Solodizados, Pla
nossolos Solódicos, Areias Quartzosas álicas e os Regossolos 
distróficos que, de modo geral, estão limitados pela drenagem 
que varia de imperfeita a excessiva, com problema de salinidade, 
estrutura coluna r e macica nos horizontes subsuperficiais, bail(a 
capacidade de troca de éátions, soma de bases trocáveis e pro
fundidade efetiva (Tab. 5.XLI). 

Está sob cobertura vegetal da Estepe Arbórea Aberta ou Den
sa, Estepe Parque, Contato Estepe/Floresta Estacionai Semideci
dual e Estepe (Caatinga). Seu uso atual está constituído pela 
atividade pecuária em pastos plantados e na vegetação nativa, 
predominando cultivos de sisal. mamona, mandioca e milho, 
além de cultivos de palma forrageira. 

U) Série 415° 

Climática e geomorfologicamente desenvolve-se sob as mesmas 
condições que a anterior, estando representada pelos postos plu
viométricos de Henrique Dias-PE, Sobrado-BA e Pau a Pique-BA 
(Tab. 5.XXIX). 

Do ponto de vista pedológico, esta série faz parte de solos 
Solonetz Solodizados, Concrecionários e Litólicos, sendo que a 
Unidade 415°se representada pelo solo mencionado em primeiro 
lugar apresenta elevada capacidade de troca de cátions,limitada, 
porém, pela estrutura colunar e maciça conseqüência de sua 
drenagem imperfeita, condicionando o acúmulo de sais solúveis 
de sódio e tendo a profundidade efetiva em torno de 11 em, além 
de impedimentos de ordem física presentes na sua superfície. Já 
a Unidade 415°pt se apresenta com o horizonte A assentado dire
tamente sobre a rocha matriz, com baixas capacidade de troca de 
cátions e soma de bases trocáveis, profundidade efetiva inferior a 
30cm, além de impedimentos na superfície, constituindo os limi
tes ao seu uso (Tab. 5.XLI). 

Sua cobertura florística está constituída pela Estepe (Caa
tinga). Estepe Arbórea Aberta e Estepe Parque. Seu uso atual con
siste basicamente da exploração pecuária em caráter extensivo e 
alguns cultivos de subsistência como milho e mandioca na época 
das águas 

V) Série 425 

Abrange um conjunto de áreas que se distribuem de modo dis
perso, onde as mais compactas estão localizadas no Raso da 
Catarina e nas Chapadas de Tonã e da Serra Talhada (Est. 5.X 
A). 

Encontra-se representada pelos postos pluviométricos de 
Sete Lagoas-PI, Valente-BA, Ribeira do Amparo-BA, Ribeira do 
Pombai-BA. Água Branca-BA. Jeremoabo-BA, Salgado do Me
lão-BA. Juá-BA, Soares-PE, Cachoeirinha-PE, Brejo do Piore-PE, 
Olho d'Água das Flores-ALe Riacho Grande-AL (Tab 5XXIX) 

Apresenta o relevo mais acentuado que a série anterior, desen
volvendo-se sobre superfícies dissecadas dos Patamares Peri
féricos à lbiapaba-Araripe, Pediplano Sertanejo, Tabuleiros do 
ltapicuru, Chapadas do Tonã e da Serra Talhada, Pediplano Cen
tral do Planalto da Borborema e Pediplano do Baixo São Fran
cisco, cujo relevo não ultrapassa os 1 5%, sendo, deste modo, 
plenamente mecanizáveis. 

Está representada por solos Regossolos e Areias Quartzosas 
distróficas que, de modo geral, são de baixas capacidade de ti oca 
de cátions e soma de bases trocáveis, com estrutura maciça no 
suborizonte dos regossolos e textura areia nos horizontes super
ficiais e subsuperficiais, drenagem acentuada e baixo teor de 
matéria orgânica, constituindo os fatores mais limitativos ao seu 
uso agrícola imediato (Tab. 5.XLI). 
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Está representada pela cobertura vegetal da Estepe Arbórea 
Aberta ou Densa, Estepe (Caatinga), pelo ecotono e Savana. Atual
mente predomina a pecuária extensiva na pastagem nativa e em 
alguns pastos plantados. Destacam-se culturas de subsistência 
como milho, feijão e palma. No vale do rio Vaza-Barris, notam-se 
áreas intensamente cultivadas com milho, feijão, frutíferas e 
tomate irrigado. Há também culturas de vazantes onde se culti
vam feijão, batata-doce e outros de bastante expressividade para 
a área. 

X) Série 425° 

Climática e geomorfologicamente, apresenta resultantes-de-in
teração comparáveis à sua correspondente anterior diferindo 
apenas pelas ocorrências de cascalho e calhaus que dificultam o 
uso de implementas agrícolas. Está representada pelos postos 
pluviométricos de Colônia Agrícola-BA, Laje-BA, Fazenda Breji
nho-BA e Pau a Pique-BA (Tab. 5.XXIX). 

Esta unidade encontra-se representada em sua totalidade por 
Solos Litólicos, cujas capacidade de troca de cátions e soma de 
bases trocáveis estão na faixa de 4,2 e 1,9 mE/1 00 g de solo, 
seqüência de horizontes A/R onde o horizonte A encontra-se 
assentado sobre o material de origem e com profundidade efetiva 
inferior a 30 em (Tab. 5.XLI), constituindo estes fatores as carac
terísticas mais restritivas ao seu uso. 

Do ponto de vista florístico, está representada pela cobertura 
da Estepe Arbórea Aberta ou Densa. Atualmente encontra-se 
ocupada pela exploração pecuária em regime extensivo. 

Z) Série 435 

Encontra-se localizada ao norte da serra das Ponteiras, próxima à 
fronteira com os Estados da Paraíba e Pernambuco, na serra do 
Tonã, no Raso da Catarina ao sul e a noroeste da serra do Brejo no 
Estado do Piauí, s.endo representada pelos postos pluviométricos 
de Angicos-PE, Agua Branca-BA, São Francisco-PI, Salgado do 
Melão-BA, Barriguda-PE e São Caetano-PE (Tab. 5. XXIX). 

Encontra-se sobre relevo mais acentuado que a série anterior 
e faz parte de superfícies dissecadas dos Patamares Periféricós à 
lbiapaba-Araripe, das Chapadas do Tonã e da Serra Talhada, cuja 
declividade oscila em torno de 15 a 25%, sendo desta forma 
mecanizáveis, embora com certa perda de potência pelas máqui
nas e suscetíveis à erosão. 

As características físico-químicas mais restritivas dos solos 
representativos são a drenagem imperfeita, problemas de salini
dade e estrutura colunar nos solos Solonetz Solodizados que 
compõem a Unidade 435sd. Todavia, há também solos que re
presentam a série como as Areias Ouartzosas, cujas limitações 
dizem respeito à estrutura e à drenagem acent1,1ada (Tab. 5.XLI). 

Encontra-se recoberta pela Estepe Parque, Savana e Estepe 
Arbórea Aberta ou Densa. Atualmente está ocupada pela pecuária 
extensiva como única atividade. 

AA) Série 435° 

Do ponto de vista climático e geomorfológico. esta série apre
senta similaridade com a sua anterior, diferindo apenas quanto às 
presenças de cascalhos e calhaus que impedem a utilização das 
máquinéjS. Está representada pelos postos pluviométricos de 
Olho d'Agua do Facundo-BA, Abreus-BA, Sítio-BA e Jaguaraci
BA lTab. 5.XXIX). 

E representada por Solos Litólicos, tendo como seqüência de 
horizonte A/R. ou seja, seu horizonte A encontra-se sobre a rocha 
matriz e tem como características mais restritivas a textura, capa
cidade de troca de cátions, bases trocáveis e profundidade efetiva 
(Tab. 5.XLI). 

Sua cobertura florística está sob influência da Estepe Arbórea 
Aberta ou Densa, onde predomina a exploração pecuária em 
regime extensivo, com alguns cultivos de subsistência como 
milho em pequenas áreas. 

BB) Série 445 

Engloba áreas localizadas na serra do Tonã e ao sul do Raso da 
Catarina, sendo representada pelos po~tos pluviométricos de 
Mirandela-BA, Salgado do Melão-BA e Juá-BA (Tab. 5.XXIX). 
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Faz parte de superfícies dissecadas que se desenvolvem nas 
Chapadas do Tonã e da Serra Talhada e nos Tabuleiros do ltapi
curu, cujas declividades oscilam entre 25 e 40%, não mecanizá
veis a não ser por implementas de tração animal, necessitando de 
manejo adequado, pois são suscetíveis à erosão. 

Pedologicamente, está constituída predominantemente por 
Areias Quartzosas distróficas, limitada pela drenagem excessiva, 
capacidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis inferio
res a 2,0 mE/1 00 g de solo e baixo teor de matéria orgânica, 
caracterizando estes solos como de baixas fertilidades atual e 
potencial, conseqüentemente de baixa produtividade (Tab. 5.XLI). 

A vegetação que predomina na área é a Estepe Arbórea Aberta. 
Encontra-se também ocupada por exploração pecuária inexp
ressiva em termos de produção em face das condições eda
foclimáticas inerentes a estas áreas. 

CC) Série 445° 

Está representada por manchas que se localizam na serra do Iná
cio, serra de São Francisco, ao sul da serra do Ouricuri-BA, no ex
tremo setentrional da Chapada da Diamantina e a sudeste da 
serra Talhada, estando representadas pelos postos pluviométri
cos de Manari-PE, Varzinha-PE, Lagoa do Alegre-BA, Sítio-BA e 
Delfino-BA (Tab. 5.XXIX). 

Desenvolve-se sobre superfícies dissecadas e relevos resi
duais que compõem o Pediplano Sertanejo, Blocos Planálticos 
Setentrionais do Planalto da Diamantina e Baixadas dos Rios 
Jacaré e Salitre, com declividades que oscilam entre 25 e 40%. 
São, todavia, solos pedregosos, representados pelos Litólicos, 
sem condições de mecanização até por tração animal. sendo a 
área das Folhas que oferece maiores restrições ao seu uso. 

Em relação aos solos seus fatores físico-químicos apresentam 
a máxima limitacão, além do horizonte A estar sobre a rocha ma
triz e da diminuta profundidade efetiva (inferior a 30 em), baixas 
capacidade de troca de cátions e a soma de bases trocáveis 
(Tab. 5.XLI). 

Está sob cobertura da Estepe Arbórea Aberta ou Densa, onde a 
vegetação se encontra bastante descaracterizada em vários pon
tos. Seu uso atual é bastante restrito. 

5.1 .2.4.4 - Subclasse Agroster-por-clima/relevo 

Fazem parte deste táxon quatro séries e sete unidades, que ocu
pam pequenas áreas dispersas a noroeste, a centro-norte e a 
centro-leste. As maiores c~reas pertencem às Séries 552° e 
553°. 

São séries homogêneas em termos de clima e declividade do 
relevo, diferenciando-se uma das outras em relação ao solo. 

São áreas cobertas pela Estepe (Caatinga) Arbórea Aberta e 
Arbórea Densa. 

A) Série 552 

Faz parte desta série uma única unidade, a 552pm (Tab. 5.XLII), 
ocupando uma área de 16 km2 situada a oeste da cidade de Paulo 
Afonso-BA. 

Está localizada no limite do Pediplano do Baixo São Francisco 
com as Chapadas do Tonã e da Serra Talhada. As declividades 
estão entre 40 e 55%, ligada à dissecação local na zona de con
tato entre as duas unidades geomorfológicas. Decorre desta 
declividade o grau de restrição 050 para o relevo, impróprio à 
mecanização e mais suscetível à erosão linear. 

O posto pluviométrico representativo da série é o de Glória
BA, com a média anual de precipitação de 420 mm. Nenhum mês 
com excedente hídrico foi observado; já o período de déficit 
hídrico é de 1 O meses, de maio a fevereiro. O índice agroclimático 
mostra que só 31% das necessidades hídricas das plantas são 
satisfeitas. 

O perfil de solo representativo para a unidade é um Bruno Não 
Cálcilo Vértico de fertilidade alta como mostram os valores da 
Tabela 5.XLII. As características físicas do perfil, drenagem, tex
tura e estrutura não impedem o uso intensivo. Ressaltam-se a 
profundidade efetiva de 55 em como fator restritivo principal e o 
conteúdo em matéria orgânica como restrição secundária. 



TABELA 5.XLII 
Caracterização das Unidades (Subclasse Agroster-por-clima/relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Decli- fndice Área Perfil Unidade (km2 ) n? vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap. troca Soma Prof. Horizonte A Mat. 
(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases efe- or_gll-

(mmhos/ Estrutura Textura (mE/lOOg) (mE/100g) ti v a Textura Estrutura n1ca 
em) (em) (%) 

552 pm 16 45/S 40-55 7.60 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 25,28 24.28 55 Franco-arenosa Blocos 1,27 
subangulares arenosa subangulares 

552• cp 20 79/S 40-55 7,44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 Franca, muito Granular 4,60 cascalhenta 

552° p 239 89/S 40-55 7,76 <4 Soa - - 11.25 8.65 30 Franca Blocos 4,11 com cascalho subangulares 

552• pm 218 67/S 40-55 7,4g <4 Boa - - 10,15 8.44 40 Franco-arenosa, 
Granular 1,35 cascalhenta 

553• ep 289 93/S 40-55 5,65 <4 Acentuada - - 4.29 4,29 35 Areia franca, Blocos 1.72 cascalhenta subangulares 

553° p 29 66/S 40-55 6,31 <4 Boa - - 7.60 6,70 15 Franco-arenosa Granular 1.20 cascalhenta 

554° bp 51 88/S 40-55 4,72 <4 Acentuada - - 6,10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

• Unodade com 1mped1mento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pédregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho. 
/S- Perf1s levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS. 

A interação dos três condicionantes de interação descritos 
anteriormente direcionam o uso no sentido da pecuária em pas
tos plantados. 

B) Série 552° 

Está localizada nas margens do rio São Francisco, na região de 
Pão de Açúcar-A L e Porto da Folha-SE; na região de Macururé-BA 
e na região de Jutaí-PE. 

Ocupa áreas dos Pediplanos do Baixo São Francisco e Serta
nejo e áreas do Tabuleiro Dissecado do Vaza-Barris. Os modela
dos característicos são os de dissecação e aplainamento confe
rindo ao relevo declives de 40 a 5596. 

Representam esta série os postos pluviométricos de Porto da 
Folha-SE, Macururé-BA e Jutaí-PE, cujos índices agroclimáticos 
são respectivamente 38, 36 e 3996, demonstrando que a capaci
dade hídrica da série para cobrir as necessidades das plantas é 
deficiente. A pluviometria média anual varia de 459 mm em 
Macururé até 562 mm em Jutaí. A evapotranspiração potencial é 
elevada como mostram os dados da Tabela 5.XXXVIII. O período 
da deficiência hídrica é de 1 O a 12 meses. 

Os solos representativos da série são Litólicos cascalhentos, 
fase rochosa e pedregosa, todos com restrições por profundi
dade. São solos de fertilidade mediana a baixa (Tab. 5.XLII). 

A conjugação dos três fatores de interação descritos anterior
mente forma as Unidades 552°cp, 552°p e 552°pm, restritivas ao 
uso intensivo quanto ao clima, ao relevo, à presença abundante 
de pedregosidade, além da pouca profundidade. O uso mais 
adequado, neste caso, é com a preservação de vida silvestre. 

C) Série 553° 

Esta série caracteriza-se pela dispersão espacial. Suas unidades 
localizam-se a sudeste de Betânia-PE; nas regiões de Santa 
Brígida-PE; Paulo Afonso-BA, Orocó-PE e Açude Saco 11-PE; a 
nordeste de Macururé-BA; a norte e oeste de serra do Brejo-PI. 

Encontra-se sobre os Pediplanos do Baixo São Francisco e 
Sertanejo, sobre os Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe e 
sobre as Chapadas do Tonã e da Serra Talhada. Os modelados 
correlatos são os de dissecação. A declividade do relevo de 40 a 
5596 condiciona o grau restritivo 050. 

Os dados climáticos dos postos pluviométricos de Jacaré-PE, 
Santa Brígida-BA. Glória-BA. Macururé-BA. Orocó-PE, Fazenda 
Arroz-PIe Fazenda Sussuarana-PI, representativos das unidades, 
encont_ram-se na Tabela 5.XXXVIII. Apesar da dispersão espacial 
~as umdades, estas apresentam grande homogeneidade climá
trca, havendo também semelhanças de características com a 
Série 552o. 

Dois Solos Litólicos representam esta série, ambos restritos 
pela profundidade, e no caso do Perfii93/S por também apresen
tar restrição quanto à estrutura em grão simples, agravada ainda 
mais pela presença de pedregosidade. 

O uso mais adaptado às Unidades 553°ep e 553op é com 
pastagem nativa e principalmente preservação. Os perfis de solos 
são muito rasos e a declividade do relevo é alta, o que propicia 
com mais intensidade a erosão. 

D) Série 554° 

Representa esta série uma única unidade a 5540bp,localizada na 
região de Canché-BA. 

Faz parte da Unidade Chapadas do Tonã e da Serra Talhada, 
correlacionada com o modelado de dissecação. A declividade do 
relevo local é de 40 a 5596 condicionando restrição de 050, 
imprópria ao uso de maquinaria agrícola. 

O posto pluviométrico representativo da área é o de Canché
BA com 439 mm de chuva anual. O índice agroclimático é de 
3496, mostrando que a série atende menos da metade das neces
sidades hídricas das plantas. A deficiência hídrica ocorre durante 
10 meses. 

O solo representativo da unidade é um Litólico distrófico de 
baixa soma de bases trocáveis e pequena profundidade (Tab. 
5.XLII ). 

Desta subclasse, esta é a série mais desfavorável ao uso. 
aconselhando-se que sua área seja destinada à preservação de 
vida silvestre. 

5.1.2.4.5 - Subclasse Agroster-por-clima/solo 

Abrange os resultantes-de-interação que apresentam índice agro
climático sup~rior a 2596 e inferior a 4096 independente das con
dições do relevo. Exige 4096das necessidades de umidade consi
derada ideal para o desenvolvimento das plantas. representada 
por sua correspondente evapotranspiração potencial. 

Caracteriza-se por apresentar solos com índice pedológico, 
expresso pela média geométrica dos pesos atribuídos às suas 
características, de 2,5 a 4,0. Por outro lado, estes se apresentam 
como de baixas capacidade de troca de cátions e soma de bases 
trocáveis, que, de outro modo, possuem alto déficit hídrico, con
dições de salinidade e/ou alcalinidade, além das restrições im
postas pela pedregosidade e/ou rochosidade. 

A) Séries 515 e 525 
Estão constituídas por manchas distintas que se localizam na 
parte oriental e sudoeste da serra Talhada, no Raso da Catarina e 
na porção oriental e noroeste das Folhas. 
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Estão representadas pelos postos pluviométricos de Santa 
Maria da Boa Vista -PE,Chorrochó-BA, Cabrobó-PE, Fazenda Sus
suarana-PI. Sento-Sé-BA, Bom Sossego-BA, Canché-BA, Glória
BA, Petrolândia-PE, Sansaité-BA e Jacaré-PE {Tab. 5.XLIII). 

Encontram-se sobre superfícies aplanadas e dissecadas, ela
boradas no Pediplano Sertanejo, nas Chapadas do Tonã e da 
Serra Talhada, nos Patamares Periféricos à lbiapaba-Araripe, nos 
Campos de Areias do Médio São Francisco e no Pediplano do 
Baixo São Francisco, com declividades que oscilam entre zero 
e 15%. 

Fazem parte das unidades destas áreas os solos Solonetz 
Solodizados e as Areias Quartzosas distróficas, cujas característi
cas físico-químicas mais restritivas são: drenagem acentuada a 
imperfeita, estrutura colunar nos horizontes subsuperficiais e 
maciça nos superficiais, constituindo as Unidades 515sd e 
525sd com problemas de salinidade moderada a ligeira, capaci-

dade de troca de cátions e soma de bases trocáveis variando 
entre 4,6 e 0,6 e 3,2 e 0,5 mE/1 00 g de solo, respectivamente, e 
profundidade efetiva inferior a 7 em. Já as Unidades 515de e 
525de apresentam como características limitativas a drenagem 
excessiva a imperfeita, estrutura e textura nos horizontes subsu
perficiais, capacidade de troca de cátions e soma de bases trocá
veis muito baixas, inclusive o teor de matéria orgânica (Tab. 
5.XLIII). 

Estão representadas pela cobertura vegetal da Estepe Arbórea 
Aberta, Estepe Parque e pelo ecotono. Atualmente estas terras 
estão ocupadas na sua maior parte pela caprinocultura na vegeta
ção nativa e por pequena pecuária. Há cultivos de palma forra
geira consorciada com algodão arbóreo, seguida de cultivos de 
subsistência como milho, feijão e outras culturas de menor im
portância na época das águas. 

TABELA 5 XLIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-clima/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Decli- Índice 
Área Perfil Mat 

Unidade (km2
) 

vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap. troca Soma Prol Horizonte A 
n? orgâ-

(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases ele-
(mmhos/ Estrutura Textura ti v a Textura Estrutura me a 

em) (mE/100g) (mE/100g) (em) (%) 

515 sd 525 265/S <5 3,66 4-8 Imperfeita Coluna r 
Franco·argilo- 4,81 3,25 7 Franco-arenosa Maciça 0,43 
arenosa 

515 de(1) 100/S <5 3,85 <4 Acentuada - - 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 0,46 

515 de(2) 3.297 326/S <5 3,64 <4 Acentuada - - 0,68 0.52 55 Areia Grãos simples 2,08 
515 de(3) 75/S <5 3,62 <4 Acentuada - - 0,62 0,52 135 Areia Granular 1,29 

525 sd 1 796 265/S <5 3,66 4-8 Imperfeita 
Coluna r Franco-argila-

arenosa 
4,81 3,25 7 Franco-arenosa Maciça 0,43 

525 de 654 100/S 5-15 3,85 <4 Acentuada 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 0,46 

525" pt 51 70/S 5-15 3,34 <4 Moderada - - 4,20 1,90 30 Franco-arenosa Grãos simples 1,57 

535 sd 58 265/S <5 3,66 4-8 Imperfeita Coluna r Franco-argila- 4,81 3,25 7 Franco-arenosa Maciça 0,43 
arenosa 

535 de 240 100/S 15-25 3,85 <4 Acentuada - - 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 0,46 

535" pt 94 70/S 15-25 3,34 <4 Moderada - 4,20 1,90 30 Franco-arenosa Grãos simples 1,57 

545 de 24 100/S 25-45 3,85 <4 Acentuada - 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 0,46 

545" pt 27 70/S 25-45 3,34 <4 Moderada - - 4,20 1,90 30 Franco-arenosa Grãos simples 1,57 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
/S- Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 

B) Série 525° 

Está localizada na serra de São Francisco, no Estado da Bahia, e 
sob influência dos postos pluviométricos de São Pedro-BA e Casa 
Nova-BA (Tab. 5.XXXVIII). 

Faz parte de superfícies aplanadas que se desenvolvem nos 
Campos de Areias do Médio São Francisco em Piemontes I numa
dos. Difere da sua correspondente anterior por apresentar pedre
gosidade e cascalho na superfície. 

Do ponto de vista pedológico, está representada por Solos 
Litólicos distróficos com capacidade de troca de cátions e soma 
de bases trocáveis em torno de 4,2 e 1,9 mE/1 00 g de solo onde o 
horizonte A se encontra assentado sobre o material de origem, 
com profundidade efetiva inferior a 30 em, constituindo estas 
características a base para sua limitação· (Tab. 5.XLIII). 

Encontra-se sob a cobertura da Estepe Arbórea Aberta ou 
Densa. Seu uso atual é restrito. 

C) Série 535 

Está representada por manchas que se localizam ao sul do muni
cípio de Belém do São Francisco, no Estado de Pernambuco, no 
município de Abaré, na Bahia, e ao norte do Raso da Catarina. 

Está representada pelos postos pluviométricos de Cabrobó
PE, Bom Sossego-BA e Glória-BA (Tab 5.XXXVIII). 

Encontra-se fazendo parte de superfícies dissecadas em for
mas convexas que se desenvolvem no Pediplano Sertanejo e nas 
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Chapadas do Tonã e da Serra Talhada, com declividades em torno 
de 15 e 25%, suscetíveis de serem mecanizadas, porém necessi
tando de manejo adequado tendo em vista o controle dos proces
sos erosivos. 

As unidades que compõem esta série estão representadas por 
solos Solonetz Solodizados e por Areias Ouartzosas distróficas, 
sendo, portanto, portadores de baixas fertilidade atual e poten
cial. Suas características mais restritivas constituem as baixas 
capacidade de troca de éátions e soma de bases trocáveis, estru
turas coluna r e maciça nos horizontes inferiores e superiores con
dicionadas à drenagem imperfeita e pelo acúmulo de sais solú
veis de sódio o qual faz parte da Unidade 535sd. Já a Unidade 
535de está limitada pela drenagem acentuada e estrutura do tipo 
areia cujas demais características encontram-se na Tabela 
5.XLIII. 

Sua cobertura florística está constituída pela Estepe (Caa
tinga) e pela Estepe Arbórea Aberta. Seu uso atual está repre
sentado pela exploração pecuária na vegetação nativa em precá
rias condições. 

D) Série 535° 

Apresenta as mesmas condicionantes climáticas da série ante
rior, sendo representada pelos postos pluviométricos de São 
Pedro-BA, Junco-BA e Fazenda Sussuarana-PI (Tab. 5.XXXVIII). 

Faz parte de superfícies aplanadas e dissecadas desenvolvi
das no Pediplano Sertanejo e no Vão da Bacia do Alto Parnaíba, 



diferindo da mencionada anteriormente por apresentar pedre
gosidade e cascalho na superfície impossibilitando, deste modo, 
o uso de implementos agrícolas. 

Esta série está representada por Solos Concrecionários e 
Litólicos,limitados pelas baixas capacidade de troca de cátions e 
soma de bases trocáveis e pela sua profundidade efetiva que não 
ultrapassa os 30 em, conforme os dados da Tabela 5.XLIII. 

Sua cobertura florística está sob influência da Estepe Arbórea 
Aberta ou Densa. Seu uso atual está representado pela caprino
cultura na maior parte e pela pecuária extensiva na pastagem 
nativa, com muitas cactáceas e xiquexique. 

E) Série 545 

Está constituída por uma única mancha localizada no Raso da 
Catarina, sendo representada pelo posto pluviométrico de Can
ché-BA (Tab. 5.XXXVIII). 

Encontra-se sobre relevo mais restritivo que a mencionada 
anteriormente, desenvolvendo-se nas Chapadas do Tonã e da 
Serra Talhada, com declividade entre 25 e 40%. 

Do ponto de vista pedológico, está representada pelas Areias 
Ouartzosas distróficas, cujos fatores mais restritivos são: drena
gem excessiva condicionada pela estrutura muito leve, capaci
dade de troca de cátions, soma de bases trocáveis e conteúdo de 
matéria orgânica muito baixo. As demais características de suas 
unidades estão descritas na Tabela 5.XLIII. 

Está representada unicamente pela Estepe Arbórea Aberta. 
Seu uso atual se faz representar pela pecuária extensiva seguida 
de pequenos cultivos de palma forrageira. Apesar das condicões 
edafoclimáticas desfavoráveis acompanhadas pelo solo erodido, 
ainda se cultivam o milho e feijão na época das águas. 

F) Série 545° 

Engloba apenas duas manchas localizadas ao norte e a nordeste 
da serra de São Francisco, no Estado da Bahia, e tendo os povoa
dos de Sento-Sé-BA e São Pedro-BA como representativos de 
seus parâmetros pluviométricos (Tab 5.XXXVIII) 

Faz parte de superfícies dissecadas e relevos residuais que se 
desenvolvem no Pedi plano Sertanejo, diferenciando-se da série 
anterior por apresentar calhaus e matacões na superfície. 

Basicamente está representada pelos Solos Litólicos, que 
segundo suas características físico-químicas apresentam baixas 
capacidade de troca de cátions e soma de bases trocáveis e pro
fundidade efetiva nunca superior a 30 em, sendo, portanto, solo 
restrito a qualquer atividade agrícola. 

Está sob cobertura da Estepe Arbórea Aberta ou Densa. Seu 
uso atual está limitado à exploração pecuária extensiva e sem 
expressividade para a região. 

5 1.2.4.6 - Subclasse Agroster-por-relevo/solo 

Agrupam-se sob esta denominação as áreas localizadas sob con
dições climáticas menos restritivas que as correspondentes às 
suas condicionantes relevo e solo. Nestas áreas a interação 

precipitação-temperatura-evapotranspiração determina uma de
manda hídrica ideal expressa por sua evapotranspiração poten
cial,satisfeita em pelo menos 40%de seu valortotal,quantificado 
este atendimento pela média de sua precipitação e de sua evapo
transpiração real. Concomitantemente, também apresentam de
clividades superiores a 40% e inferiores a 55%, inviabilizando, 
desta maneira, qualquer possibilidade de mecanização mesmo 
sendo esta realizada com tracão animal. Por outro lado, também 
apresentam como caráter homogêneo a baixa fertilidade de seus 
solos que, de modo geral, possuem textura leve e estrutura de 
grãos simples, sendo baixas sua fertilidade atual e potencial. 
Desta forma, de acordo com a variabilidade dos fatores consi
derados, subdivide-se a nível hierárquico mais específico nas 
Séries 255, 255°, 355, 355° e 455°, descritas a seguir 

A) Series 255 e 255° 

São séries que têm em comum, além da forte declividade de seus 
componentes geomorfológicos, um clima caracterizado por plu
viosidade em torno de 700 mm a 1.000 mm anuais, possibili
tando um atendimento de 70 a 85%de sua demanda hídrica anual 
expressa pela sua evapotranspiração potencial conforme os pa
râmetros representativos dos postos pluviométricos de Morro do 
Chapéu-BA e Água Branca-AL. respectivamente para as Séries 
255 e 255° (Tab. 5 XIV). 

A Série 255 está composta por solos de textura arenosa e 
estrutura em grãos simples no horizonte A, sendo a sua profundi
dade efetiva superior a 120 em, com baixas fertilidades atual e 
potencial, representados pelas Areias Quartzosas de tal modo 
que sua unidade representativa 255de tem como fatores mais 
limitantes ao seu uso além da estrutura a drenagem excessiva, 
aliadas à declividade entre 40 e 55%. 

Já a Série 255°, também composta por solos de baixas fertili
dades atual e potencial, possui uma drenagem moderada, textura 
franco-arenosa e profundidade efetiva inferior a 30 em, caracte
rística dos Solos Litólicos, que se situam nos Maciços Seten
trionais do Planalto da Borborema, com declividade entre 40 e 
55%, constituindo assim a maior limitação ao uso destas terras as 
quais estão representadas pela Unidade 255°ep, que também se 
caracteriza pela abundância de pedregosidade sobre sua su
perfície. 

Os dados de caracterização destas séries a nível mais especí
fico de unidade estão relacionados na Tabela 5.XLIV. 

B) Séries 355 e 355° 

Apresentam-se homogêneas tanto nas características climáticas 
quanto nas geomorfológicas, diferenciando-se apenas quanto 
aos solos que apresentam o mesmo grau de limitação. 

Assim a Série 355 climaticamente está representada pelo 
posto pluviométrico de Tacaratu-PE, cuja pluviometria situa-se 
em torno de 700 mm conforme dados da Tabela 5.XX. Encontra
se sobre as Chapadas do Tonã e da Serra Talhada com declivi
dade entre 40 e 55%, o que implica em sérios problemas de uso 
da· terra. 

Quanto aos fatores pedológicos, são solos pobres quimica
mente, muito arenosos, excessivamente drenados e com estru-

TABELA 5 XLIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil 
Decli- Índice 

Unidade (km2
) 

vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Pro f Horizonte A 
n? da de Drenagem efe-(%) lógico de cátions de bases 

(mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/1 OOg) ti v a Textura Estrutura 
em) (em) 

255 de 19 4/R 40-55 3,56 <4 Excessiva - - 1,52 1,38 170 Areia Grãos simples 

255° pt 218 70/S 40-55 3,34 <4 Moderada - - 4,20 1,90 30 Franco-arenosa Grãos simples 

355 de 26 100/S 40-55 3,85 <4 Excessiva - - 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 

355° pt 845 70/S 40-55 3,34 <4 Moderada - - 4,20 1,90 30 Franco-arenosa Grãos simples 

455° pt 467 70/S 40-55 3,34 <4 Moderada - - 4,20 1,90 30 Franco-arenosa Grãos simples 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
/S- Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
/R - Perfil levantado pela DIPED- Projeto RADAMBRASIL 

Mat 
or_gâ-
me a 
(%) 

0,66 

1,57 

0,46 

1;57 

1,57 
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tura em grãos simples embora profundos, sendo representados 
pelas Areias Ouartzosas, cujos fatores mais restritivos ao uso são 
sua drenagem interna e sua estrutura que caracterizam a Unidade 
355de (Tab. 5.XLIV). 

Já a Série 355° apresenta grande quantidade de pedras sobre 
sua superfície além de pequena profundidade efetiva. É um pouco 
menos arenosa que a da série anterior, a 355; a drenagem é 
moderada e a estrutura também em grãos simples. Sua forte 
declividade entre 40 e 55% impossibilita o uso de qualquer 
implemento agrícola até mesmo de tração animal. Está repre
sentada pela Unidade 355°pt cujos dados específicos estão 
caracterizados na Tabela 5.XLIV. 

Climaticamente, está representada pelo posto pluviométrico 
de Rodoleiro-BA (Tab. 5.XX). 

Fazem parte dos Blocos Planálticos Setentrionais do Planalto 
da Diamantina. 

C) Série 455° 

Climaticamente, desenvolve-se sob condicões bem mais restriti
vas que as séries anteriormente descritas nesta subclasse, sendo 
representada pelos postos pluviométricos de Bem Bom-BA, Del
fino-BA, Olho d'Água do Facundo-BA e Olho d'Água do Bruno-PE 
(Tab. 5.XXIX). 

Desenvolve-se sobre áreas localizadas das Baixadas dos Rios 
Jacaré e Salitre, Pediplano Sertanejo, Campos de Areias do 
Médio São Francisco e Pediplano do Baixo São Francisco com 
declividades entre 40 e 55%. 

É representada por Solos Litólicos, pedregosos e rochosos, de 
baixas fertilidades potencial e atual, de textura moderadamente 
leve e estrutura em grãos simples no horizonte superficial; são 
muito suscetíveis à erosão tanto pelas características pedológi
cas quanto geomorfológicas, daí a necessidade de manejo espe
cífico para a sua preservação. A nível hierárquico mais específico 
está representada pela Unidade 455°pt, cujos dados de sua 
caracterização podem ser observados na Tabela 5.XLIV. 

5.1.2.4. 7 - Subclasse Agroster-por-clima/relevo/solo 

Faz parte deste táxon uma única série e uma única unidade, cujas 
limitacões dizem respeito às características climáticas, de relevo 
e de s~lo. As características de semi-aridez do clima, um índice 
agroclimático entre 25 e 40% e a declividade do relevo entre 40 e 
55% aliada às características do solo condicionam o apareci
mento da Série 555° e da Unidade 555°pt, uma das mais adversas 
ao uso intensivo. 

A área é ocupada pela Estepe (Caatinga) Parque. 

A) Série 555° 

Localiza-se a sul da Barragem de Sobradinho-BA a oeste de 
Sento-Sé-BA, fazendo parte dos terrenos com declividade ele
vada, dos inselbergs dos Campos de Areia do Médio São Fran
cisco e do Pediplano Sertanejo. A declividade do relevo vai de 40 
a 55%, o que condiciona um grau de restrição de 050, totalmente 
impróprio à mecanização. Por outro lado, esta declividade deixa 
também o solo mais suscetível à erosão concentrada e areolar. 

Representa esta série o posto pluviométrico de Sento-Sé-BA 
(já inundado pela Barragem de Sobradinho), cujos dados encon
tram-se na Tabela 5.XXXVIII. possuindo características restritivas 
ao desenvolvimento pleno das plantas. O índice agroclimático 
mostra que somente 37% das necessidades hídricas das plantas 
são satisfeitos. 

O perfil de solo representativo para a série é de um Litólico dis
trófico fase pedregosa com características físicas restritivas ao 
uso de implementas agrícolas. O perfil possui pequena profundi
dade, textura franco-arenosa e estrutura em grão simples para o 
horizonte A, aliada à baixa fertilidade (Tab. 5.XLV), características 
estas restritivas à mecanização e agricultura. Atualmente a pe
cuária extensiva na Caatinga é responsável pelo uso da área. 
Aconselha-se que estas sejam áreas de preservação de vida 
silvestre. 

TABELA 5.XLV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-clima/relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

De c li- Índice 
Área Perfil Unidade 
(km2

) 
vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A Mat 

n~ 
(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases ele- orgâ-

(mmhos/ Estrutura I Textura (mE/100g) (mE/100g) ti v a Textura I Estrutura n1ca 
em) (em) (%) 

555° pt 279 70/S 40-55 3,34 <4 Moderada - I - 4,20 1,90 30 Franco-arenosa I Grãos simples 1,57 

o Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou com cascalho 
/S - Perfil levantado pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS. 

5.1 .2.5 -Classe Silvater 

Este nível taxonômico ocupa aproximadamente 8% das Folhas 
SC.24/25 Aracaju/Recife. Restringe-se a duas subclasses, Silva
ter-por-relevo e Silvater-por-solo (Tab. 5.XLVI). Deste percentual, 
a Subclasse Silvater-por-relevo ocupa maior área, de maneira 
descontínua. 

A Subclasse Silvater-por-solo restringe-se ao litoral e ocupa 
pequenas áreas. Refere-se exclusivamente aos solos de man
gue. 

Quanto ao clima, nesta classe há uma gama de variação muito 
grande, desde o grau de restrição 100 até 500. 

Pedologicamente, a variação é comparável ao clima. O grau de 
restrição varia de 002 a 006. 

As características pedológicas dos perfis de solo definem 
fatores restritivos de solos em maior quantidade para a associa
ção das características físicas e químicas, em segundo para as 
características físicas, em terceiro para as características qu í
micas. 

O relevo constitui para esta classe o grau de restricão mais 
importante; é necessário, portanto, estudo local para que estas 
áreas sejam utilizadas, dada a fragilidade ambiental. isto é, a sus-
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cetibilidade à erosão que elas apresentam. O ideal neste caso 
seria criação de áreas de preservação. 

5.1.2.5. 1 - Subclasse Silvater-por-relevo 

Desta subclasse fazem parte 29 séries e 69 unidades, que perfa
zem um total de 21.506 km2

, distribuídos descontinuamente 
na área. 

A localização desta subclasse na área mostra que preferenci
almente estas manchas estão condicionadas à presença das ser
ras e planaltos dissecados, o que dá origem ao relavo classe 060, 
com declives maiores que 55%. 

Levando-se em conta as características climáticas e pedológi
cas, as culturas mais adequadas em relação ao relevo seriam 
as permanentes. 

Em termos climáticos predominam os graus 200, 100 e 400 
de clima. Em menor quantidade aparecem os graus 300 e 500 
de clima. 

A menor pluviosidade, 301 mm, pertence ao posto pluviomé
trico de São Pedro, na serra de São Francisco, nas proximidades 
da Barragem de Sobradinho. A deficiência em água vai de janeiro 
a dezembro. 



Classe 

Silvater 

TABELA 5 XLVI 
Subdivisão da Classe 6- Silvater 

Subclasse Série Características pedológicas 
definidoras das unidades 

162 ep, cb, b 
163 eb, b, t 
163' p 
165' pt 
262 eb, ep, et, cb, b 
262' p, pm 
263 eb, b, bp, bt, t 
263' ep 
264 sp, dt, eb 
265' pt 
362 cb 
362' cp, p, pm 
363 sd, cb, b, bt, t, tm 

Silvater-por-relevo 363' ep, P 
364' bt 
365' pt 
462 em 
462' eb, et, cb, cp, p, pm 
463 sd, cb, bt 
463' ep, et. bm, p, tm 
464 sp, eb 
464' bp, bt 
465 de 
465' pt 
562' et, cb, pm 
563 b 
563' ep 
564 eb 
565' pt 

116 sd 
126 sd 

Silvater-por-solo 136 sd 
216 sd 
226* sd 

Área 
(km2) 

356 
2 467 

93 
62 

2 826 
600 

1 737 
965 

56 
856 
154 
470 
465 

1 807 
43 

1 249 
26 

946 
108 

2 962 
38 

258 
48 

1 823 
434 

5 
154 

10 
488 

319 
142 

68 
76 
63 

'Série definida por solos cascalhentos e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/ou 
concrecionários e/ou com cascalhos. 
*Série definida por excesso de umidade 

A maior pluviometria, 1.759 mm. faz parte do grau 100 de 
clima e refere-se ao posto pluviométrico de Cortês, possuindo 
deficiência hídrica de 167 mm nos meses de novembro a feve
reiro. 

Mais detalhes em relacão ao clima e aos solos serão descritos 
a seguir a nível de série.· 

A) Série 162 

Desta série fazem parte três unidades, 162ep, 162cb e 162b. As 
Unidades 162cb e 162b fazem parte das Encostas Orientais da 
Borborema, nas proximidades de Cortês e Santana do Mundaú, e 
a Unidade 162ep encontra-se no Patamar Colinoso Marginal na 
região de Mundo Novo. Elas fazem parte do modelado de disse
cação média e grau de aprofundamento três (vide 2 - Geo
morfologia), originando conseqüentemente terrenos de declivi
dade elevada, impróprios à mecanização. 

O clima nas três áreas não oferece impedimento à maioria das 
culturas comerciais. A pluviosidade média anual varia de 992 mm 
em Mundo Novo, passando por 1.347 mm em Santana do Mun
daú até 1. 759 mm em Cortês. Todas as três possuem deficiência 
hídrica em dada época do ano (Tab. 5.XVII). 

Os solos representativos destas unidades são Podzólicos de 
fertilidade natural baixa a média e características físicas média a 
boa, o que eleva estes solos ao grau 002. 

Os dois perfis representativos das Unidades 162b e 162cb 
possuem características físicas comparáveis: são solos profun
dos; mesma estrutura em blocos subangulares para o horizonte B 
e granular para o horizonte A. 

A capacidade de troca catiônica de ambos varia de 7,0 a 9,0 
mE/1 00 g. A soma de bases é baixa, aumentando um pouco na 
Unidade 162cb (Tab. 5.XLVII). É aconselhável, portanto, para 
estas duas unidades o uso de calagem, se necessário, e o uso 
de adubação. 

A Unidade 162ep em relação aos solos é mais apta ao uso 
intensivo do que as duas anteriores. A fertilidade natural do solo 
representativo da unidade é média. 

A capacidade de troca catiônica é de 19,65 mE/1 OOg e a soma 
de bases de 17,87 mE/1 00 g. O teor em matéria orgânica é de 
2,25%. As características do solo que dão origem à restrição 
desta unidade sã.o, primeiramente, a estrutura em blocos angula
res e, secundariamente, a profundidade de 85 em. 

Do entroncamento de Baixa Grande-BA até aproximadamente 
Piritiba-BA, passando por Mundo Novo-BA, atravessa-se uma 
área de classe de relevo 050 a 060, com solos de mesma quali
dade e grau de restrição 002. A vegetação original aí existente é a 
Floresta Ombrófila Aberta já substituída por pastos plantados. 

Domina nesta região a atividade pecuarista em áreas de classe 
060de relevo. Localmente, em áreas de relevo classes 01 O a 030, 
não mapeadas a esta escala. a atividade é mista; desenvolvem-se 
a pecuária, culturas de milho, mandioca e em escala industrial o 
plantio de café. 

As demais unidades são ocupadas quase que estritamente 
pelo cultivo da cana-de-açúcar. De certa maneira a cana-de
açúcar plantada em classe 060 de relevo evita que se acelere o 
processo erosivo nestas áreas, dado o seu caráter semiperma
nente, se se levar em conta que esta cultura pode produzir duran
te um período de até dez anos aproximadamente. 

B) Séries 163 e 163° 

As unidades pertencentes a estas séries localizam-se, em relação 
às unidades geomorfológicas, nos Tabuleiros do Rio Real, região 
de Pedrinhas-SE, a Riachão do Dantas-SE; nas Encostas Orien
tais do Planalto da Borborema, regiões de Santana do Mundaú
AL. União dos Palmares-AL, lbateguara-AL, serra dos Besouros, 
em Cortês-PE, e nascentes dos rios Jaboatão e Pirapama-PE; e 
nos Maciços Setentrionais, região a sul de Buíque-PE. 

São modelados de dissecação média a grosseira e aprofunda
mento dois e três (vide 2 - Geomorfologia), daí a presença de 
declives maiores que 40% restritivos à mecanização. 

São áreas representadas pelos postos pluviométricos de Pe
drinhas-SE, Santana do Mundaú-AL. Ouebrangulo-AL, São José 
da Laje-AL, Cortês-PE, Tupanatinga-PE e Buíque-PE. A menor 
pluviometria média anual corresponde ao posto pluviométrico de 
Tupanatinga-PE com 961 mm e a maior está em São José da Laje
AL com 1.815 mm. As características climáticas descritas para a 
série anterior servem a estas duas séries. 

Os perfis dos solos representativos das unidades componen
tes destas séries demonstram restrições a nível das característi
cas físicas e químicas. 

As características físicas referem-se à profundidade de 15 em 
para a Unidade 163°p, textura argila para a Unidade 163t e estru
tura em blocos angulares para a Unidade 163eb. A característica 
química refere-se à soma de bases que varia de 1,12 a 1 ,72 mE/ 
1 00 g para os perfis representativos das Unidades 163eb e 
163b. 

Os solos representativos das Unidades 163t, 163eb e 163b 
sã<> os Podzólicos e Latossolos distróficos e eutróficos, e da 
163°p um Litólico eutrófico cascalhento. Destas quatro unidades 
a que mais apresenta restrições em termos de uso intensivo é a 
163°p, por ter como restrição a mais a presença de cascalho no 
perfil de solo. 

As observações de campo mostram uma certa diversificação 
do uso agrícola do solo. Predomina no entanto a monocultura da 
cana-de-açúcar nas regiões de Cortês e União dos Palmares. As 
áreas de declives menores são aproveitadas com a pecuária, fruti
cultura, acompanhando os vales, e agricultura de subsistência -
mandioca, milho, feijão -nas Unidades 163eb e 163b. 

Domina na região de Boquim-SE, Pedrinhas-SE, riachão do 
Dantas-SE, na Unidade 163t, a fruticultura (maracujá, mamão, 
laranja), acompanhando áreas de relevo com grau de restrição 
01 O, não mapeadas nesta escala, e pecuária nas áreas dissecadas 
de declividades maiores que 40%. 

A região correspondente à Unidade 163°p é intensamente 
ocupada e utilizada com cultivos de milho, mandioca e atividade 
pecuarista. Em relação aos graus de restrição solo e relevo há 
sobreutilização desta área. 
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TABELA 5XLVII 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater~por-relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- lndice 
Unidade (km2

) 
vida de pedo- Salini- Horizonte 8 Cap troca Soma Prol Horizonte A Mat 

n~ da de Drenagem efe- or~â-(%) lógico de cátions de bases 
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 DDg) (mE/100g) tiva Textura Estrutura n1ca 

em) (em) (%) 

162 ep 275 112/S >55 7,78 <4 Moderada 
Blocos Argila 19,65 17,87 85 

Franco-argila- Blocos 2,25 
angulares arenosa subangulares 

Blocos Argila. 
Franco-argila-

162 cb 64 29/S >55 7,11 <4 Boa 7,04 4,09 130 arenosa, Granular 2,71 
subangulares com cascalho com cascalho 

162 b 17 17/S >55 7.01 <4 Moderada 
Blocos Argilo-siltosa 9,10 1,89 155 

Franca. 
Granular 1.87 

subangulares com cascalho 

163 eb 1 989 12*/S >55 6,30 <4 Moderada 
Blocos Muito 5,09 1,12 100 

Franco- Granular 1.39 
angulares argilosa arenosa 

163 b(1) 3/S >55 6.73 <4 Boa 
Blocos Muito 4,58 1,12 265 

Franco-argila-
Granular 1.97 

416 subangulares argilosa arenosa 

163 b(2) 13/S >55 6,54 <4 Moderada 
Blocos Muito 6.48 1,67 165'-

Franco- Granular 1.99 
subangulares argilosa arenosa 

163 t 54 24/R >55 6,67 <4 Boa Blocos 
subangulares 

Argila 11,01 8.74 140 Argila Maciça 1.41 

Franco-
163° p 93 66/S >55 6,31 <4 Boa - - 7,60 6.70 15 arenosa, Granular 1,00 

cascalhenta 

165° pt 62 70/S >55 3,34 <4 Moderada - 4,20 1,90 30 
Franco-

Grãos simples 1.57 -
arenosa 

262 eb 502 75/S >55 7,17 <4 Boa Blocos Muito 6,54 2,97 160'-
Franco-argila- Blocos 2,21 

angulares argilosa arenosa subangulares 

262 ep 233 112/S >55 7.78 <4 Moderada Blocos Argila 19,65 17,87 85 
Franco-argila Blocos 

2.25 
angulares -arenosa subangulares 

262 et(1) 3/SBCS >55 7,06 <4 Moderada Blocos Argilosa 14.97 11,93 100 
Argila- Blocos 

1.20 
277 angulares arenosa subangulares 

262 et(2) 3/R >55 7,06 <4 Moderada Blocos Argila 13,10 11.70 110 
Franco-argila-

Maciça 2.61 
subangulares arenosa 

262cb(1) 32/S >55 7.65 <4 Moderada Blocos Argila, 6,57 4.74 180 
Franco-argila- Granular 2,25 

413 subangulares com cascalho arenosa 

262 cb(2) 29/S >55 7.11 <4 Moderada Blocos Argila 5,30 2,92 85 
Franco-

Granular 2.37 
subangulares argilosa 

262 b(1) 4/S >55 7,38 <4 Boa Granular 
Muito 10,27 1,81 200 

Franco-argila- Granular 3.62 
1 401 argilosa arenosa 

262 b(2) 17/S >55 7,01 <4 Boa Blocos Argila- 9,10 1,89 155 
Franca, Granular 1,87 

subangulares si I tosa com cascalho 

262° p 338 89/S >55 7,76 <4 Boa - - 11.25 8,65 30 
Franca, Blocos 4,11 
com cascalho subangulares 

Franco-
262° pm 262 67/S >55 7.49 <4 Boa - - 10,15 8.44 40 arenosa, Granular 1,35 

cascalhenta 

263 eb 1 085 12'/S >55 6.30 <4 Moderada Blocos Muito 5,09 1,12 100 
Franco-

Granular 1,39 
angulares argilosa arenosa 

263 b(1) 3/S >55 6,73 <4 Boa Blocos Muito 4,58 1,12 265 
Franco-argila-

Granular 1,97 
subangulares argilosa arenosa 

331 
Blocos Argila-

Franco-
263 b(2) 16/S >55 6,19 <4 Moderada 4,32 11,90 60 arenosa, Granular 1,87 

subangulares arenosa com cascalho 

263 bp 82 107/S >55 7,10 <4 Moderada Blocos Muito 6,60 2,10 35 Franca Granular 1.90 
subangulares argilosa 

Blocos 
Franco-

263 bt 160 37/S >55 6,52 <4 Moderada Argila 4,99 2.44 130 arenosa, Grãos simples 1,13 
subangulares com cascalho 

263 t 79 24/R >55 6,67 <4 Boa Blocos 
subangulares 

Argila 11,01 8,74 140 Argila Maciça 1.41 

263° ep 965 93/S >55 5,65 <4 Acentuada 4,29 4,29 35 
Areia franca. Blocos 1,72 - - cascalhenta subangulares 

264 sp 26 205/S >55 4.37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12,14 12,14 27 
Franco-

Maciça 0,98 
arenosa 

264dt 13 95/S >55 4,65 <4 Forte - - 2.79 0.44 165 Areia Grãos simples 0,68 

264 eb(1) 63/S >55 5.48 <4 Imperfeita - - 6,68 1,89 160 Argila Granular 2.23 

264 eb(2) 17 
8/R >55 5.46 <4 Boa Maciça 

Franco-argila- 2,84 0,55 180 
Franco- Maciça 2.05 

arenosa arenosa 

265° pt 
856 

70/S >55 3,34 <4 Moderada 4,20 1,90 30 
Franco- Grãos simples 1.57 - - arenosa 

362cb 154 29/S >55 7,11 <4 Moderada Blocos Argila 5,30 2,92 85 
Franco- Granular 2,37 

subangulares argilosa 
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TABELA 5 XLVII -Continuação 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Perfil Decli- lndice 
Mat Unidade vida de pedo- Salini- Horizonte 8 Soma Prol Horizonte A 

(km2
) n~ 

(%) lógico da de Drenagem 
Cap troca ele- orgâ-
de cátions de bases 

ti v a Textura Estrutura nica (mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) em) (em) (%) 

362° cp 68 79/S >55 7,44 <4 _Boa 7,77 5,26 45 
Franca, muito 

Granular 4,60 - - cascalhenta 

362° p 360 89/S >55 7.76 <4 8,65 30 
Franca. Blocos 

4,11 Boa - - 11,25 com cascalho subangulares 

Franco-
362° pm 42 67/S >55 7,49 <4 Boa - - 10,15 8,44 40 arenosa, Granular 1,35 

cascalhenta 

363 sd 21 48/S >55 5.73 <4(a) Blocos Imperfeita 
subangulares 

Argila-
arenosa 

20.76 18,56 45 
Franco-
arenosa 

Granular 1,92 

363 cb 33 31/S >55 6,26 <4 Blocos Franco-argila- 0.46 120 
Franco- Blocos 

0,56 Acentuada 
subangulares arenosa 

2,77 arenosa subangulares 

363 b 59 22/S >55 6,43 <4 Blocos Argilo- 1,00 180 
Franco-argila- Blocos 

1,70 Acentuada 
subangulares arenosa 

4,20 arenosa subangulares 

Franco-
363 bt(1) 37/S >55 6,52 <4 Moderada Blocos 

Argila 4,99 2,44 130 arenosa, Grãos simples 1,13 
122 subangulares com cascalho 

363 bt(2) 17/S >55 5,70 <4 Moderada Blocos 
subangulares 

Argilo-
arenosa 

7,30 3,90 134 Areia Granular 0,75 

Franco-
363° p 151 66/S >55 6,31 <4 Boa - - 7,60 6,70 15 arenosa, Granular 1,20 

cascalhenta 

364°bt 43 314/S >55 4,40 <4 Boa - - 10,10 0,50 20 Areia Grãos simples 1,20 

365° pt 1 249 70/S >55 3,34 <4 Moderada 4,20 1,90 30 
Franco- Grãos simples 1,57 - - arenosa 

462 em 26 247/S >55 7,93 <4 Boa Blocos 
Argila 10,43 8,12 150 

Franco- Blocos 1,84 
subangulares argiloso subangulares 

462° eb 37 31/S >55 7,12 <4 Moderada Blocos 
angulares 

Muito 8,82 4,99 115 
Franco- Granular 1,14 

argilosa arenosa 

462° et 248 3/R >55 7,06 <4 Moderada Blocos 
subangulares 

Argila 13,10 11,70 110 
Franco-argila- Maciça 2,61 
arenosa 

462°cb 270 31*/S >55 7,47 <4 Moderada Blocos 
Argila 7,77 3,84 130 

Franco- Granular 3,47 
subangulares argilosa 

462° cp 67 79/S >55 7,44 <4 Boa - - 7,77 5,26 45 
Franoa, muito Granular 4,60 
cascalhenta 

462° p 309 89/S >55 7,76 <4 Boa 11,25 8,65 30 
Franca, Blocos 

4,11 - - com cascalho subangulares 

Franco-
462° pm 15 67/S >55 7.49 <4 Boa - - 10,15 8,44 40 arenosa, Granular 1,35 

cascalhenta 

463 sd 39 48/S >55 5.73 <4(a) Imperfeita Blocos Argilo- 20,76 18,56 45 
Franco- Granular 1,92 

subangulares arenosa arenosa 

463 cb 11 31/S >55 6,26 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 2,77 0,46 120 
Franco- Blocos 

0,56 
subangulares arenosa arenosa subangulares 

Blocos 
Franco-

463 bt 58 37/S >55 6,52 <4 Moderada Argila 4,99 2,44 130 arenosa, Grãos simples 1,13 
subangulares com cascalho 

463° ep 2 559 93/S >55 5,65 <4 Acentuada - - 4,29 4,29 35 
Areia franca, 

Grãos simples 1,72 
cascalhenta 

Argilo-
Franco-

463° et 49 56/S >55 5,95 <4 Moderada Prismática 23,53 21,22 50 arenosa, Maciça 1,27 
arenosa com cascalho 

Blocos Franco-argila-
Franco- Blocos 463° bm 88 35/S >55 6.48 <4 Moderada 

subangulares 4,58 2,53 95 arenosa, subangulares 0,91 
arenosa com cascalho 

Franco-
463° p 262 66/S >55 6,31 <4 Boa - - 7,60 6,70 15 arenosa, Granular 1,20 

cascalhenta 

463°tm 4 140/S >55 5,93 <4 Boa Blocos Argila. 7,56 5,09 62 
Franco- Maciça 0.49 subangulares com cascalho arenosa 

464 sp 13 205/S >55 4,37 4-8 Imperfeita Prismática Argila 12,14 17,14 27 
Franco- Maciça 0,98 arenosa 

464 eb 25 8/R >55 5.46 <4 Boa Maciça 
Franco-argila- 2,84 0,55 180 

Franco-
Maciça 2,05 

arenosa arenosa 

464° bp 245 88/S >55 4,72 <4 Acentuada - - 6,10 1,00 20 Areia franca Granular 1,94 

464° bt 13 69/S >55 4,80 <4 Moderada 4,51 2,00 70 
Franco-

Maciça 1,57 - - arenosa 
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TABELA 5XLVII Conclusão -

Características físico-qu fmicas do perfil de solo 

Decli- Índice 
Área Perfil Pro f Horizonte A Mat vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma or~â-

Unidade 
(km2 ) n~ efe-(%) lógico da de Drenagem de cátions de bases Textura Estrutura n1ca (mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) tiva 

(%) em) (em) 

465de 48 100/S >55 3,85 <4 Excessiva 2,93 0,78 150 Areia Grãos simples 0.46 

465° pt 1 823 70/S >55 3,34 <4 Moderada - - 4,20 1,90 30 
Franco- Grãos simples 1,57 
arenosa 

Blocos 11.70 110 
Franco-argilo- Maciça 2,61 562• et 155 3/R >55 7,06 <4 Moderada subangulares Argila 13.10 arenosa 

Blocos 3,84 130 
Franco· Granular 3.47 562•cb 208 31*/S >55 7,47 <4 Moderada sub angulares Argila 7.77 argilosa 

Franco-
562• pm 71 67/S >55 7.49 <4 Boa - - 10.15 8.44 40 arenosa, Granular 1,35 

cascalhenta 

Blocos Argilo Franco-argilo- Blocos 1,66 563 b 5 22/S >55 6.43 <4 Acentuada 4.22 0.97 180 arenosa subangulares subangulares arenosa 

4,29 35 
Areia franca, Grãos simples 1,72 563• ep 154 93/S >55 5,65 <4 Acentuada - - 4,29 cascalhenta 

Franco·argilo· 0,55 180 
Franco· Maciça 2,05 564 eb 10 8/R >55 5.46 <4 Boa Maciça 

arenosa 2,84 arenosa 

1,90 30 
Franco- Grãos simples 1,57 565• pt 488 70/S >55 3,34 <4 Moderada - - 4,20 arenosa 

24/R >55 6,67 <4 Boa 
Blocos 

363 t 204 subangulares 
Argila 11,01 8,74 140 Argila Maciça 1.41 

18/R >55 6,67 <4 Boa 
Blocos Argila, 10,31 8,14 140'- Argila Maciça 1.41 363tm 26 subangulares cascalhenta 

4,29 35 
Areia franca, Blocos 1.72 363• ep 1 656 93/S >55 5,65 <4 Acentuada - - 4,29 cascalhenta subangulares 

0 Unidade com impedimento no que se refere aos solos cascalhentos e/ou concrecionários e/ou fase pedregosa e/ou fase rochosa e/óu com cascalho 
(a)- Solo ligeiramente alcalino representado pela relação Na+ + Mg++ > Ca++ +H+ nos primeiros 50 em 
/S; */S- Perfis descritos pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
/SBCS -Perfil constante da Revista Brasileira de Ciências do Solo 
/R -Perfis levantados pela DIPED- Projeto RADAMBRASIL . ._ • 
Os números entre parênteses. (1 ), (2) etc, referem-se aos diversos perfis representativos de uma mesma un1dade, conforme sua locaiiLaçao nas Folhas 

C) Séries 165°, 265°, 365°, 465, 465° e 565° 

Fazem parte destas séries as Unidades 165°pt, 265°pt, 365°pt, 
465°pt, 465de e 565°pt (Tab. 5.XLV), localizadas de maneira dis
persa nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, nas principais serras 
e nas bordas dos maciços e planaltos. Assim têm-se: Unidade 
165°pt na serra de Itabaiana; Unidade 265°pt na serra do Tomba
dor e na serra de Jacobina; Unidade 365°pt na borda dos Blocos 
Planálticos Setentrionais, serras da Cascavel e do Escurial e de 
Jacobina; Unidade 465°pt na borda dos Blocos Planálticos Se
tentrionais, pequenas serras nos Patamares Periféricos à lbia
paba-Araripe, serra de Jacobina e nos Maciços Setentrionais; 
Unidade 465de nas bordas dos Tabuleiros do ltapicuru e Chapa
das do Tonã e da Serra Talhada; Unidade 565°pt na serra de São 
Pedro e pequenas serras nos Patamares Periféricos à lbiapaba
Araripe. 

Fundamentalmente, o que diferencia estas séries é a situação 
climática. A Série 165° pertence ao posto pluviométrico de Ma
lhador-SE, com 1.415 mm de chuva (Tab. 5.XVII). A Série 265°, 
concentrada a sudoeste das Folhas, faz parte dos postos plu
viométricos de Ventura-BA, Jacobina-BA e Senhor do Bonfim
BA, que têm respectivamente 778 mm, 840 mm e 842 mm de 
chuva. Os dados climáticos para a Série 365°foram coletados nos 
postos pluviométricos do Açude Serrote-BA, Fazenda Salininha
BA, já inundada pela Barragem de Sobradinho, e Andorinha-BA. 
Têm respectivamente 695 mm, 737 mm e 662 mm de chuva 
anualmente (Tab. 5.XX). Foram coletados para as séries 465° e 
465 os dados dos postos pluviométricos de Brejinho-BA, Lagoa 
Branca-BA, Curral Novo-PI, Santa Filomena-PE, Jeremoabo-BA, 
Olho d'Água do Bruno-PE e Betânia-PE. A maior pluviosidade 
para estas séries cabe a Curral Novo-PI, com 754 mm de chuvas 
anuais, e a menor a Betânia-PE, com 502 mm de chuvas anuais 
(Tab. 5.XXIX). Couberam à Série 565° os. dados dos postos plu
viométricos de São Pedro-BA, Queimada Nova-PIe Paulistana-PI. 
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Os valores para a pluviometria são respectivamente 301 mm, 398 
mm e 540 mm. 

Todas estas séries possuem deficiência hídrica durante certa 
época do ano ou durante o ano todo. Só a Série 165° possui exce
dente hídrico durante quatro meses. 

O que faz com que se agrupem estas séries em um mesmo 
conjunto é o mesmo tipo de restrição em relação ao relevo e o 
mesmo fator restritivo em relação aos solos. Ambos constituem 
restricões importantes ao uso, tanto em relação à mecanização, 
devido ao relevo, pedregosidade, profundidade dos perfis, quan
to ao crescimento e desenvolvimento das culturas, pelos motivos 
expostos, e pela baixa fertilidade dos solos. 

Os solos representativos destas unidades são as Areias Quart
zosas álicas para a Unidade 465de e Litólico distrófico para as 
restantes. Os fatores restritivos principais para os dois tipos de 
solo respectivamente são a drenagem excessiva e a profundidade 
de 30cm. Secundariamente, as restrições são devidas à estrutura 
em grãos simples e à textura franco-arenosa. Em ambos, a capaci
dade de troca catiônica e a soma de bases têm valores muito bai
xos, 2,93 a 4,2 mE/1 00 g (Tab. 5.XLVII). 

Dadas as características climáticas, salvo a das Séries 165° e 
265°, de relevo e pedológicas aconselha-se que estas sejam 
áreas de preservação onde se possa manter a vida silvestre. 

D) Séries 262, 262°, 362 e 362° 

Estas séries localizam-se a sudoeste da área na região de Mundo 
Novo-BA e Jacobina-BA; a sudeste na região de Bonfim-SE, Ria
chão do Dantas-BA. Paripiranga-BA e Poço Verde-SE; a nordeste 
na região de Pesquei ra-PE, Brejo da Madre cje Deus-PE eQuipa
pá-PE, e a leste na região de Palmeira dos lndios-AL. 

O relevo destas séries corresponde à descrição já feita para as 
Séries 163, 163°, 265° e 465°. 



A nível climático existe uma grande diferenciação entre elas. A 
nível de relevo ~ solo elas se assemelham. As duas primeiras 
séries possuem um potencial climático de 70 a 85% para atender 
às necessidades hídricas de crescimento e desenvolvimento das 
plantas. As estações representativas destas séries possuem plu
viosidade média anual variando de 822 mm a 1.1 OOmm. Elas per
tencem aos postos pluviométricos de Baixa Grande-BA, Bonfim
SE, Jacobjna-BA, Paripiranga-BA, Ria chão do Dantas-BA, PaI
meira dos lndios-AL, Quipapá-PE, Brejo da Madre de Deus-PE. Os 
dados correspondentes a ca'da um encontram-se na Tabela 
5.XIV. 

As Séries 362 e 362° climaticamente atendem 55 a 70% da 
demanda hídrica das plantas para o seu crescimento e desenvol
vimento. Estas se encontram sob a influência dos postos plu
viométricos de Poço Verde-SE e Pesqueira-PE, possuem respec
tivamente valores de pluviosidade média anual de 835 mm e 659 
mm de chuva {Tab. 5.XX). 

As características físicas e químicas dos perfis dos solos re
presentativos e o clima de cada série permitiram a subdivisão em 
doze unidades: 262eb, 262ep, 262et, 262°et, 262cb, 262b, 
262°p, 262°pm, 362cb, 362°cp, 362°p e 362°pm. 

Agrupando estas unidades por fatores restritivos, obtêm-se 3 
grupos: grupo um, onde as características químicas originam 
fatores restritivos que afetam a fertilidade natural dos solos; 
grupo dois, onde as características físicas orignam fatores restri
tivos que afetam o uso de implementos agrícolas; e grupo três, 
onde as características químicas e físicas se associam originando 
fatores restritivos que afetam a fertilidade natural dos solos e o 
uso de implementos agrícolas. 

Do grupo um fazem parte as Unidades 262cb, 262b e 362cb. 
Os fatores restritivos referem-se à capacidade de troca de cátions 
e à soma de bases trocáveis. Os valores constam da Tabela 
5.XLVII. Ressalta-se para estas três unidades a presença de alu
mínio trocável em pH alto, havendo a necessidade do uso de 
corretivos de acidez e neutralização do alumínio. 

Fazem parte do grupo dois as Unidades 262et, 262°et, 262ep, 
262°p e 362°p. Os fatores restritivos destas unidades referem-se 
à estrutura em blocos angulares, à textura franco-argilo-arenosa 
combinada com uma estrutura maciça, à textura argilo-arenosa 
combinada com uma estrutura em blocos subangulares e à pro
fundidade de 30 em e 85 em. Ressalta-se que o Perfil 3/R {Tab. 
5.XLVII) não tem na verdade problemas de estrutura. A estrutura 
em blocos subangulares não constitui efetivamente problemas à 
mecanização e ao desenvolvimento da planta, e a estn.,tura maci
ça diz respeito, neste caso, ao aspecto externo da estrutura. No 
entanto, se fragmentada, esta estrutura macica se desfaz em blo-
cos angulares e subangulares. · 

Ainda neste grupo de unidades devem-se levar em conta a 
presença de textura cascalhenta e a pedregosidade no perfil, o 
que constitui um fator a mais de restrição ao uso. 

Do terceiro grupo fazem parte as Unidades 262eb, 262°pm, 
362°pm e 362°cp. Os fatores restritivos dizem respeito à estru
tura em blocos angulares e à soma de bases trocáveis de 2,95 
mE/1 00 g, à profundidade de 40 em e à matéria orgânica de 
1,35%, à capacidade de troca de cátions de 7, 77 mE/1 00 g e à 
profundidade de 45 em {Tab. 5.XLVII). 

Destaca-se que a Unidade 262eb possui teor médio de alumí
nio trocável no perfil de solo, havendo a necessidade de estudos 
locais para o seu melhor aproveitamento. As Unidades 262° e 
362° possuem textura cascalhenta e pedregosidade no perfil, o 
que restringe o seu uso. 

O uso atual correspondente a estas unidades é restrito à 
pecuária nas áreas de Jacobina, Brejo ga Madre de Deus, Belo 
~ard1m, Bom Conselho e Palmeira dos lndios. De Palmeira dos 
lndios a Marimbondo e nas regiões de Quipapá e Canhotinho o 
uso se faz com a monocultura da cana-de-açúcar {Est. 5.XI A). 
Apesar do alto declive destas áreas o uso com a cana-de-acúcar 
de certa maneira protege o solo da erosão. · 

E) Séries 263, 263°, 363 e 363° 

Ocorrem aproximadamente nos setores a sudoeste da área na 
região de Bonito-BA, Várzea do Poço·BA. Caém-BA e Andorinha· 

BA, a leste de Jaguarari·BA, povoado de São Paulo·BA, a leste da 
serra de ltiúba-BA; nos setores a sudeste da área, na região da 
serra das Aguilhadas-BA e Simão Dias-BA; nos setores a leste da 
área na região a oeste de Arapiraca·AL, na região de Traipu-AL e 
Olho d'Água Grande-AL e nos setores a nordeste da área na 
região de lati-PE, a sul de União dos Palmares-PE, a norte de Arco 
Verde-PE, nos trajetos Garanhuns-PE, Canelas-PE pelas estradas 
PE-177 e BR-1 04, na região de Caruaru-PE, Bonito-PE, Gravatá· 
P,E, Vitória de Santo Antão-PE e Cortês-PE. Ocupam as mesmas 
unidades geomorfológicas das Séries 163 e 365, e possuem 
características de relevo e declividade como as descritas anteri· 
ormente para as séries com classe 060 de relevo. 

As características climáticas são comparáveis às das Séries 
262, 262°, 362 e 362°, já descritas anteriormente. Os dados 
climáticos que abrangem estas séries foram coletados nos pos· 
tos pluviométricos de Bonito-BA, Açude Serrote-BA, Jacobina· 
BA, Andorinha-BA, São Paulo-BA, Bonfim-SE, Paripiranga-SE, 
Traipu-AL. lati-PE, União dos Palmares-PE, Quipapá-PE, Bezer
ros-PE, Gravatá-PE e Pesqueira-PE, constantes nas Tabelas 5.XIV 
e 5.XX. 

Existe uma gama de perfis de solos representativos para cada 
unidade. Todos possuem o mesmo grau de restrição 003 de solo, 
diferenciando entre si pelos fatores restritivos, que são a soma de 
bases trocáveis, a capacidade de troca catiônica, a estrutura, a 
textura, a profundidade efetiva e a matéria orgânica (Tab. 5. 
XLVII). 

No caso do Perfil 48/R (Tab. 5 XLVII), ressalta-se que este 
encontra-se no limite de classe, podendo ser incluído no grau 
004 de solo se limitar a profundidade efetiva a valores menores 
que 45 em, dadas as restrições de salinidade e drenagem 

Entre estas características restritivas, as que mais se desta
cam são a profundidade efetiva, que se reveste de maior impor· 
tância devido à declividade do relevo em que estas se encontram, 
e a salinidade. No geral, são solos que necessitam de práticas 
voltadas para o controle da erosão, de adubação, controle de aci
dez devido ao alumínio trocável nas Unidades 263eb, 263b, 
263bp, 263bt, 363cb, 363b, 363bt, 363tm e controle da água de 
irrigação para a Unidade 363sd. • 

O uso do solo se faz com o plantio de café, na região de Bonito, 
ocupando áreas da Floresta Ombrófila e culturas de subsistência 
na serra da ltiúba (Est. 5.XI B). Na região da serra das Russas, 
entre Bezerros, Gravatá e aproximadamente Vitória de Santo 
Antão, o uso se faz com pecuária. Foi observado também nestas 
áreas plantio de abacaxi nos flancos das vertentes, o que acarre
ta maior erodibilidade do solo, pela falta de cobertura que o aba
caxi oferece. Nas demais regiões o uso predominante é a pe
cuária. 

F) Séries 264 e 364° 

Fazem parte destas séries as Unidades 264sp, 264dt, 264eb e 
364°bt, localizadas respectivamente a sudeste das Folhas na 
região de Riachão do Dantas e a nordeste das Fol.has na região de 
Padra; a leste das Folhas na região de Olho d'Agua Grande e a 
norte da localidade de Boca da Mata; a sudoeste das Folhas na 
Chapada da Diamantina, a sul da localidade de Barragem. 

As características geomorfológicas e de declividade já foram 
descritas anteriormente para as séries de grau de restrição 060, 
servindo também a estas. 

Correspondem a estas séries os postos pluviométricos de Ria
chão do Dantas-SE e Poção-PE, Penedo-AL, Palmeira dos Índios
ALe Canarana-BA. Atendem de 55 a 70% e de 70 a 85% das 
necessidades hídricas das plantas para o seu crescimento e 
desenvolvimento. Para o grau de restrição 200 de clima a menor 
pluviometria média anual é de 804 mm em Poção-PE e a maior é 
de 1.218 mm em Penedo-AL. O posto pluviométrico de Canara· 
na-BA possui pluviosidade média anual de 590 mm, correspon· 
dendo ao grau 300 de clima. Em ambos os graus de restrição por 
clima observa-se deficiência hídrica de no mínimo 4 meses. 
Excedente hídrico foi observado somente para o grau 200 de 
clima durante 4 meses no máximo. Maiores informações estão 
contidas nas Tabelas 5.XIV e 5.XX. 

Os perfis de solo representativos das unidades acima pos
suem como restrições a saturação em sódio acima de 6% a partir 
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do horizonte B21t e a profundidade efetiva de 27 em para o Pla
nossolo representativo da Unidade 264sp; a drenagem acen
tuada a forte e a textura areia para o Regossolo representativo da 
Unidade 264dt; a estrutura maciça e a soma de bases trocáveis 
menor do que 1,89 mE/1 00 g para o Solo Aluvial e Latossolo re
presentativo da Unidade 264eb; a soma de bases trocáveis de 0,5 
mE/1 00 g e a textura areia para o Litólico representativo da Uni
dade 364°bt. 

Ressalta-se que a estrutura maciça do Latossolo descrito aqui, 
Perfil 8/R, não constitui propriamente o fator restritivo principal. 
uma vez que esta estrutura se desfaz em uma outra de menor 
impedimento ao desenvolvimento das plantas. Neste caso a 
soma de bases trocáveis apresenta maior restrição ao uso. 

Também a presença de alumínio trocável acima de 0,6 mE/ 
1 00 g de solo constitui fator de restrição para as Unidades 264eb 
e 364°bt. 

Práticas de conservação, adubação e calagem são aconselhá
veis para o aproveitamento econômico destes solos. Eles serão 
melhor aproveitados, no entanto, como áreas de preservação e 
silvicultura. 

G) Séries 462, 462° e 562° 

As Séries 462,462° e 562° localizam-se na região centro-sul da 
área, a oeste da BR-116 na região de Tucano-BA e a norte do 
Açude Cocorobó na região de Canudos-BA; a noroeste da área, na 
serra de Ouricuri, ao longo da BR-407, entre Afrânio-PE e Paulis
tana-PI, no lado esquerdo da BR-122 entre Lagoas-PE até o limite 
das Folhas SB.24/25 Jaguaribe/Natal; a norte da área, na região 
da serra das Crioulas-PE e a leste da área, a norte da BR-423 na 
região da serra das Guaribas. 

Os dados climáticos obtidos para estas séries pertencem aos 
postos pluviométricos de Ambrósio-BA, Uauá-BA, Curral Novo
PI, Paulistana-PI, Mafrense-PI. Conceição das Crioulas-PE e Águas 
Belas-PE. A menor pluviosidade média anual destas três classes 
pertence a Uauá, com 495 mm de chuva. Apesar de ter a mais 
baixa pluviosidade neste caso, situa-se ainda no grau 400 de 
clima, isto porque a evapotranspiração potel)cial é baixa. A maior 
pluviosidade média anual cabe ao posto de Aguas Belas-PE, com 
617 mm de chuva. Os dados das Tabelas 5 XXIX e 5.XLVI mos
tram índices agroclimáticos entre 41 a 51% e 36 a 39%. Os postos 
pluviométricos representativos destas unidades mostram defici
ência hídrica de no mínimo oito meses, como é o caso de Águas 
Belas, e de um ano, como é o caso dos postos de Ambrósio, Uauá 
e Paulistana. 

A avaliação dos perfis de solos representativos para cada uni
dade mostra que as principais restrições são derivadas das carac
terísticas físicas do perfil, exceto para os de números 31 * /S e 
24 7 /S, que possuem limitações do tipo capacidade de troca ca
tiônica e soma de bases trocáveis e matéria orgânica (Tab. 
5.XLVII). 

Secundariamente, as limitações obtidas na análise dos perfis 
de solos variam das características físicas às características quí
micas (Tab. 5.XLVII). Em relação às restrições dos perfis de solo, 
deve-se observar a ressalva feita para o Perfil 3/R, já descrito na 
Série 262° 

A observação das Séries 462, 462° e 562° na Tabela 5.XLVII 
mostra unidades cujos perfis de solos representativos possuem 
fertilidade natural média a alta; no entanto, a combinacão dos 
componentes de interação clima e relevo e a presença dé pedre
gosidade nos perfis de solo limitam em muito o seu uso 

H) Séries 463, 463°, 563 e 563° 

Os componentes de interação clima, relevo e solo combinam-se 
formando as Unidades 463sd, 463cb, 463bt, 463°ep, 463°cp, 
463°bm, 463°p, 463"tm, 563°ep e 563b (Tab. 5.XLVII). Estas 
distribuem-se pela área segundo um critério geomorfológico, já 
descrito para essa subclasse. Localizam-se a noroeste da área, 
nas regiões de Paulistana-PI, serra de São Francisco-BA, serra da 
Bananeira-PI, serra do Ouricuri-PI e serra do Brejo-PI; a norte da 
área, nas regiões de Dormentes-PE, Santa Maria da Boa Vista-BA, 
sudeste de Salgueiro-PE e Betânia-PE; a nordeste da área, a norte 
de Arco Verde, a norte de São Caetano-PE e a norte de Caruaru-PE 
e na parte central da área na região de Uauá-BA. 
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Representam estas unidades os postos pluviométricos de São 
Pedro-BA, Paulistana-PI, Curral Novo-PI. Santa Filomena-PE, Ca
naã-BA, Conceicão das Crioulas-PE, Ambrósio-BA, Quixaba-PE, 
Betânia-PE, Hen.rique Dias-PE, São Caetano-PE e Santa Rosa-BA. 
Atendem de 35 a 36% e de 40 a 50% das necessidades hídricas 
para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Maiores 
detalhes sobre o clima são dados nas Tabelas 5.XXIX e 5.XLVI. 

Os solos representantivos dessas unidades são os Pla
nossolos, Latossolos, Podzólicos, Brunas Não Cálcicos e Litóli
cos. Os fatores restritivos para estes solos são salinidade e 
drenagem, capacidade de troca catiônica e bases trocáveis, ba
ses trocáveis e textura, estrutura e profundidade, estrutura e tex
tura, bases trocáveis e matéria orgânica, profundidade, textura e 
matéria orgânica, cujos valores encontram-se na Tabela 5.XLVII. 
Ressalta-se para o perfil 48/S a observação feita na descrição da 
Unidade 363sd. 

Dadas as características restritivas de clima, relevo e solo o 
uso atual restringe-se quase que exclusivamente à pecuária ex
tensiva ou à sua inexistência. A Unidade 463°ep é a que ocupa 
maior área na Série 463° e está associada à presença das serras. 
São áreas extremamente suscetíveis à erosão, impróprias à me
canização, dadas a sua declividade e a presença de pedregosi
dade e rochosidade. 

As unidades restantes são também bastante restritivas ao uso, 
mas com menos rigor que as restrições das Séries 463° e 563°. É 
aconselhável a manutenção destas áreas para preservação e 
vida silvestre. 

I) Séries 464, 464° e 564 

Estas séries localizam-se a oeste da área a sul da Represa de 
Sobradinho-BA; a noroeste da área na serra do Brejo-PI e na 
região de Paulistana-PI; a nordeste da área a sudoeste de Cumaru 
e no centro da área a leste do Raso da Catarina. 

Os postos pluviométricos que representam as unidades que 
compõem estas séries são Brejinho-BA, Curral Novo-PI, Paulista
na-PE, São Caetano-PE e Colônia Agrícola-BA. Os dados climáti
cos destes postos encontram-se descritos nas Tabelas 5.XXIX e 
5.XLVI Caracterizam-se pelas baixas pluviosidades e deficiência 
hídrica acima de 10 meses. 

Em termos pedológicos as observações feitas para os Perfis 
205/S e 8/R na descricão da Série 264 servem às Séries 464 e 
564. Além destes dois perfis representativos, acrescentam-se os 
de números 88/S e 69/S, que apresentam restrições relativas à 
soma de bases trocáveis e textura, soma de bases trocáveis e pro
fundidade (Tab. 5.XLVII). 

São áreas onde os graus restritivos são extremamente limitan
tes ao uso e este é agravado ainda mais pela ocorrência de pedre
gosidade nas Unidades 464°bp e 464°bt. Como nas Séries 463, 
463°, 563 e 563°, aconselha-se o uso destas áreas para preserva
ção e vida silvestre. 

5.1.2.5.2 - Subclasse Silvater-por-solo 

Pertencem a este nível taxonômico cinco séries e cinco unidades 
que ocupam um total de 668 km2 distribuídos ao longo do litoral
Planícies Litorâneas, ou nas Planícies Deltaicas, Estuarinas e 
Praiais. O relevo nestas áreas, a nível desta escala, atinge declivi
dades de até 25%. 

Os valores pluviométricos variam de 2.299 mm em lpojuca-PE 
a 1.171 mm em Piaçabuçu-AL, com valores de temperaturas 
médias anuais elevados, encontrando-se os maiores em lndiaro
ba-SE com 25,4°C e Aracaju-SE com 25,3<>C. A região de grau de 
restrição 200 por excesso de chuva apresenta excedente hídrico 
durante todo o ano. 

Os solos representativos das unidades são os Indiscriminados 
de Mangue, com restrições muito fortes ao uso agrícola, dadas a 
alta concentração de sais solúveis e a má drenagem (Tab. 
5XLVIII). 

Estas áreas, quanto ao uso, seriam melhor aproveitadas como 
reservas de vida silvestre. 

Pertencem a esta subclasse as Unidades 116sd, 126sd, 136sd, 
216sd e 226*sd que são melhor caracterizadas na Tabela 
5.XLVIII. 



TABELA 5 XLVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-solo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

De c li- Índice 
Área Perfil 

Unidade 
(km2 ) 

vida de pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A Mat. 
n? da de Drenagem (%) lógico 

(mmhos/ Estrutura 
em) 

116 sd 319 100/S <5 o 10.9 Muito má Prismática 

126 sd 142 100/S 5-15 o 10,9 Muito má Prismática 

136 sd 68 100/S 15-25 o 10,9 Muito má Prismática 

216 sd 76 100/S <5 o 10,9 Muito má Prismática 

226* sd 63 100/S 5-15 o 10,9 Muito má Prismática 

* Unidade definida por excesso de umidade 
/S - Perfis levantados pela EMBRAPA/SNLCS/DPP/EPFS 
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5.2 -CAPACIDADE ECONÔMICA DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

52 1 -USO ATUAL 

5 2.1 1 - Utilização do espaço agropecuário 

A utilização da terra esta condicionada pelos fatores clima-rele
vo-solo, que exercem fundamental importância no aspecto pro
dutivo da região. Assim, a organização agrária reflete nitidamente 

os aspectos contingenciadores do seu quadro físico que serão 
tratados no decorrer deste relatório. 

Pretende-se, portanto, apresentar o espaço econômico regio
nal que caracteriza as Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, que co
brem parcialmente os Estados do Piauí, Paraíba, Pernambuco, 
Bahia e a totalidade de Alagoas e Sergipe, conforme os dados da 
Tabela 5.XLIX. 
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TABELA 5.XLIX 
Estados abrangidos pelas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife 

Área nas Folhas 

Discriminação 
km2 % 

Piauí 12 259 4 
Para lha 1 515 -
Pernambuco 73 076 26 
Alagoas 28 058 10 
Sergipe 21 962 8 
Bahia 145 718 51 

Subtotal 282 588 99 

Parte de microrregiões não consideradas nas Folhas 222 -
Massa de água 2.590 1 

Total 285 400 100 

Desse modo, analisar-se-á a utilização do espaço agropecuá
rio sob vários ângulos, entre os quais estão destacadas a área co
lhida de suas principais culturas, sua produção e produtividade 
(Tabs. 5.L a 5.LXI) bem como a distribuição espacial dos rebanhos 
bovinos, caprinos, suínos e ovinos lá existentes, abrangendo 
dados referentes aos anos de 1970e 1975 (Tab. 5.LXII). Por outro 
lado, também pretende-se tecer comentários referentes à sua 
organização agrária em função das atividades que predominante
mente caracterizam as pequenas, médias e grandes propriedades 
e analisar sua estrutura fundiária, conforme dados estatísticos 
para o mesmo período (Tabs. 5.LXIII e 5.LXIV). Ao mesmo tempo, 
também, realizar-se-á uma abordagem de sua atual estrutura de 
uso, tal como refletida pela ocupação do espaço agropecuário 
com suas diferentes atividades agrícolas, sejam estas culturas 
temporárias, permanentes, pastagens naturais, pastos cultiva
dos, matas naturais ou matas plantadas, sempre com base no 
período 1970-1975 (Tabs. 5.LXV e 5.LXVI). 

A abordagem de todos estes aspectos é realizada, primeira
mente, de forma global para toda a superfície abrangida pelas Fo
lhas e de forma individualizada para cada um dos seis estados, 

, TABELA 5 L 
Area colhida (ha) das principais culturas temporárias no triênio 1969/1970/1971 

Microrregiões homogêneas Abacaxi Albodão % Amendoim % Arroz % 
Batata- % Cana-de-

% herbáceo doce açúcar 

Piauí - - 546 o - - 53 o 18 o 454 
54 • - Altos Piauí Canindé - - 546 o - - 53 o 18 o 454 

Para iba - - - - - - - - 5 o -
96* - Cariris Velhos - - - - - - - - 5 o -

Pernambuco 80 234 41 9 719 47 145 000 
1 01* - Arapirina - - 14 o 30 
1 02* - Salgueiro - - .. 2 o 122 
103 - Sertão Pernambucano do São Francisco 1 262 1 .. 1.173 6 1 848 
104 • - Alto Pajeú 3 983 2 ... 75 o 238 
105* - Sertão do Moxotó 12 079 6 133 1 91 
106 - Arcoverde 10 859 6 603 3 32 
1 07* - Agreste Setentrional Pernambucano 2 418 1 410 2 3 657 
1 os• - Vale do lpojuca 18 399 9 .. 3 314 16 456 
109 - Agreste Meridional Pernambucano 31 207 16 3054 15 7 225 
111* - Recife - - 42 o 19 404 
112 - Mata Úmida Pernambucana 27 o 899 4 111 897 

Alagoas 769 67 67 230 34 963 35 11 985 59 6 501 32 116404 
113 - Sertão Alagoano - - 7 342 4 - - - - 106 1 1.326 
114 - Batalha - - 33 619 17 - - 1 008 5 - - -
115 - Palmeira dos lndios 43 4 10 756 5 101 4 - - 3 998 19 355 
116 - Mata Alagoana 259 23 5 801 3 39 1 44 o 1 430 7 66 862 
117 - Litoral Norte Alagoano 128 11 - - 63 2 634 3 109 1 16289 
118 - Arapiraca 314 27 9.206 5 639 24 847 4 419 2 480 
119 - Tabuleiros de São Miguel dos Campos 25 2 53 o 95 3 237 1 174 1 17 562 
120 - Maceió - - 15 o 7 o 17 o 94 o 13424 
121 - Penedo - - 438 o 19 1 9198 46 171 1 106 

Sergipe 86 8 29 298 15 1 337 49 7 424 37 1.901 9 25045 
123 - Sertão Sergipano do São Francisco - - 8 225 4 5 o 1 064 6 48 o 6 
124 - Propriá - - 1 593 1 - - 5.909 29 89 o 7 
125 - Nossa Senhora das Dores 12 1 9 683 5 35 1 402 2 44 o 244 
126 - Contiguiba - - 180 o 152 6 4 o 7 o 20424 
127 - Agreste Itabaiana 8 1 2 348 1 769 28 - - 716 4 3.316 
128 ' - Agreste de Lagarto 39 4 1 049 1 161 6 39 o 306 2 90 
129 - Litoral Sul Sergipano 27 2 - - 185 7 6 o 220 1 958 
130 - Sertão do Rio Real - - 6 220 3 30 1 - - 471 2 -

Bahia 289 25 20182 10 423 16 847 4 2 357 12 3 890 
133* - Baixo Médio São Francisco - - 569 o - - 21 o 48 o 127 
135* - Chapada Diamantina Setentrional 9 1 347 o - - 15 o 147 1 900 
138 - Senhor do Bonfim 122 11 - - - - 92 o 164 1 201 
139* - Piemonte da Diamantina 39 3 767 1 - - 250 1 238 1 59 
140 - Corredeiras do São Francisco - - 606 o 3 o 2 o 825 4 1 662 
141 - Sertão de Canudos - - 55 o - - 15 o 116 1 23 
142 :. Serrinha o o - - 22 1 - - 259 1 2 
143* - Feira de Santana 88 8 60 o 81 3 - - 166 1 -
147 - Sertão de Paulo Afonso - - 16.515 8 - - 207 1 148 1 165 
148* - Agreste de Alagoinhas 9 1 1 263 1 216 8 151 1 189 1 138 
149* - Litoral Norte Baiano 22 2 - - 101 4 94 1 57 o 613 

Total das Folhas 1.144 100 197 490 100 2 723 100 20309 100 20501 100 290 793 
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• Mic~orregiões parcialmente contidas nas Folhas =o dado é desconhecido O =o fenômeno existe mas não atinge a unidade adotada na tabela.- =o fenômeno não existe. Fontes: MA/ 
fornecodos pela CEPA-PE da Produção AgrK:ola Municipal de Pernambuco- 1969/1970/1971; dados fornecidos pela Secretaria da Agricultura, DEE (PI)- Produção AgrK:ola Municipal do 
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total ou parcialmente incluídos neste estudo, com desdobramen
tos efetuados a nível microrregional, quando necessário. 

5.2.1 .1 .1 -Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife 

Sua estrutura de uso reflete um elevado percentual (34%) de áreas 
efetivamente ocupadas com atividades agropecuárias, destacan
do-se entre estas as culturas temporárias (1 5%) e os pastos 
plantados ( 15%), sendo pouco significativas as destinadas ao uso 
com cultivos permanentes (4%) e, praticamente inexistentes aos 
níveis estudados, as cobertas com matas plantadas. Dadas as 
condições pluviométricas imperantes na maior parte dos estados 
abrangidos, chama a atenção a pequena participação dos cultivos 
permanentes que, de modo geral, são bem mais resistentes às 
condições climáticas adversas, embora por outro lado a grande 
parcela de pastos plantados esteja coerente com dita situação. 

No entanto vale ressaltar a representatividade da cana-de
açúcar e, em menor escala, a do abacaxi, que, apesar de terem 
mais caráter permanente que temporário, são incluídas entre 
este, pelos dados censitários. 

Cebola % Fava % Feijão % Fumo % Mamona 

- - - - 2 600 1 15 o 626 - - - - 2 600 1 15 o 626 

- - 392 2 1 667 o - - -- - 392 2 1 667 o - - -

3 312 66 156 869 38 54 133 
- - 3 368 1 1 738 
241 5 4 073 1 557 

2 043 41 10 208 2 8 387 
1 o 540 o 405 

- - 25 371 6 4 675 
- - 20 688 5 22077 

7 o 2 611 1 290 
652 13 35 928 9 9 996 
368 7 53 823 13 6006 
- - 19 o -
- - 240 o 2 

58 1 8000 41 89 269 21 14 963 62 883 
- - - - 29 000 7 - - 189 
- - - - 33 002 8 - - -
- - 4 217 22 9 903 2 294 1 147 

3 o 3 286 17 4 532 1 8 o 79 
- - - - 85 o 34 o -
- - 424 2 9 771 2 14 627 61 466 
27 o 57 o 497 o - - 2 

- - 16 o 309 o - - -
28 1 - - 2170 1 - - -

647 13 9 605 49 39 155 9 3 833 16 -
- - 283 1 9 570 2 - - -
20 o 94 o 1 242 o - - -

- - 4.919 25 9 482 2 24 o -
- - 68 o 877 o - - -
627 13 533 3 4 337 1 47 o -
- - 2041 11 2 198 1 3 726 16 -
- - - - 509 o 11 o -
- - 1 667 9 10.940 3 25 o -

1003 20 1 518 8 128 376 31 5180 22 39 245 
62 1 - - 1 260 o - - 1 271 

8 o 13 o 25 957 6 313 1 4.564 
5 o - - 9 710 3 535 2 14.177 

40 1 - - 3 691 1 808 4 15.935 
837 17 - - 214 o - - 118 
- - - - 37 026 9 45 o 1 658 

6 o - - 7 280 2 445 2 705 
6 o - - 1 020 o 1.450 6 399 

19 1 - - 8 242 2 82 o 149 
14 o 1 505 8 33 288 8 1349 6 266 

6 o - - 688 o 153 1 3 

5020 100 19 515 100 417 936 100 23 991 100 94 887 
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Destaca-se, também, a comparativa pequena parcela corres
pondente às matas naturais (15%), em grande parte constituída 
por vegetação de porte médio a pequeno, onde a exploração dos 
espécimes madeiráveis tem praticamente esgotada sua capa
cidade .. 

Há, no entanto, parcela significativa (31 %) de áreas explora
das sob forma de pastos naturais, embora sua capacidade de 
suporte atual deixe muito a desejar. 

De qualquer maneira a soma (63%) das parcelas pastos natu
rais, matas naturais e terras produtivas não utilizadas, estas últi
mas significativamente altas (1 7%), poderia ser interpretada co
mo evidência de farta disponibilidade de recursos ainda não 
incorporados, de forma efetiva, ao sistema econômico regional 
No entanto, este enfoque não reflete de forma adequada a verda
deira situação imperante na área, como se verá posteriormente, 
no estudo das relações uso atual-uso potencial. 

Cabe ainda destacar que a análise em pauta não sofre modifi
cacões substanciais, seja qual for o ano considerado, entre os 
dois escolhidos para este estudo, podendo-se concluir, portanto, 

Mandioca % Melancia % Milho % Tomate % 

994 1 253 6 2 558 1 - -
994 1 253 6 2 558 1 - -

- - 137 3 4 288 1 - -
- - 137 3 4 288 1 - -

89 390 41 211 389 42 3 018 67 
2 805 1 2 035 o - -
1 768 1 2 530 1 2 o 
5 747 3 9 339 2 67 2 

198 o 1 710 o 2 o 
15 592 7 41 803 8 136 3 

5 702 3 39 068 8 930 21 
6 711 3 3 684 1 7 o 

17 776 8 49 997 10 1 453 32 
24865 12 60 244 12 414 9 

956 o 43 o - -
7 278 3 936 o 7 o 

43 314 20 849 19 101 917 20 1 o 
6 324 3 231 5 28 977 6 - -
1481 1 - - 35 311 7 - -
5 281 2 35 1 12 082 2 - -
8 323 4 51 1 7 207 2 - -
5 093 2 - - 111 o - -
8 936 4 199 5 15 036 3 - -
1 894 1 16 o 632 o - -
1 567 1 5 o 405 o 1 o 
4 415 2 312 7 2 156 o - -

43 967 20 519 11 47.781 10 1 370 30 
1 560 1 334 8 9 954 2 - -
2 289 1 107 2 2 526 1 - -
5 137 2 53 1 13 406 3 3 o 
3969 2 4 o 1 906 o - -

21 267 10 10 o 3 682 1 1 363 30 
5 640 3 - - 5 585 1 - -
3128 1 11 o 1 349 o 4 o 

977 o - - 9 373 2 - -

38 727 18 2 745 61 131 648 26 142 3 
1 098 1 354 8 271 o o o 
3 862 2 153 3 20 123 4 1 o 
4 641 2 521 12 10086 2 8 o 
5 541 3 372 8 2 552 1 17 1 
1 032 o 394 9 246 o 93 2 

10027 5 591 13 36 066 7 - -
3 851 2 30 1 10285 2 4 o 

781 o 78 2 1 072 o 5 o 
745 o 154 3 7 470 1 - -

6 214 3 70 1 42 857 9 5 o 
935 o 28 1 620 o 10 o 

216 392 100 4.503 100 499 581 100 4 531 100 

SUPLAN/EAGRI -Produção Agrícola Municipal (BA)- 1969/1970/1971; Anuário Estatístico (SE)- 1972; CEPA·AL -Indicadores Essenciais ao Planejamento Agrícola Estadual; dados 
Estado do Piauí 
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TABELA 5 LI 
Produção das principais culturas temporárias no triênio 1969/1970/1971- em toneladas 

Microrregiões homogêneas Abacaxi Algodão % Amendoim % Arroz % 
Batata-

% Cana-de-
% 

(**) % herbáceo doce açúcar 

Piauí - - 137 o - - 79 o 113 o 2 742 o 
54* - Altos Piauí Canindé - - 137 o - - 79 o 113 o 2 742 o 

Paraíba - - - - - - - - 28 o - -
96* - Cariris Velhos - - - - - - - - 28 o - -

Pernambuco 24 226 41 99 413 54 6 787 863 53 
101"' - Arapirina - - 49 o 1 307 o 
1 02* - Salgueiro - - 26 o 3 731 o 
103 - Sertão Pernambucano do São Francisco 1 545 3 20 311 11 42 554 o 
1 04 * - Alto Paieú 518 1 282 o 4436 o 
1 05* - Sertão do Moxotó 3030 5 1 883 1 1 820 o 
106 - Arcoverde 3 884 7 6 118 3 892 o 
107* - Agreste Setentrional Pernambucano 544 1 6 880 4 197 816 2 
108* - Vale do lpoiuca 5 621 9 20 812 11 11 701 o 
109 - Agreste Meridional Pernambucano 9 078 15 30 692 17 300 384 2 
111 * - Recife - - 358 o 872 003 7 
112 - Mata Úmida Pernambucana 6 o 12 002 7 5351219 42 

Alagoas 6 218 71 17 243 29 784 32 17 340 51 50 287 28 5 121 094 40 
113 - Sertão Alagoano - - 1 516 3 - - - - 658 o 39 177 o 
114 - Batalha - - 8 392 14 - - 577 2 - - - -
115 - Palmeira dos Índios 390 4 3492 6 64 3 - - 32 116 18 13 623 o 
116 - Mata Alagoana 2 375 27 1 421 2 34 1 63 o 11 351 6 2 880 975 22 
117 - Litoral Norte Alagoano 1 029 12 - - 133 5 1 138 3 1 022 1 725 011 6 
118 - Arapiraca 2 264 26 2 294 4 447 18 1 697 5 2 405 1 17 826 o 
119 - Tabuleiros de São Miguel dos Campos 160 2 10 o 85 4 382 1 981 1 863 255 7 
120 - Maceió - - 5 o 6 o 29 o 678 o 577 113 5 
121 - Penedo - - 113 o 15 1 13454 40 1 076 1 4114 o 

Sergipe 908 11 7 653 13 1 129 45 15100 45 15 378 8 819 315 6 
123 - Sertão Sergipano do São Francisco - - 2 112 4 3 o 1 485 5 234 o 273 o 
124 - Propriá - - 384 1 - - 12 852 38 715 o 125 o 
125 - Nossa Senhora das Dores 351 4 2 818 5 18 1 668 2 310 o 6 190 o 
126 - Contiguiba - - 30 o 123 5 13 o 108 o 674 179 5 
127 - Agreste Itabaiana 42 1 802 1 668 27 - - 7 045 4 99 167 1 
128 - Agreste de Lagarto 300 3 330 o 160 6 80 o 3154 2 1 874 o 
129 - Litoral Sul Sergipano 215 3 - - 149 6 2 o 1 942 1 37 507 o 
130 - Sertão do Rio Rea I - - 1177 2 8 o - - 1 870 1 - -

Bahia 1 600 18 9 876 17 577 23 1 406 4 18460 10 154 333 1 
133* - Baixo Médio São Francisco - - 290 o - - 13 o 199 o 8 201 o 
135* - Chapada Diamantina Setentrional 15 o 78 o - - 11 o 1 913 1 18 775 o 
138 - Senhor do Bonfim 662 8 - - - - 189 1 1 090 o 10 768 o 
139* - Piemonte da Diamantina 130 1 402 1 - - 467 1 2 025 1 2 204 o 
140 - Corredeiras do São Francisco - - 910 2 2 o 1 o 6 971 4 40 598 1 
141 - Sertão de Canudos - - 25 o - - 62 o 675 o 400 o 
142 - Serrinha o o - - 11 o - - 1 552 1 21 o 
143* - Feira de Santana 658 8 27 o 75 3 - - 1 165 1 - -
147 - Sertão de Paulo Afonso - - 7 580 13 - - 243 1 1 506 1 6 797 o 
148* - Agreste de Alagoinhas 35 o 564 1 394 16 275 1 1 113 1 6 230 o 
149* - Litoral Norte Baiano 100 1 - - 95 4 145 o 251 o 19 741 o 

Total das Folhas 8 726 100 59 135 100 2 490 100 33 925 100 183 "679 100 12 885 347 100 

*Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas (**)-Em 1 000 frutos O =o fenômeno existe mas não atinge a unidade adotada na tabela -=o fenômeno não existe =o dado é 
menta Agrícola Estadual;dados fornecidos pela CEPA-PE da Produção Agrícola Municipal de Pernambuco- 1969/1970/1971; dados fornecidos pela Secretaria da Agricultura, DEE (PI) 

que no qliinqliênio abordado não houve evolução do quadro 
apresentado. 

Por outro lado, quando consideradas apenas as áreas colhidas 
correspondentes às culturas temporárias e permanentes, as pri
meiras mostram-se nitidamente predominantes com uma partici
pação de praticamente 90% desse totaL 

Deve-se, no entanto, novamente ressaltar a inclusão da cana
de-açúcar entre as temporárias, já que ela, isoladamente, repre
senta 17% 

De qualquer maneira destacam-se as culturas de subsistência, 
milho, feijão, mandioca, que com a gramínea acima referida ocu
pavam, em 1975, 80%da área total das temporárias, com produti
vidades (700 kg/ha, 438 kg/ha e 13 t/ha, 44 t/ha, respectiva
mente) que deixam muito a desejar quando comparadas com as 
médias registradas no Brasil como um todo_ A este respeito cabe 
ainda destacar a queda (de 837 kg/ha para 438 kg/ha) significa
tiva do feijão entre os triênios considerados. Estão disponíveis 
4% das terras plenamente aptas aos cultivos permanentes, so
bressaindo as culturas do algodão arbóreo, sisal e coco-da-baía 
com áreas de 121 .036 h a, 1 00.841 h a e 7 4.532 h a, respectiva-
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mente. O sisal, com uma área de 98.711 ha (1975) no Estado da 
Bahia, superou a média nacional em produtividade, com 1.220 t/ 
ha. Também sobressaem em produtividade a laranja e o limão, 
com 71.137 frutos/h a e 96.042 frutos/h a, que ocupam áreas de 
11 915 ha e de 780 ha, respectivamente. 

Outro aspecto a considerar na análise da área é a desigual dis
tribuição da posse da terra. De acordo com as Tabelas 5.LXIII e 
5.LXIV, verifica-se uma concentração (451.098) dos estabeleci
mentos com estratos inferiores a 1 O ha, ocupando pequena 
parcela do total da área. O estrato de 1 O até 50 ha engloba tam
bém parcela considerável das propriedades (124.359 estabeleci
mentos), ocupando 19% das terras, enquanto que o número de 
estabelecimentos com estratos superiores a 100 ha, correspon
dendo a 8% das consideradas médias e grandes propriedades, 
constitui 72% do total da área. 

Note-se que não houve mudanças significativas nos anos con
siderados, 70/75, quanto à estrutura fundiária, mas fica evidente 
a desigualdade entre as pequenas e grandes propriedades, pois 
estas estão sempre se incorporando às pequenas propriedades, 



Cebola % Fava % Feijão % Fumo % Mamona % Mandioca % 
Melancia % Milho % Tomate % 

I**) 
2 o - - 1 259 o 3 o 275 o 14 964 o 51 o 1 483 o - -
2 o - - 1 259 o 3 o 275 o 14 964 o 51 o 1 483 o - -

- - 38 o 264 o - - - - - - 99 o 1 875 o - -- - 38 o 264 o - - - - - - 99 o 1 875 o - -

31 665 76 86 360 25 30471 34 1 154 258 46 175 206 45 50020 96 - - 875 o 825 1 28 840 1 1 064 o - -
2432 6 2 107 1 223 o 23 415 1 2 084 1 5 o 

25 375 61 8 579 3 3 240 4 77 719 3 9 010 2 1 295 2 
2 o 414 o 151 o 1 745 o 1 047 o 2 o - - 12 617 4 2 122 3 148 185 6 35 564 9 537 1 - - 15 024 4 14572 16 108 929 4 38 877 10 17 520 34 

50 o 2 047 1 116 o 58 437 2 2 931 1 35 o 
1 910 5 17 617 5 5 411 6 260 305 11 37 364 10 25 582 49 
1 896 4 25 842 7 3 809 4 328 000 13 46 429 12 4 982 10 - - 19 o - - 16 326 1 61 o - -- - 146 o 2 o 102 357 4 775 o 62 o 

86 o 3 502 48 38 861 11 12 975 66 722 1 457 037 18 487 1 53 671 14 1 o 
- - - - 12 450 4 - - 174 o 62 007 2 180 1 15 531 4 - -- - - - 14 905 4 - - - - 11 699 1 - - 13 504 4 - -
- - 2001 28 4455 1 251 1 131 o 57 762 2 32 o 12 366 3 - -o o 1 304 18 2 289 1 3 o 62 o 86 288 3 88 o 4035 1 - -- - - - 48 o 10 o - - 59 244 2 - - 83 o - -- - 166 2 3 369 1 12 711 65 354 1 95 349 4 119 o 6 337 2 - -

52 o 24 o 248 o - - 1 o 21 178 1 14 o 272 o - -
- - 7 o 148 o - - - - 17 437 1 12 o 254 o 1 o 

34 o - - 949 o - - - - 46 073 2 42 o 1 289 o - -

3 623 9 2 902 40 13 492 4 3 223 16 - - 423 530 17 343 1 29 485 8 1 452 3 
- - 25 1 4 024 1 - - - - 13 020 o 86 o 7 796 2 - -

88 o 18 o 338 o - - - - 14417 1 186 1 1 837 1 - -- - 1 301 18 2 953 1 29 o - - 49149 2 13 o 7 052 2 13 o - - 10 o 543 o - - - - 52 796 2 2 o 1 189 o - -
3 535 9 287 4 2 329 1 28 o - - 143 944 6 20 o 1 684 o 1 436 3 - - 455 6 604 o 3 134 16 - - 100 582 4 - - 2 674 1 - -

- - - - 127 o 6 o - - 40082 2 36 o 590 o 3 o - - 806 11 2 574 1 26 o - - 9 540 o - - 6 663 2 - -

6 502 15 902 12 208 481 60 3 552 18 59 370 65 471 918 19 51 400 98 127 641 33 484 1 
801 2 - - 469 1 - - 1 046 1 12 964 1 207 o 246 o o o 

10 o 7 o 6 928 2 134 1 2 267 3 59 615 2 181 o 50 992 13 1 o 
32 o - - 6146 2 304 1 17 605 19 73 543 3 367 1 6 944 2 47 o 

156 o - - 6 504 2 998 5 35 121 39 83 583 3 967 2 2 898 1 108 o 
5 383 13 - - 328 o - - 120 o 13 243 1 7 141 14 233 o 280 1 - - - - 15 962 5 24 o 1 096 1 72 975 3 41 897 80 18 189 5 - -

4 o - - 5 077 2 226 1 1 377 2 45 917 2 23 o 6 958 2 7 o 
13 o - - 679 1 948 5 371 o 8 062 o 204 o 851 o 10 o 
56 o - - 9.990 3 37 o 108 o 11 691 o 133 o 9 067 2 - -
42 o 895 12 146177 42 707 4 255 o 76 415 3 248 1 30491 8 5 o 

5 o - - 221 o 174 1 4 o 13 910 1 32 o 772 o 27 o 
41 878 100 7 344 100 348 717 100 19 753 100 90 838 100 2 521 707 100 52 380 100 389 361 100 51 957 100 

desconhecido Fontes: MA/SUPlAN/EAGRI -Produção Agrícola Municipal lBA)- 1969/1970/1 g71; Anuário Estatístico !SE)- 1972; CEPA-AL -Indicadores Essenciais ao Planeja
- Produção Agrícola Municipal do Estado do Piauí 

devido à pouca estrutura de resistência às secas, não assegu
rando ao pequeno lavrador condições de tolerância aos efeitos de 
estiagens prolongadas, tendo que, por isto, recorrer aos auxilias 
emergenciais do governo, ou ainda vender suas terras aos gran
des proprietários. 

Entre os principais rebanhos considerados para a área o bo
vino sem dúvida é o mais importante, com um efetivo de 
4.509.533 cabeças para o ano de 1975. Quanto aos caprinos 
mostra uma tendência muito grande de expansão, pois de 1. 730.71 O 
cabeças, em 1970, passam a 2 586.751 cabeças em 1975. Os 
suínos (1 138 396 cabeças em 1975) não possuem grande ex
pressão econômica na região, mas o mesmo não acontece com 
os ovinos, que em 1970 contavam com um efetivo de 1.423 289 
cabeças e passaram a 2.015.161, em 1975 

5 2.1 .1 .2 - Parte do Estado do Piauí 

A área considerada das Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife, para o 
Estado do Piauí, abrange uma pequena parcela de terras da Mi-

crorregião 54- Altos PiauíCanindé, cuja representatividade é de 
apenas 4%, com 12.259 km2

, localizados no extremo noroes
te. 

De acordo com as Tabelas 5 L a 5.LXI as culturas mais repre
sentativas são o algodão arbóreo e a cana-de-açúcar, entre as 
comerciais, e a mandioca, o feijão e o milho entre as básicas de 
subsistência, que de modo geral apresentam rendimentos razoá
veis em relação à média dessas culturas na área. São cultivados 
por pequenos agricultores, com difícil acesso à organização e 
comercialização em níveis desenvolvidos. O algodão arbóreo, no 
triênio 69/70/71, obteve uma produtividade de 248 kg/ha, mas 
sofreu baixa substancial no triênio 74/75/76, passando para 136 
kg/ha, devido a fatores climáticos. Já a cana-de-açúcar, apesar de 
seu excelente aumento em relação ao primeiro triênio consi
derado, não atinge produtividade considerável (6,3t/ha para 22.4 
t/ha), no 2~ triênio. O feijão e o milho cultivados sempre con
sorciados tiveram baixa produtividade, 484 kg/ha e 326 kg/ha 
para o feijão e 580 kg/ha e 483 kg/ha para o milho nos triênios 
considerados. Os agricultores usam tração animal no preparo do 
solo e defensivos para combater as pragas, mas não empregam 
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TABELA 5 LII 
Produtividade das principais culturas temporárias no triênio 1969/1970/1971 - kg/ha 

Algodão Cana- Mandi-
Melan-

Abacaxi herbá- Amen- Arroz 
Batata- de- Cebola Fava Feijão Fumo Mano na c ia Milho Tomate Microrregiões homogêneas (**) doim doce oca (**) ceo açúcar 

Piauí - 251 - 1.490 6.040 6.278 o - 484 200 432 15054 201 580 -
54 • -Altos Piauí Canindé - 251 - 1.490 6.040 6 278 o - 484 200 432 15.054 201 580 -

Paraíba - - - - 5 600 - - 97 158 - - - 723 437 -
96*- Cariris Velhos - - - - 5 600 - - 97 158 - - - 723 437 -

Pernambuco 302 10229 46813 9 561 ... 551 563 12 913 829 16 574 
101 * - Araripina - 3 500 43 567 - 260 475 10282 523 -
1 02* - Salgueiro - .. 13000 30 582 10091 517 400 5 749 824 2 500 
103 - Sertão Pernambucano do 

São Francisco 1.224 17 315 23 027 12420 840 386 13 523 965 19 328 
1 04 • - Alto Pajeú 130 .. 3.760 18 639 2000 767 373 8 813 .. 612 1 000 
1 05 * - Sertão do Moxotó 251 14.158 20000 - 497 454 9504 .. 851 3 948 
106 - Arcoverde 358 10146 27 875 - 726 660 19104 995 18 839 
1 07* -Agreste Setentrional 

Pernambucano 225 16 780 54092 7.143 784 400 8 708 796 5.000 
1 08* -Vale do lpojuca 305 6280 25660 2929 490 541 14c644 747 17 606 
109 -Agreste Meridional 

Pernambucano .. 291 10050 41 576 5 152 480 634 13191 .. 771 12034 
111 • - Recife - 8 524 44939 - .. 1000 - 17,077 1.419 -
112 - Mata Úmida Pernambucana 222 13 350 47 823 - 608 1 000 14064 828 8 857 

Alagoas 8086 256 814 1 447 7 735 43 994 1 483 438 435 867 818 10552 574 527 1 000 
113 -Sertão Alagoano - 206 - - 6 207 29.545 - - 429 - 921 9 805 779 536 -
114 -Batalha - 250 - 572 - - - - 452 - - 7 899 - 382 -
115 - Palmeira dos Índios 9070 325 634 - 8 033 38 375 - 474 450 854 891 10 938 914 1 023 -
116 - Mata Alagoana 9 170 245 872 1 432 7 938 43088 o 397 505 375 785 10,367 1 725 560 -
117 - Litoral Norte Alagoano 8039 - 2 111 1.795 9 376 44 509 - - 565 294 - 11 632 - 748 -
118 - Arapiraca 7 210 249 699 2.003 5 740 37 137 - 391 345 869 760 10670 598 421 -
119 -Tabuleiros de São Miguel 

dos Campos 6.400 189 895 1 612 5.638 49 155 1 926 421 499 - 500 11 182 875 430 -
120 -Maceió - 333 857 1 706 7.213 42 991 - 437 479 - - 11 128 2400 627 1000 
121 -Penedo - 258 789 1 463 6.292 38 811 1 214 - 437 - - 10435 135 598 -

Sergipe 10 558 261 844 2034 8089 32 714 5 600 302 345 841 - 9 633 661 617 1 060 
123 - Sertão Sergipano do São 

Francisco - 257 600 1.396 4875 45 500 - 88 420 - - 8 346 257 783 -
124 - Propriá - 241 - 2175 8034 17 857 4400 191 272 - - 6 298 1 738 727 -
125 -Nossa Senhora das Dores 29.250 291 514 1 662 7045 25 369 - 264 311 1 208 - 9 568 245 526 4 333 
126 - Cotinguiba - 167 809 3 250 15.428 33.009 - 147 619 - - 13 302 500 624 -
127 -Agreste Itabaiana 5 250 341 869 - 9 839 29 906 5 638 538 537 596 - 6 768 2.000 457 1 053 
128 -Agreste de Lagarto 7 692 314 994 2051 10.307 20822 - 223 275 841 - 17 834 - 479 -
129 - Litoral Sul Sergipano 7 963 - 805 333 8.827 39 151 - - 249 545 - 12814 3273 437 750 
130 - Sertão do Rio Real - 189 267 - 3 970 - - 483 235 1 040 - 9 764 - 711 -

Bahia 5 536 4 526 1 364 1.660 7 832 39 674 2 165 594 1 624 686 1 513 12186 18 725 970 3408 
133*- Baixo Médio São Francisco - 510 - 6194 4146 64 575 12 919 - 372 - 823 11 807 585 908 o 
135*- Chapada Diamantina 

Setentrional 2 225 - 733 13.014 20861 1 250 538 652 428 497 15436 1 183 2 534 1000 
138 - Senhor do Bonfim 5 426 - - 2054 6 646 53 572 6400 - 633 568 1 242 15 846 704 688 5.875 
139* - Piemonte da Diamantina 3.333 524 - 1 868 8 508 37 356 3 900 - 1 762 1 235 2 204 15084 2 599 1 135 6 353 
140 -Corredeiras do São Francisco - 1 502 667 500 8450 24427 6431 - 1 533 - 1 017 12 832 18.124 947 3011 
141 - Sertão de Canudos - 454 - 4133 5 819 17 391 - - 431 533 661 7 278 70.892 504 -
142 -Serrinha o - 500 - 5 992 10.500 667 - 697 508 1 953 11 923 767 676 1 750 
143*- Feira de Santana 7477 450 926 - 7018 - 2 167 - 666 654 930 10323 2.615 794 2000 
147 - Sertão de Paulo Afonso - 459 - 1 174 10176 41.194 2.947 - 1 212 451 725 15 693 864 1 214 -
148*- Agreste de Alagoinhas 3.889 446 1 824 1 821 5.889 45145 3.000 595 4391 524 959 12 297 3 543 711 1.000 
149* - Litoral Norte Baiano 4545 - 940 1.542 4403 32204 833 - 321 1.137 1 333 14877 1 143 1 245 2 700 

Total das Folhas 7 628 299 914 1 670 8 960 44311 8 342 376 834 823 957 11 653 11 632 779 11 467 

• Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas (**)-Em frutos/h a . =o dado é desconhecido O =o fenômeno existe mas não atinge a unidade adotada na tabela -=o fenô
meno não existe 
Fontes: MA/SUPLAN/EAGRI- Produção Agrícola Municipal (BA) -1969/1970/1971; Anuário Estatístico (SE) -1972; CEPA-AL-Indicadores Essenciais ao Planejamento Agrícola 
Estadual; dados fornecidos pela CEPA-PE da Produção Agrícola Municipal de Pernambuco-: 1 969/1970/1971; dados fornecidos pela Secretaria da Agricultura DEE (PI)- Produção 
Agrícola Municipal do Estado do Piauí. 

corretivos e fertilizantes. Têm assistência técnica da EMATER-PI 
e do Projeto Sertanejo. 

A pecuária desenvolve-se paralelamente à agricultura como 
atividade de subsistência (Tab. 5.LXII). A criação de caprinos 
supera numericamente a do gado bovino, pois se adaptam perfei
tamente ao meio, devido à sua resistência fís.ica quanto ao clima e 
à alimentação. O rebanho caprino, com 91.355 cabeças em 
1970, alcançou um excelente crescimento no período, atingindo 
138.241 cabeças em 1975. O gado bovino predominantemente 
de corte é criado extensivamente e em 1 975 contava com 66.468 
cabeças. Os suínos conseguiram um incremento excelente, de 
35_285 cabeças para 63.306 cabeças em 1975. 

750/USO POTENCIAL DA TERRA 

Segundo recenseamento correspondente a este último ano, 
sua área ocupada com pastagens naturais era de 1.591 km2

, com 
baixa capacidade de suporte para os pastos naturais em torno de 
0,3 U.A./ha. enquanto que para os pastos semi-intensivos foi 
aceito 0,7 U.A./ha. 

Um fato que contribui para o baixo padrão de utilização dos 
recursos naturais renováveis na microrregião é sua estrutura 
fundiária pois predominam os estabelecimentos com estratos de 
500 a 2.Ó00 ha ocupando 21% da área. As pequenas e médias 
propriedades com estratos de área até 50 ha (Tabs. 5.LXIII e 
5.LXIV) correspondiam a 63% com uma área de 11% em 1 ~7?. 
enquanto que as de mais de 1 00 h a representavam 19% dos 1m o-



veis cadastrados, ocupando uma área de 76%. Em 1975 poucas 
mudanças são registradas, permanecendo o quadro pratica
mente inalterado. De acordo com a Estrutura de Uso (Tabs. 5.LXV 
e 5.LXVI ). em 1 970foram recenseados 62% das terras com pasta
gens naturais e matas naturais, tendo a ocupação com lavouras 
permanentes e temporárias pouca representatividade, com 9% 
da área, mas há possibilidade de expansão dos cultivos através 
das parcelas terras produtivas não utilizadas, que em 1975 ocu
pavam 26% das terras recenseadas. 

5.2.1 .1 .3 - Parte do Estado da Paraíba 

A área considerada nas Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife para o 
Estado da Paraíba abrange uma pequena parte da Microrregião 
96 - Cariris Velhos, cuja representatividade na área total não 
chega a 1%. 

Assim, a distribuição espacial das principais culturas tem 
pouca expressão se comparada ao total das áreas cultivadas 
(Tabs. 5.L, 5.LIII, 5.LVI e 5.LIX). As principais entre as temporárias 
(milho e feijão) contam com uma área colhida de 4.288 ha e 
1.667 ha, respectivamente, enquanto as permanentes (algodão 
arbóreo e sisal), com 4.012 h a e 448 ha. Suas produções se man
têm estáveis durante os períodos analisados e pouco represen
tam em relação à produção obtida para o conjunto da área (Tabs. 
5.LI, 5.LIV, 5.LVII e 5.LX). 

Reúne assim agricultores de baixa renda que se limitam ao cul
tivo manual ou de tra9ão animal, prevalecendo as práticas agrí
colas rudimentares. A exceção dos agricultores assistidos por 
órgãos estaduais que atuam na área, como a EMA TER, a grande 
maioria dispensa as práticas de fertilização e controle fitossanitá
rio. Por outro lado, as cooperativas exercem pouca função de 
apoio à produção. Um fato que contribui para o baixo padrão de 
utilização na microrregião é sua estrutura fundiária; dominam em 
número as pequenas propriedades com estratos de área até 50 h a 
(Tabs. 5.LXII I e 5.LXIV). Em 1970 esses estabelecimentos corres
pendiam a 81%, para uma área de apenas 17%, enquanto que os 
estabelecimentos de mais de 100 ha representavam 11% dos 
imóveis cadastrados para uma área de cerca de 73% do total. 
Pelos dados ainda demonstrados nessas tabelas, houve um par
celamento em torno de 1 5% dos imóveis com menos de 1 O h a. 
Em 1975, poucas mudanças são registradas, permanecendo o 
quadro praticamente inalterado. 

A pecuária, por outro lado, confere à microrregião uma impor
tância bem maior quando comparada à atividade agrícola da área 
(Tab. 5.LXII). Em número de cabeças relaciona-se em primeiro 
plano o rebanho caprino, cuja margem de crescimento entre o 
período 70/75 foi de 45%. Refere-se o Departamento de Estudos 
do Nordeste (ETENE) que sua exploração parece ser função da 
baixa renda real das populações aí localizadas, que o utilizam 
principalmente como meio de sobrevivência.lnforma ainda que o 
baixo poder aquisitivo da população rural faz· com que o abate 
desse rebanho seja mais intenso em áreas do Nordeste que no 
resto do País. De fato, a taxa de desfrute do rebanho caprino no 
Nordeste (15%) é bem mais elevada que a taxa dos demais esta
dos produtores (7,7%), limitando o crescimento desse rebanho 
na região nordestina. 

Os bovinos, embora menos numerosos e com um crescimento 
no período 70/75 de 28% no número de cabeças de seus reba
nhos, são os mais importantes economicamente, apesar de pre
valecer a criação extensiva. Seguem-se a eles os ovinos, com um 
crescimento em torno de 42%, e por último o suíno, com 50% de 
crescimento no mesmo período. 

Essa área, também atingida pelas secas, que limitam a capaci
dade de suporte das pastagens, na sua grande maioria é com
posta de forrageiras não perenes. Assim, os índices tecnológicos 
aceitos na quantificação do rebanho bovino (0,6 h/km2 e 1.4 h/ 
km2

) dão às pastagens naturais uma capacidade de suporte em 
torno de 0,3 U.A./ha, enquanto que para as pastagens plantadas, 
0,7 U.A./ha, esta última com pouca representatividade em sua 
estrutura de uso atual, como mostram as Tabelas 5.LXV e 5.LXVI. 
Assim, de acordo com sua estrutura de uso, foram recenseados, 
em 1970, 59% das terras e, em 1975, 72%, tendo a ocupação 

com cultivos, pastagens e matas sofrido poucas alterações. P~r 
outro lado, poucas são as possibilidades de expansão dos culti
vos através das parcelas terras produtivas não utilizadas e matas 
naturais, que em 1975 somavam apenas 64 km2

, ou 6% do total 
das terras recenseadas. Assim, espera-se que o desenvolvimento 
da pecuária nessa região seja intensificado no sentido de promo
vera melhoria do porte dos animais pela introdução de reproduto
res e matrizes de racas mais selecionadas, como também o 
melhoramento das p~stagens que poderão concorrer para o 
aumento do rendimento desses rebanhos. 

5.2.1 .1 .4 - Parte do Estado de Pernambuco 

Abrange no setor norte uma área de 73.076 km2
, correspondente 

a 26% do seu total. Essa superfície abrange parcialmente as Mi
crorregiões 101 - Araripina, 102- Salgueiro, 104- Alto Pajeú, 
105- Sertão de Moxotó, 107- Agreste Setentrional Pernambu
cano, 108 -Vale do lpojuca e 111 - Recife e integralmente as 
Microrregiões 103 - Sertão Perpambucano do São Francisco, 
106- Arcoverde e 112- Mata Umida Pernambucana. 

Assim como o Nordeste, também o Estado de Pernambuco 
apresenta contrastes, entre a "Zona da Mata", com seu clima 
quente e úmido, a região do Sertão, quente e seco, e a zona de 
transicão localmente denominada Agreste. Na primeira estabe
leceu:se a zona canavieira outrora ocupada pela exuberante Mata 
Atlântica. A segunda é uma área predominantemente pecuária e 
na terceira observa-se a dominância da policultura, especial
mente no domínio das pequenas propriedades. 

A área ocupada pela cana-de-açúcar se prolonga desde o Rio 
Grande do Norte ao Estado da Bahia, ininterruptamente. Em Per
nambuco, a área ocupada por essa cultura apresenta um relevo 
sinuoso com vales semi-abertos, que em alguns casos chega a 
prejudicar o equilíbrio ecológico em face da utilização de encos
tas, por vezes muito acidentadas, não mais recomendadas a esse 
cultivo. Em importância econômica é esse o primeiro produto do 
estado, embora não seja o primeiro em termos de área colhida. 
Representa 20% dos cultivos, enquanto que o milho, 32%. Se
gundo dados da Produção Agrícolà Municipal, ocupava no triênio 
1974/1975/1976, uma área de 1 77.270 h a, registrando-se um 
vertiginoso aumento, em torno de 32.270 ha- quando compara
dos os triênios analisados (Tabs. 5.L e 5.LIII). Nesse mesmo 
período, a produção foi calculada em 6. 787.863 t para o primeiro 
triênio e 8.928.854 t para o segundo. Sua produtividade é mode
rada, 46.813 kg/ha e 50.369 kg/ha, respectivamente, embora 
superior à média do Brasil, que segundo informações do IBGE em 
1976 é de 49.282 kg/ha (Tabs. 5.LI, 5.LII, 5.LIV e 5.LV). 

Encontra-se no estado também uma diversidade muito grande 
de cultivos sobretudo na região do Agreste onde o clima subúmi
do favorece principalmente o desenvolvimento das culturas 
temporárias. 

Entre essas culturas, em termos de área colhida, o milho é o 
produto mais cultivado, seguido do feijão, mandioca e algodão 
herbáceo, este último com redução de área se comparados os 
pêríodos analisados em torno de 20.147 ha. 

A cebola é também uma cultura bem difundida na área, princi
palmente nas margens do rio São Francisco. Entretanto, a queda 
de preços verificada no mercado e a difícil comercialização do 
produto, principalmente com o Sul do País, têm ocasionado redu
ção de sua área plantada nos últimos anos, como se pode consta
tar nas Tabelas 5.L e 5.LIII, embora a produtividade continue 
elevada, em torno de 10.897 kg/ha (Tab. 5.LV) superior à média 
nacional para 1976 (7.476 kg/ha). 

Nos últimos 3 anos, os maiores incentivos têm sido dados à 
cultura do alho, através de financiamento dispens·ado a essa cul
tura que se enquadra entre as mais rentáveis da região do São 
Francisco, favorecida por ser menos perecível que a da cebola. 

Entre as permanentes, cabe destacar algumas culturas como o 
algodão arbóreo, o café e a laranja, as quais sofreram redução em 
suas áreas colhidas principalmente a cultura do café, cuja domi
nância verifica-se nas Microrregiões 108 -Vale do)pojuca, 109-
Agreste Meridional Pernambucano e 112- Mata Umida Pernam
bucana, constatando-se uma sensível redução em sua área co
lhida (Tabs. 5.LVI e 5.LIX). Dos 21.558 ha colhidos no 1~triênio, 
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• TABELA 5.LIII 
Area colhida (ha) das principais culturas temporárias no triênio 1974/1975/1976 

Microrregiões homogêneas Algodão % % 
Batata- % 

Cana-de- % Abacaxi % herbáceo % Amendoim Arroz doce açúcar 

Piauí - - 238 o - - 83 o 23 o 93 o 
54 • - Altos Piauí Canindé - - 238 o - - 83 o 23 o 93 o 

Paraíba - - - - - - - - 5 o - -
96* - Cariris Velhos - - - - - - - - 5 o - -

Pernambuco 1 298 56 60087 32 62 3 2 941 12 5070 34 177 270 43 
101 • - Arapirina - - - - - - 53 o 1 o 47 o 
1 02* - Salgueiro - - 12 o - - 451 2 17 o 96 o 
103 - Sertão Pernambucano do São Francisco - - 3.365 2 26 1 2310 10 508 4 1 079 o 
1 04 • - Alto Pajeú - - 6136 3 - - 27 o 34 o 60 o 
1 05* - Sertão do Moxotó - - 3.099 2 - - - - 38 o 107 o 
106 - Arcoverde 177 8 12 484 7 - - - - 206 2 33 o 
1 07* - Agreste Setentrional Pernambucano 44 2 3150 2 23 1 - - 326 2 7 686 2 
1 OS* - Vale do lpojuca 817 35 12 221 6 13 1 - - 1 027 7 669 o 
109 - Agreste Meridional Pernambucano 162 7 1g,620 10 - - 43 o 2093 14 8.729 2 
111 • - Recife - - - - - - 17 o 25 o 12 213 3 
112 - Mata Úmida Pernambucana 98 4 - - - - 40 o 795 5 146551 36 

Alagoas 634 27 79 287 42 718 29 10588 44 5 532 37 217474 53 
113 - Sertão Alagoano - - 6 050 3 - - - - 143 1 1 343 o 
114 - Batalha - - 39 115 21 - - 907 4 - - - -
115 - Palmeira dos Índios 26 1 8139 4 106 4 10 o 2.084 14 923 o 
116 - Mata Alagoana 187 8 5 262 3 29 1 46 o 2 507 17 110064 27 
117 - Litoral Norte Alagoano 108 5 - - - - 693 3 96 1 23100 6 
118 - Arapiraca 261 11 19 537 10 493 20 1 445 6 358 2 2 606 1 
119 - Tabuleiros de São Miguel dos Campos 52 2 30 o 70 3 263 1 179 1 52 186 13 
120 - Maceió - - - - - - - - 47 o 27 209 6 
121 - Penedo - - 1 154 1 20 1 7 224 30 118 1 43 o 

Sergipe 153 7 17 153 9 1046 42 9 866 41 1 570 11 14 812 3 
123 - Sertão Sergipano do São Francisco 2 o 6 649 4 - - 517 2 22 o 4 o 
124 - Propriá - - 1.236 1 - - 8 723 36 66 o 3 o 
125 - Nossa Senhora das Dores 40 2 4.260 2 43 2 525 2 81 1 694 o 
126 - Cotinguiba - - 413 o 37 1 64 1 4 o 12 948 3 
127 - Agreste Itabaiana 3 o 88 o 526 21 - - 710 5 651 o 
128 - Agreste de Lagarto 50 2 505 o 327 13 - - 394 3 45 o 
129 - Litoral Sul Sergipano 57 3 127 o 76 3 37 o 73 1 465 o 
130 - Sertão do Rio Real 1 o 3 857 2 37 2 - - 220 1 2 o 

Bahia 225 10 30290 16 636 26 746 3 2 616 18 3 305 1 
133* - Baixo Médio São Francisco - - 597 o - - 24 o 58 o 175 o 
135* - Chapada Diamantina Setentrional 16 1 4445 3 - - 7 o 108 1 569 o 
138 - Senhor do Bonfim 48 2 119 o - - 106 o 224 1 330 o 
139* - Piemonte da Diamantina 40 2 455 o - - 182 1 236 2 169 o 
140 - Corredeiras do São Francisco - - 680 o 5 o 37 o 630 4 1 407 1 
141 - Sertão de Canudos - - 125 o - - 16 o 332 2 50 o 
142 - Serrinha - - - - 13 1 - - 395 3 6 o 
143* - Feira de Santana 41 2 - - 44 2 - - 108 1 - -
147 - Sertão de Paulo Afonso - - 22 610 12 - - 158 1 238 2 107 o 
148* - Agreste de Alagoinhas 42 2 1 259 1 426 17 123 1 234 2 245 o 
149* - Litoral Norte Baiano 38 1 - - 148 6 93 o 53 o 247 o 

Total das Folhas 2 310 100 187 055 100 2462 100 24224 100 14816 100 412.954 100 

• Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas O ~o fenômeno existe mas não atinge a unidade adotada na tabela.- ~o fenômeno não existe Fonte: Fundação IBGE- Produção Agrí-

apenas 9.900 ha foram colhidos no triênio posterior, registrando
se também sensível queda de produção no mesmo período (Tabs. 
5.LVII e 5.LX). Por outro lado, tem-se verificado aumento em ter
mos de produtividade, alcançando no último triênio 936 kg/ha 
contra 572 kg/ha verificados no triênio anterior (Tabs. 5.LVIII e 
5.LXI), superior inclusive à média nacional, em torno de 670 kg/ 
ha, conforme dados do IBGE para 1976. 

Além desses, tradicionais na área, vale ressaltar a importância 
de alguns produtos olerícolas como cenoura, pimentão, repolho e 
principalmente tomate, tanto o comercial como o industrial, cuja 
produção é comercializada diretamente com indústrias nacional
mente conhecidas como os produtos Peixe e Cica. Sua produtivi
dade no período 74/75/76 estava em torno de 22.021 kg/ha, 
bem próximo da média para o Brasil no período 1 976 (24. 705 kg/ 
ha). 

Convém mencionar que apenas o tomate foi considerado 
nesse trabalho por ter maior representatividade em termos de 
área colhida, produção e produtividade, já que os outros mencio
nados são culturas recentes e que por isso não constam na Produ
ção Agrícola Municipal (PAM) nos dois períodos considerados. 
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Nesse grupo está também o alho, cuja implantação na área data 
dos últimos três anos. 

Os cultivos básicos, como milho, feijão, mandioca, arroz etc., 
também se estendem pelas áreas mais secas e inóspitas do esta
do, embora potencialmente as condições sejam totalmente ad
versas, principalmente pelas restrições que impõem os fatores 
climáticos, já que os períodos de chuva não ultrapassam 3 ou 4 
meses anualmente e essas logo se perdem por evaporação ou por 
escoamento superficial. Todavia, com o advento dos projetos Asa 
Branca, Provárzeas, Sertanejo, Bebedouro, Massangano e outros 
menores, tem sido intensificado o uso de irrigação, sobretudo 
para as culturas alimentares (Ests. 5.11 B, 5.111 A e 5.111 B). Os 
principais projetos encontram-se na região do São Francisco, 
onde a alta densidade demográfica resulta num índice de desem
prego muito elevado. É, portanto, nessa região que a CODEVASF 
vem atuando com maior ênfase a partir de 1979, privilegiando as 
populações mais carentes do vale do São Francisco. 

As culturas feitas nos brejos e nos vales mais úmidos permi
tem uma agricultura mais produtiva, às vezes ainda favorecidas 
por sistemas de irrigação, como é o caso da banana. Sua produti-



Cebola % Fava % Feijão % Fumo % Mamona % 

o o - - 3896 1 9 o 1 077 1 
o o - - 3 896 1 9 o 1 077 1 

- - 392 1 1 667 o - - - -- - 392 1 1.667 o - - - -
3 278 71 34881 74 164 713 36 1 303 3 34883 33 

- - 64 o 5 603 1 2 o 3123 3 
142 3 4 o 3 601 1 - - 917 1 

3073 66 1133 3 7 290 2 - - 5 324 5 
1 o 6 o 3 005 1 13 o 337 o - - - - 18 312 4 - - 3 893 4 

- - 1 516 3 29 697 6 - - 13221 13 
- - 2491 5 2 951 1 518 1 165 o 
31 1 11.467 24 36 802 8 380 1 5 556 5 
31 1 17 899 38 56432 12 390 1 2.347 2 

- - - - 21 o - - - -
- - 302 1 999 o - - - -

37 1 6634 14 103 838 22 25179 63 806 1 
- - - - 28 220 6 - - 120 o 
- - 69 o 38 173 8 - - - -
- - 2 975 6 12.639 3 379 1 234 o 
- - 3188 7 5 683 1 18 o - -
- - - - 73 o 16 o - -
- - 346 1 15 682 3 24 766 62 452 1 
37 1 50 o 886 o - - - -

- - 6 o 129 o - - - -
- - - - 2 353 1 - - - -

77 2 4226 9 26.641 6 5 791 15 - -
- - 76 o 9146 2 - - - -
- - 94 o 913 o - - - -
- - 1.875 4 6 831 2 56 o - -
- - 156 o 695 o - - - -
77 2 168 1 1 974 1 18 o - -

- - 892 2 1 227 o 5 268 13 - -
- - 7 o 394 o 343 1 - -
- - 958 2 5461 1 106 1 - -

1 232 26 1000 2 160364 35 7.480 19 674 470 65 
467 10 - - 572 o - - 1020 1 

8 o 3 o 74496 16 2 836 7 44196 43 
14 o - - 10956 2 594 1 1 272 1 
25 1 - - 11000 2 701 2 18894 18 

677 15 - - 370 o - - 167 o 
- - - - 12 607 3 33 o 931 1 

2 o - - 8 394 2 318 1 466 1 
8 o - - 1.778 1 1 113 3 69 o 

20 o 3 o 4052 1 300 1 113 o 
5 o 994 2 35 793 8 1 427 4 342 o 
6 o - - 346 o 164 o - -

4624 100 47.133 100 461 119 100 39 762 100 104 236 100 

cola Municipal, 1974/1975/1976 

vidade tem sido elevada, embora se registre queda para o período 
1974/75/76 (Tabs. 5.LVIII e 5.LXI). Toda a produção abastece a 
fábrica de doces Tambaú, alocada no município de Custódia 
(MRH - 1 05) que praticamente detém toda a produção da área. 
Em vista disso, outras fábricas de doces como as do Ceará, 
Paraíba e Rio Grande do Norte dependem da Tambaú para pôr à 
venda seus produtos, que serão apenas embalados e rotulados 
pelas fábricas compradoras. 

Independente dos produtos, com exceção apenas da cana-de
açúcar, cuja produção segue diretamente para as usinas de trans
formação, seja em álcool ou açúcar, todos os demais são comer
cializados através de intermediários que adquirem a mercadoria a 
preços bem inferiores aos do mercado. Sua atuação é por vezes 
perniciosa, pois adquirem as mercadorias e as armazenam em 
depósitos próprios, para serem revendidas na entressafra com 
uma margem de lucro bastante elevada. Em parte, esses proble
mas são gerados pela falta de infra-estrutura de armazenamento e 
pela falta de crédito necessário à estocagem do produto. Con
tudo, contam com o apoio da Companhia Brasileira de Armazena-

Mandioca % Melancia % Milho % Tomate % 

1.369 o 305 4 4.542 1 - -
1 369 o 305 4 4542 1 - -

- - 137 2 4288 1 - -
- - 137 2 4.288 1 - -

116117 47 3045 38 280193 45 4487 90 
1 639 1 70 1 5412 1 1 o 
1 129 1 81 1 6.808 1 50 1 
5117 2 566 7 8097 1 645 13 

255 o 34 o 9.636 2 18 o 
10609 4 769 9 38286 6 253 5 

7 826 3 312 4 55 528 9 329 7 
7 370 3 5 o 5659 1 18 o 

25 046 10 801 10 67.037 11 2616 53 
46.990 19 402 5 81 645 13 551 11 

1 944 1 - - 21 o - -
8192 3 5 o 2068 o 6 o 

50087 20 690 8 98.497 16 2 o 
6914 3 263 3 28.756 5 - -
2.350 1 - - 32.283 5 - -
9 203 4 48 o 11394 2 - -
8 934 3 63 1 7 519 1 - -
4 371 2 - - 89 o - -

12900 5 230 3 15 852 3 - -
1 514 1 11 o 720 o - -
1 025 o 2 o 53 o 2 o 
2.876 1 73 1 1 831 o - -

28813 12 157 2 46424 7 170 3 
395 o 49 1 17 236 3 - -

1 827 1 57 1 1 674 o - -
4 598 2 10 o 10666 2 24 o 
2.840 1 - - 1 789 o - -
6477 2 - - 1 998 o 146 3 
6473 3 33 o 3037 o - -
4180 2 8 o 679 o - -
2023 1 - - 9.345 2 - -

51 370 '21 3 765 46 183.345 30 333 7 
1115 o 360 4 402 o 3 o 
6 590 3 1 115 14 58.128 9 7 o 
9 704 4 652 8 10.891 2 12 o 
5 318 2 611 8 13120 2 39 1 
3 454 2 428 5 404 o 117 3 
5 365 2 380 5 30511 5 136 3 
5 711 2 29 o 10017 2 3 o 

827 o 30 o 2.800 1 1 o 
490 o 148 2 6 921 1 - -

11 871 5 7 o 49604 8 1 o 
925 1 5 o 547 o 14 o 

247 756 100 8099 100 617 289 100 4.992 100 

mento - CIBRAZÉM e da Companhia de Armazéns Gerais do 
Estado de Pernambuco- CAGEP, para esse fim. 

O efetivo da pecuária também se distribui na área de acordo 
com as zonas climáticas. De acordo com a Tabela 5.LXII, o 
rebanho bovino é o mais importante tanto em número de cabe-
ças, como para a própria economia do estado. Durante o qüinqüê-
nio, o rebanho bovino aumentou seu plantei em 227.377 cabeças 
e os caprinos, o segundo em número e importância, em 317.208 
cabeças. Seguem-se a estes os ovinos e os suínos que, embora I 
menos importantes, vêm aumentando sucessivamente o número 
de seus rebanhos. • 

Na porção leste do estado predomina a pecuária bovina com 
aptidão leiteira. O gado é mestiço com predominância do sangue 
holandês. A maior concentração desse rebanho se dá na Mi
crorregião 109 - Agreste Meridional Pernambucano, que em 
1975 contava com 322.860 cabeças, representando 7496 dos 
rebanhos dessa microrregião. As Microrregiões 108 - Vale do 
lpojuca e 106 -Arcoverde assumem também grande importância 
para as bacias leiteir-as, sendo que a última mencionada apre
senta aptidão mista tanto para leite como para corte. 

USO POTENCIAL DA TERRA/753 



TABELA 5 LIV 
Produção das principais culturas temporárias no triênio 1974/1975/1976 - em toneladas 

Abacaxi Algodão 
% Amendoim % Arroz % 

Batata· % 
Cana-de· 

% Microrregiões homogêneas (**) % herbáceo doce açúcar 

Piauí - - 64 o - - 108 o 14B o 2.080 o 
54 • - Altos Piauí Canindé - - 64 o - - 108 o 148 o 2080 o 

Paraíba - - - - - - - - 28 o - -
96* - Cariris Velhos - - - - - - - - 28 o - -
Pernambuco 24.294 72 17 179 32 73 3 6470 13 47 520 39 8.928 854 50 
1 01* - Arapirina - - - - - - 41 o 12 o 998 o 
1 02* - Salgueiro - - 7 o - - 747 2 180 o 3262 o 
103 - Sertão Pernambucano do São Francisco - - 1 628 3 39 2 5429 11 6 504 5 30512 o 
104 • - Alto Pajeú - - 1145 2 - - 50 o 512 1 603 o 
1 05 • - Sertão do Moxotó - - 756 1 - - - - 301 o 2 895 o 
106 - Arcoverde 3 099 9 3.329 6 - - - - 2 619 2 1.000 o 
1 07* - Agreste Setentrional Pernambucano 439 1 1.032 2 14 o - - 3.489 3 324.870 2 
1 08* - Vale do lpojuca 17.748 53 3.651 7 20 1 - - 7600 6 25039 o 
109 - Agreste Meridional Pernambucano 1.615 5 5 631 11 - - 107 o 20 534 17 369.803 2 
111 • - Recife. - - - - - - 49 o 199 o 1 066 710 6 
112 - Mata Umida Pernambucana 1.393 4 - - - - 47 o 5.570 5 7.103.162 40 

Alagoas 5 266 16 19.727 37 524 25 18 113 38 36.915 30 8.172997 45 
113 - Sertão Alagoano - - 1 293 2 - - - - 347 o 60333 o 
114 - Batalha - - 9800 18 - - 1.182 2 - - - -
115 - Palmeira dos Índios 240 1 2437 5 89 4 11 o 13 513 11 44645 o 
116 - Mata Alagoana 1 725 5 1.565 3 23 1 80 o 17184 14 3 072 154 17 
117 - Litoral Norte Alagoano 831 3 - - - - 1.300 3 810 1 1 055 645 6 
118 - Arapiraca 2 092 6 4 308 8 337 16 2096 4 2.434 2 130410 1 
119 - Tabuleiros de São Miguel dos Campos 378 1 9 o 61 3 248 1 1012 1 2 716.284 15 
120 - Maceió - - - - - - - - 266 o 1.092153 6 
121 - Penedo - - 315 1 14 1 13196 28 1.349 1 1 373 o 

Sergipe 1 652 5 4 529 8 864 41 22029 46 13.378 11 765 897 4 
123 - Sertão Sergipano do São Francisco 7 o 1 766 3 - - 1 045 2 92 o 312 o 
124 - Propriá - - 418 1 - - 19 504 41 359 o 48 o 
125 - Nossa Senhora das Dores 561 2 1111 2 39 1 1258 3 477 o 33 986 o 
126 - Cotinguiba - - 142 o 32 1 125 o 23 o 653.373 4 
127 - Agreste Itabaiana 13 o 20 o 371 18 - - 7 081 6 39323 o 
128 - Agreste de Lagarto 375 1 111 o 310 15 - - 3.013 3 1.025 o 
129 - Litoral Sul Sergipano 684 2 77 o 75 4 97 o 578 1 37.765 o 
130 - Sertão do Rio Real 12 o 884 2 37 2 - - 1 755 1 65 o 

Bahia 2 393 7 12.026 23 655 31 1 238 3 24.088 20 157 146 1 
133* - Baixo Médio São Francisco - - 450 1 - - 12 o 1 027 1 6 937 o 
135* - Chapada Diamantina Setentrional 48 o 1 492 3 - - 10 o 746 1 19.147 o 
138 - Senhor do Bonfim 444 2 70 o - - 258 1 2 501 2 17 885 o 
139* - Piemonte da Diamantina 169 o 273 1 - - 383 1 1 379 1 9628 o 
140 - Corredeiras do São Francisco - - 555 1 4 o 69 o 10.438 9 76494 1 
141 - Sertão de Canudos - - 53 o - - 21 o 1 154 1 865 o 
142 - Serrinha - - - - 4 o - - 1 593 1 60 o 
143* - Feira de Santana 1' 063 3 - - 75 4 - - 888 1 - -
147 - Sertão de Paulo Afonso - - 8 685 16 - - 154 o 2 324 2 3 303 o 
148* - Agreste de Alagoinhas 415 1 448 1 337 16 180 1 1 696 1 10889 o 
149* - Litoral Norte Baiano 254 1 - - 235 11 151 o 342 o 11 938 o 

Total das Folhas 33 605 100 53 525 100 2116 100 47.958 100 122 077 100 18 026.974 100 

• Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas.(**)- Em 1.000 frutos O= o fenômeno existe mas não atinge a unidade adotada na tabela -=o fenômeno não existe Fonte: 

O gado de corte, entretanto, chega a ser inexpressivo. O 
estado importa 80% da carne que consome (importa gado de 
Minas Gerais e Bahia). daí os criadores preferirem se dedicar basi
camente à cria e recria nas áreas mais suscetíveis a longos perío
dos de seca, qCie prejudicam a fase de engorda. 

O sistema criatório predominante é o extensivo, principal
mente na zona climaticamente mais seca, e semi-intensivo nas 
áreas de brejo e a leste do estado. Para o primeiro, a capacidade 
de suporte não é superior a 0,5 U .A./ha e para o segundo não mais 
que 0.7 U.A./ha. Utilizam-se do capim-pangola, braquiária, sem
pre-verde e da palma forrageira para a formação das pastagens; 
não fazem fenação e pouquíssimas propriedades adotam asila
gem (Est. 5.V A). 

A produção de leite é comercializada com a CILPE - Compa
nhia de Leite de Pernambuco e uma pequena parte é consumida in 
natura. A assistência técnica é fornecida por diversos órgãos esta
duais como a EMA TER, PRONAGRO, Departamento de Producão 
Animal e ainda por empresas particulares como a AGROTEC: no 
controle sanitário à febre aftosa. 

754/USO POTENCIAL DA TERRA 

Embora não considerada a produção de aves nesse estudo, 
vale mencionar a produção do município de São Bento do Una 
(MRH- 1 08), no que tange à avicultura. Esse município, que nos 
idos de 1954 fazia parte da bacia leiteira do estado, castigado por 
secas consecutivas, resolveu mudar o ramo de sua atividade, 
quando os primeiros sinais de crise na pecuária leiteira começa
ram a rondar a região. E o resultado foi surpreendente. Com uma 
produção atualmente de 2,5 milhões de ovos/ano, são abatidos 
entre 600 e 700 mil frangos/ano, esperando-se alcançar um fatu
ramento gigantesco superado apenas pelos plantadores de cana. 
Nessa mesma área, recentemene, foram introduzidos os caprinos 
como mais um experimento que poderá gerar grandes lucros para 
a região. 

A estrutura fundiária, por outro lado, é ainda um dos grandes 
problemas da região, basta para isso observar os dados das Tabe
las 5.LXIIIe 5.LXIV. O grande predomínio é das minipropriedades 
(< 1 O h a), representando 77% em 1970 e 73% em 1975, superio
res em número e diminutas em área, apenas 10% do total recen
seado. As pequenas propriedades entre 1 0-50 h a de área repre-



Cebola % Fava % Feijão % Fumo % Mamona % 

3 o - - 1.271 1 3 o 557 1 
3 o - - 1.271 1 3 o 557 1 

-- - 38 o 264 o - - --- - 38 o 264 o - - -

35 719 83 13.710 74 75.530 38 1.196 4 17 580 32 
- - 14 o 1 407 1 4 o 1 608 3 

1 298 3 1 o 1 388 1 - - 549 1 
34123 80 579 3 4 792 2 - - 2.477 5 

13 o 5 o 2 064 1 10 o 212 o 
- - - - 7.989 4 - - 2.376 4 
- - 700 4 14178 7 - - 5908 11 
- - 1.538 8 1.081 1 474 2 82 o 
169 o 4.051 22 14.439 7 333 1 2 880 5 
116 o 6.712 36 27 782 14 375 1 1 488 3 
- - - - 25 o - - - -
- - 110 1 385 o - - - -

71 o 2.824 15 32.840 16 20 795 63 724 1 
- - - - 9134 5 - - 120 o 
- - 12 o 11 493 6 - - - -
- - 1 080 6 4177 2 339 1 191 o 
- - 1 602 9 1 980 1 15 o - -
- - - - 31 o 9 o - -
- - 109 o 4 910 2 20.432 62 413 1 

71 o 19 o 297 o - - - -
- - 2 o 34 o - - - -
- - - - 784 o - - - -
338 1 1180 7 8.968 4 5 657 17 - -
- - 25 o 3.474 2 - - - -
- - 34 o 287 o - - - -
- - 643 4 1 740 1 52 o - -
- - 47 o 187 o - - - -
338 1 64 1 702 o 18 o - -
- - 181 1 480 o 5 162 16 - -
- - 3 o 130 o 320 1 - -
- - 183 1 1 968 1 105 o - -

6.725 16 730 4 82 911 41 5 165 16 35.790 66 
2.618 6 - - 424 o - - 981 2 

42 o 2 o 43408 22 1 684 5 2097 4 
60 o - - 6122 3 449 1 12.847 24 

181 1 - - 3 462 2 519 2 17 925 33 
3 596 8 - - 354 o - - 251 o 

- - - - 6 084 3 10 o 818 1 
5 o - - 4.423 2 191 1 298 1 

23 o - - 2 060 1 972 3 75 o 
46 o 35 o 3.087 2 140 1 74 o 
19 o 693 4 13.154 6 1 057 3 424 1 

135 1 - - 333 o 143 o - -

42 856 100 18482 100 201 784 100 32.816 100 54 651 100 

Fundação IBGE - Produção Agrícola Municipal, 1974/1975/1976. 

sentavam 16% em 1970 e 21% em 1975, equivalendo-se em 
área, no mesmo período, 16%e 18%.Já as com mais de 50 haaté 
200 ha, podendo assim chamá-las de médias, sobressaem em 
área (23% em 1970 e 24% em 1975) e não mais em número, 
caindo a 5% nos dois anos considerados, enquanto que as gran
des, com mais de 200 ha, se somadas suas áreas, representam 
51% em 1970 e 48% em 1975 do total de terras recenseadas. 

Pelos dados da mesma tabela observa-se ainda que as peque
nas propriedades estão sendo cada vez mais repartidas, princi
palmente as que se enquadram no estrato entre 10-50 ha. Em 
1970 havia 34.363 propriedades nesse estrato, e em 1975, para 
uma área semelhante, 46.016 propriedades, enquanto que as 
médias e grandes basicamente permaneceram inalteradas. 

É essa grande maioria, aproximadamente 50% dos proprie
tários, que ainda não possui suas terras legalizadas. Em geral,são 
terras adquiridas através de herança e sem qualquer documenta
ção legal. Se valem de uma Carta de Anuência para o acesso aos 
bancos, fornecida por proprietários da região, e quanto menor a 
área maiores são os obstáculos junto às entidades financeiras. 

Mandioca % 
Melancia % M'olho % Tomate % 

( .. ) 
11 168 o 137 2 2.192 1 - -
11168 o 137 2 2192 1 - -

- - 99 1 1 875 o - -
- - 99 1 1 875 o - -

1153 525 35 3664 40 207.654 48 98810 93 
12 243 o 19 o 4.088 1 20 o 
11 153 o 67 1 4876 1 1.083 1 
42017 1 1 353 15 6085 1 22.991 22 

2 553 o 30 o 6 533 2 488 1 
93 270 3 683 8 27 766 6 3800 4 
92 245 3 273 3 48293 11 4.613 4 
60792 2 5 o 2.353 l 315 o 

247 830 8 579 6 51 509 12 53.802 50 
471.032 14 647 7 54 535 13 11.508 11 

19.510 1 - - 19 o - -
100 880 3 8 o 1 597 o 190 o 

490287 15 753 8 47 073 11 3 o 
66183 2 339 4 9 222 2 - -
20301 1 - - 16 724 4 - -
94625 - 82 1 7 106 2 - -
87 755 3 59 o 4824 1 - -
42.142 1 - - 62 o - -

126641 4 194 2 7 904 2 - -
14892 o 9 o 310 o - -
10005 o 4 o 52 o 3 -
27 743 1 66 1 869 o - -

386184 12 196 2 33136 8 2 797 2 
4614 o 64 1 12 031 3 - -

21.167 1 71 1 1 458 1 - -
52 914 2 10 o 7 983 2 303 o 
29 558 1 - - 1.039 o - -
79.254 2 - - 820 o 2 494 2 

126310 4 33 o 1.375 o - -
47439 1 18 o 384 o - -
24.928 1 - - 8046 2 - -

1 222 436 38 4225 47 139916 32 5 074 5 
13899 o 158 2 424 o 43 o 

476 869 15 1.290 14 43039 10 197 o 
199 705 6 671 8 9160 2 144 o 
102 938 3 1 212 13 8.196 2 1.356 1 
22024 1 276 3 435 o 1.499 2 
89 675 3 380 4 23 624 6 1 564 2 
62005 2 46 1 6118 1 7 o 
11 848 o 55 1 2 024 o 6 o 

7 153 o 115 1 7.734 2 - -
220 738 7 10 o 38.534 9 11 o 

15.582 1 12 o 628 o 247 o 

3 263 600 100 9074 100 431 846 100 106 684 100 

Uma parte são arrendatários e outra trabalha em meia, quer 
dizer, divide com o patrão as tarefas. O patrão fornece a semente 
e o terreno preparado para o plantio e a outra parte entra com a 
mão-de-obra. Como as fazendas de gado são em geral de tama
nho médio a grande, a terra é explorada pelo próprio empregado, 
que se compromete em devolvê-la, após a colheita, com planta
ção de capim-pangola como pagamento pelo tempo de explora
ção. Esse processo bastante utilizado na região recebe o nome de 
pangolização. 

Por outro lado, sua estrutura de uso atual abrange uma área 
recenseada em torno de 60%, conforme dados das Tabelas 5.LXV 
e 5.LXVI. O predomínio é das áreas ocupadas com patagens 
naturais (36% em 1970 e 40% em 1975). Já as ocupadas com 
lavouras (temporárias e permanentes) equivalem a 21% e 23%, 
respectivamente, para 1970 e 1975, sendo das temporárias a 
maior predominância. Note-se ainda uma baixa ocupação com 
pastos plantados, bem como a possibilidade de expansão das 
áreas cultiváveis, considerando-se a parcela terras produtivas 
não utilizadas (22% e 17%) para os períodos analisados. Resta 
ainda uma parcela correspondente a 12%. sob o domínio das 
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TABELA 5.LV 
Produtividade das principais culturas temporárias no triênio 1974/1975/1976 - kg/ha 

Abacaxi 
Algodão 

Amen- Batata-
Cana- Mandi-

Melan-
Microrregiões homogêneas herbá- Arroz de- Cebola Fava Feijão Fumo Mamona c ia Milho Tomate (**) 

ceo doim doce açúcar oca (**) 

Piauí - 269 - 1 301 6435 22 365 o - 326 333 517 8158 449 483 -
54* -Altos Piauí Canindé - 269 - 1 301 6435 22 365 o - 326 333 517 8.158 449 483 -

Para oba - - - - 5 600 - - 97 158 - - - 723 437 -
96'- Cariris Velhos - - - - 5 600 - - 97 158 - - - 723 437 -

Pernambuco 18 716 286 1 177 2 199 9 373 50369 10 897 393 459 918 504 9934 1 203 741 22021 
1 01* - Araripina - - - 773 12000 21 234 - 219 251 2000 515 7 470 271 755 20000 
1 02*- Salgueiro - 583 - 1 656 10582 33 979 9141 250 385 - 599 9 879 827 716 21 660 
103 - Sertão Pernambucano do 

São Francisco - 484 1 500 2 350 12 803 28 278 11104 511 657 - 465 8 211 2 390 751 35 645 
1 04 • -Alto Pajeú - 187 - 1 852 15 058 10050 13000 833 687 769 629 10012 882 678 27 111 
1 05*- Sertão do Moxotó - 244 - - 7 921 27 056 - - 436 - 610 8 791 888 725 15020 
106 - Arcoverde 17 508 267 - - 12.713 30303 - 462 577 - 447 11.787 875 870 14021 
1 07* - Agreste Setentrional 

Pernambucano 9.977 328 609 - 10 702 42 268 - 617 366 915 497 8 249 1.000 416 17 500 
1 08* -Vale do lpojuca 21 723 299 1 538 - 7 400 37472 5 452 353 392 876 518 9 895 723 768 20 566 
109 -Agreste Meridional 

Pernambucano 9.969 287 - 2.488 9 811 42 365 3 742 375 492 961 634 10024 1 609 668 20886 
111 • - Recife - - - 2.882 7 960 87 342 - - 1 190 - - 10036 - 905 -
112 - Mata Úmida Pernambucana 14 214 - - 1.175 7006 48469 - 364 385 - - 12 314 1 600 772 31 667 

Alagoas 8 306 249 730 1 711 6 673 37 581 1 919 426 316 826 898 9 789 1 091 478 1 500 
113 - Sertão Alagoano - 214 - - 2.426 44924 - - 324 - 1000 9 572 1 289 321 -
114 -Batalha - 250 - 1 303 - - - 273 301 - - 8 639 - 518 -
115 - Palmeira dos Índios 9 231 299 840 1100 6484 48369 - 363 327 894 816 10282 1 708 624 -
116 - Mata Alagoana 9 224 297 793 1 739 6 854 27 912 - 502 348 833 - 9 822 936 641 -
117 - Litoral Norte Alagoano 7 694 - - 1 876 8 437 45 699 - - 425 562 - 9641 - 697 -
118 - Arapiraca 8015 220 683 1 450 6 799 50.042 - 315 313 825 914 982 843 499 -
119 -Tabuleiros de São Miguel 

dos Campos 7 269 300 871 943 5 654 52050 1 919 380 332 - - 9 836 818 430 -
120 -Maceió - - - - 5 659 40139 - 333 263 - - 9 761 2000 981 1 500 
121 -Penedo - 273 700 1 827 11 432 31 930 - - 333 - - 9 646 904 475 -

Sergipe 10 797 264 826 2 233 8 521 51 708 4390 279 337 977 - 13403 1 248 714 16453 
123 - Sertão Sergipano do São 

Francisco 3 500 266 - 2021 4182 78000 - 329 380 - - 16 681 1 306 698 -
124 - Propriá - 338 - 2 236 5 439 16000 - 362 314 - - 11 586 1 246 871 -
125 - Nossa Senhora das Dores 14025 261 907 2 396 5 888 4 897 - 343 255 928 - 11 508 1 000 748 12 625 
126 - Cotinguiba - 344 865 1 953 5 750 50461 - 301 269 - - 10408 - 581 -
127 -Agreste Itabaiana 4 333 227 705 - 9 973 60404 4390 381 356 1000 - 12 236 - 410 17 082 
128 -Agreste de Lagarto 7 500 220 948 - 7 647 22 778 - 203 391 980 - 19 513 1 000 453 -
129 - Litoral Sul Sergipano 11 368 606 987 2 622 7.918 81 215 - 428 330 933 - 11 349 2 250 565 -
130 - Sertão do Rio Real 12000 229 1000 - 7 977 32 500 - 191 360 990 - 12 322 - 861 -

Bahia 10 636 397 1 030 1 660 9 208 47 548 5459 730 517 690 530 23 797 1122 763 15 237 
133* - Baixo Médio São Francisco - 754 - 500 17 707 39 640 5 606 - 741 - 962 12 465 439 1 055 14 333 
135*- Chapada Diamantina 

Setentrional 3 000 336 - 1 428 6907 33 650 5 250 667 583 594 47 72 362 1 157 740 28143 
138 - Senhor do Bonfim 9.250 588 - 2434 11 165 54197 4286 - 559 756 10100 20580 1 029 841 12000 
1 39* - Piemonte da Diamantina 4 225 600 - 2104 5 843 56 970 7 240 - 315 740 949 19 356 1 984 625 34 769 
140 - Corredeiras do São Francisco - 816 800 1 865 16 568 54 367 5 312 - 957 - 1 503 6 376 645 1 077 12 812 
141 -Sertão de Canudos - 424 - 1 312 3476 17 300 - - 482 303 879 16 715 1 000 774 11 500 
142 -Serrinha - - 308 - 4033 10000 2 500 - 527 601 639 11 382 1 586 611 2 333 
143*- Feira de Santana 25 927 - 1 704 - 8 222 - 2 875 - 1159 873 1087 14326 1 833 723 6000 
147 - Sertão de Paulo Afonso - 384 - 975 9 765 30 869 2 300 11 667 762 467 655 14 598 777 1 117 -
148* -Agreste de Alagoinhas 9 881 356 791 i 463 7 248 44.445 3 800 697 367 741 1 240 18 595 1428 777 11000 
149* - Litoral Norte Baiano 6684 - 1 588 1 624 6 453 48 332 22 500 - 962 872 - 16 845 2400 1 148 17 643 

Total das Folhas 14548 286 859 1 980 8.240 43 654 9 268 392 438 825 524 13 173 1120 700 21 371 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas (**)- Em•frutos/ha O= o fenômeno existe mas não atinge a unidade adotada na tabela -=o fenômeno não existe 
Fonte: Fundação IBGE -Produção Agrícola Municipal, 1974/1975/1976 

matas naturais, que para a finalidade econômica deve deter-se 
apenas à exploração madeireira. 

5.2.1 .1 .5 - Estado de Alagoas 

Situado na or(a marítima nordestina ao norte do rio São Fran
cisco, o Estado de Alagoas encontra-se limitado pelos Estados de 
Pernambuco e Sergipe, e por um pequeno trecho pela Bahia. 
Cobre aproximadamente 10% c;lo total das Folhas SC.24/25 Ara
caju/Recife. 

Sua situação geográfica privilegiada, aliada a um apreciável 
potencial hídrico e solos de média a boa fertilidade, garante ao 
estado boas perspectivas de desenvolvimento econômico. 
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Assim, a utilização de seu espaço agropecuário, que data do 
século XVI, quando da decisão do governo de Portugal de instalar 
engenhos de açúcar no Brasil, tem na cana, desde aquela época, 
o centro da atividade econômica. 

Logo se deu a implantação da cultura do fumo, que em meados 
do século XVII tornou-se a "verdadeira moeda de troca" nas tran
sacões comerciais entre Brasil e África, expandindo posterior
ménte suas transacões comerciais por todo o mercado europeu. 

Já em fins do século passado e início deste, a indústria t.êxti~ 
teve também seu apogeu, quando o pioneiro Delmiro Gouve1a, Ja 
se beneficiando da energia gerada pela hidrelética de Paulo 
Afonso, instalou em 1913 a primeira indústria de linhas em pleno 
sertão alagoano. 



, TABELA 5 LVI 
Area colhida (ha) das principais culturas permanentes no triênio 1969/1970/1971 

Algodão Coco-
Microrregiões homogêneas 

arbóreo % Banana % Café % Caju % da- % Laranja % Limão % Manga % Sisal % 
baía 

Piauí 3 076 2 10 o - - 2 o 2 o 1 o - - 1 o - -
54* - Altos Piauí Canindé 3 076 2 10 o - - 2 o 2 o 1 o - - 1 o - -

Paraíba 4012 3 - - - - 29 1 - - - - - - 65 2 448 o 
96' - Cariris Velhos 4012 3 - - - - 29 1 - - - - - - 65 2 448 o 

Pernambuco 121 220 94 4 883 33 21 558 81 2 093 22 .. 
101 • - Araripina 2189 2 10 o - - - -
1 02' - Salgueiro 21 412 17 24 o - - 4 o 
103 - Sertão Pernambucano do São 

22 195 45 o Francisco 17 275 2 7 o 
104' - Alto Pajeú 24543 19 12 o 2 o 7 o 
105' - Sertão do Moxotó 28 510 2:! 32 o - - 89 1 
106 - Arcoverde 13 300 10 95 1 32 o 42 o 
107* - Agreste Setentrional 

83 89 1 Pernambucano o 105 1 167 1 
108' - Vale do lpojuca 8 207 6 905 6 4419 17 200 2 
109 - Agreste Meridional Pernambucano 781 1 1 862 12 15 492 58 1 296 . 14 
111 * - Recife - - 250 2 - - 53 1 .. 
112 - Mata Úmida Pernambucana - - 1 313 9 1439 5 268 3 

Alagoas 427 o 6 803 46 1 412 5 1 435 54 28 745 46 1 199 13 162 35 1 720 59 10 o 
113 - Sertão Alagoano 427 o 250 2 70 o 207 8 - - 84 1 15 3 136 5 - -
114 - Batalha - - - - - - - - - - - - - - - - - -
115 - Palmeira dos fndios - - 1039 7 358 2 359 13 47 o 234 3 - - 471 16 2 o 
116 - Mata Alagoana - - 4308 29 871 3 72 3 5 o 376 4 44 10 250 9 5 o 
117 - Litoral Norte Alagoano - - 217 2 9 o 48 2 11 211 18 27 o - - 63 2 - -
118 - Arapiraca - - 203 1 54 o 142 5 31 o 216 2 59 13 273 9 3 o 
119 - Tabuleiros de São Miguel 

139 1 19 o 85 2 600 4 66 1 21 4 44 1 - -dos Campos - - 3 
120 - Maceió - - 478 3 31 o 150 6 5 824 9 37 o - - 199 7 - -
121 - Penedo - - 169 1 - - 372 14 9027 15 159 2 23 5 284 10 - -

Sergipe - - 1 387 9 155 1 557 21 22 234 35 5 705 60 214 47 738 25 59 o 
123 - Sertão Sergipano do São o o - - - 9 o - -Francisco 

- - - - - - - - -
124 - Propriá - - 115 1 - - 6 o 2 747 4 15 o - - 137 5 - -
125 - Nossa Senhora das Dores - - 185 1 2 o 77 3 133 o 69 1 o o 139 5 - -
126 - Cotinguiba - - 317 2 - - 7 o 2 374 4 81 1 o o 54 2 - -
127 - Agreste Itabaiana - - 268 2 83 1 249 10 187 o 107 1 21 5 155 5 - -
128 - Agreste de Lagarto - - 320 2 58 o 141 5 962 2 5 328 56 192 42 70 2 59 o 
129 - Litoral Sul Sergipano - - 151 1 4 o 77 3 15 738 25 97 1 - - 172 6 - -
130 - Sertão do Rio Real - - 31 o 8 o o o 93 o 8 o 1 o 2 o - -

Bahia 1 032 1 1 776 12 3 509 13 644 24 11 631 19 454 5 83 18 414 14 18919 100 
133' - Baixo Médio São Francisco - - 2 o - - - - 12 o 1 o 1 o 7 o 4 o 
135' - Chapada Diamantina - 47 o 430 2 3 o 1 o 2 o 11 o 1 494 1 Setentrional - - -
138 - Senhor do Bonfim - - 512 4 778 3 9 o 13 o 59 1 15 3 87 3 8 838 8 
139' - Piemonte da Diamantina - - 732 5 2174 8 10 o 25 o 47 o 12 3 39 2 16 638 14 
140 - Corredeiras do São Francisco 976 1 36 o - - 6 o 22 o 3 o 9 2 5 o - -
141 - Sertão de Canudos 56 o 121 1 46 o 32 1 167 1 8 o 2 o 10 o 22 702 19 
142 - Serrinha - - 12 o - - 78 3 31 o 32 o 6 1 80 3 68342 57 
143* - Feira de Santana - - 102 1 34 o 182 7 146 o 50 1 16 4 32 1 594 1 
147 - Sertão de Paulo Afonso - - 47 o - - 15 1 36 o 7 o 3 1 29 1 - -
148' - Agreste de Alagoinhas - - 128 1 24 o 260 10 984 2 196 2 13 3 94 3 307 o 
149' - Litoral Norte Baiano - - 37 o 23 o 52 2 10192 16 50 1 4 1 20 1 - -

Total das Folhas 129.767 100 14 859 100 26 634 100 2 ~67 100 62 612 100 9.452 100 459 100 2 938 100 119.436 100 

*Microrregiões que estão parcialmente contidas nas Folhas =o dado é desconhecido O =o fenômeno existe mas não atinge a unidade adotada na tabela - =o 
fenômeno não existe 
Fontes: MA/SUPLAN!EAGRI- Produção Agrícola Municipal (BA)- 1969/1970/1971 Anuário Estatístico (SE)- 1972 CEPA-AI -Indicadores Essenciais ao Planejamento Agrk:oJa 
Estadual;dados fornecidos pela CEPA-PE da Produção Agrícola Municipal de Pernambuco- 1969/1970/1971 e dados fornecidos pela Secretaria da Agricultura,DEE (PI)-Produçao 
Agrícola Municipal do Estado do Piauí 

Modernamente, porém, com a abertura de novas estradas que 
ligam os centros consumidores às áreas mais distantes, têm-se 
verificado modificações gradativas na estrutura de uso da terra, 
embora feitas ainda dentro dos moldes rudimentares por agricul
tores de baixa renda 

Dentre as espécies hoje cultivadas no estado, a cana continua 
sendo a mais importante Destina-se ao comércio de e)(portação 
e ocupa áreas na região do litoral e mata alagoana. 

Sua produção tem crescido vertiginosamente, chegando a 
8.172.997 t no triênio 74/75/76 (Tab. 5.LIV). Sua área cultivada, 
por outro lado, demonstra expansão de suas fronteiras agrícolas, 
ocupando no período citado 217.4 74 h a, num aumento surpreen-

dente de 101.070 ha, entre os períodos 69/70/71 e 74/75/76 
(Tabs. 5.L e 5.LIII). 

Também como produto de exportação, o fumo tem grande 
destaque no estado. Em folha é comercializado diretamente com 
o exterior e em corda com a indústria brasileira. Sua exigência 
quanto às condições climáticas faz com que apareça concentrado 
em manchas isoladas, como na região do Recôncav~. na Bahia, 
na região de Lagarto, em Sergipe, e ainda na Paraíba. Em Alagoas 
encontra seu habitat perfeito na Microrregião 118 - Arapiraca. 
Constata-se também nessas tabelas que a e)(pansão de sua área 
colhida foi vertiginosa, passando de 14.963 ha a 25.179 ha. Sua 
produção, que para o primeiro triênio computava-se em 12.975 t, 
alcançou a marca de 20.795 t, no segundo (Tabs. 5.LI e 5.LIV). 
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TABELA 5 LVII 
Produção das principais culturas permanentes no triênio 1969/1970/1971 -em 1 000 frutos 

Algodão 
Banana Café Coco· Sisal Microrregiões homogêneas arbóreo % 

!**I 
% (t) % Caju % da· % Laranja % Limão % Manga % (t) 

% 
(t) baía 

Piauí 764 2 32 o - - 64 o 41 o 280 o - - 137 o - -
54* -Altos PiauíCanindé 764 2 32 o - - 64 o 41 o 280 o - - 137 o - -

Para iba 490 2 - - - - 3 805 3 - - - - - - 6 500 5 327 o 
96* - Cariris Velhos 490 2 - - - - 3 805 3 - - - - - - 6 500 5 327 o 

Pernambuco 28 278 87 10903 38 12 335 63 179 963 32 
1 01* - Araripina 350 1 33 o - - - -
1 02* - Salgueiro 4881 15 52 o - - 134 o 
103 - Sertão Pernambucano do São 

5 182 16 627 2 5 o 5.390 1 Francisco 
104* - Alto Pajeú 5 123 16 32 o 1 o 250 o 
105* - Sertão do Moxotó 6 562 20 52 o - - 3 730 o 
106 - Arcoverde 3 636 11 188 1 20 o 2 358 o 
107* - Agreste Setentrional 

25 o 323 1 71 1 4060 1 Pernambucano 
108* - Vale do lpojuca 2 220 7 1 348 5 1 187 6 16 388 3 
109 - Agreste Meridional 

299 1 4 548 16 9 636 49 122 201 22 Pernambucano ,,,. - Recife - - 836 3 - - 4038 1 
112 - Mata Úmida Pernambucana - - 2 864 10 1 415 7 .. 21414 4 

Alagoas 104 o 8 216 28 509 3 81 774 60 116 222 43 73 794 13 7 751 23 73 843 55 o o 
113 - Sertão Alagoano 104 o 128 o 21 o 16 960 12 - - 5 772 1 318 1 3 320 2 - -
114 - Batalha - - - - - - - - - - - - - - - - - -
115 - Palmeira dos lndios - - 1 150 4 154 1 35000 26 187 o 15473 3 - - 13962 10 o o 
116 - Mata Alagoana - - 5 302 18 283 2 1 727 1 21 o 27 601 5 2100 6 25 240 19 o o 
117 - Litoral Norte Alagoano - - 330 1 8 o 1 590 1 46 042 17 1 236 o - - 1 724 1 - -
118 - Arapiraca - - 209 1 29 o 8 065 6 142 o 14463 2 3 266 10 13 707 11 o o 
119 - Tabuleiros de São Miguel - 162 1 6 o 2 660 2 dos Campos - 11 231 4 3955 1 1 532 4 1 322 1 - -
120 - Maceió - - 628 2 8 o 6109 5 23 610 9 882 o - - 6 265 5 - -
121 - Penedo - - 307 1 - - 9 663 7 34 989 13 4.412 1 535 2 8 303 6 - -

Sergipe - - 2 007 7 34 o 30 708 22 95 962 35 276 484 50 14 202 41 31 608 24 39 o 
123 - Sertão Sergipano do São - o o - - - 998 1 - -Francisco - - - - - - - -
124 - Propriá - - 257 1 - - 598 o 13 676 5 411 o - - 9 294 7 - -
125 - Nossa Senhora das Dores - - 263 1 o o 7 040 5 535 o 3 406 1 37 o 4 378 3 - -
126 - Cotinguiba - - 330 1 - - 487 o 9 767 4 3110 o 30 o 4284 3 - -
127 - Agreste Itabaiana - - 425 1 20 o 7 489 6 933 o 4329 1 740 2 3.414 3 - -
128 - Agreste de Lagarto - - 530 2 13 o 11 755 9 3 276 1 261 578 47 13 325 39 3 962 3 39 o 
129 - Litoral Sul Sergipano - - 181 1 o o 3 338 2 67 603 25 3 395 1 - - 5 232 4 - -
130 - Sertão do Rio Real - - 21 o 1 o 1 o 172 o 255 o 70 o 46 o - -

Bahia 2 737 9 7 819 27 6 772 34 20619 15 59 712 22 29 947 5 12 339 36 20 937 16 87 367 100 
133* - Baixo Médio São Francisco - - 6 o - - - - 267 o 11 o 259 1 451 o 3 o 
135* - Chapada Diamantina - 51 o 4 826 25 151 o 362 o 211 1 537 o 702 1 Setentrional - - -
138 - Senhor do Bonfim - - 1 187 4 688 3 1 097 1 650 o 7 544 1 2 073 6 3 203 3 13 073 15 
139* ~ Piemonte da Diamantina - - 1 560 6 1 237 6 244 o 708 o 3 049 1 1 146 3 1.051 1 8 784 10 
140 - Corredeiras do São Francisco 2 723 9 175 1 - - 200 o 120 o 200 o 1 650 5 1000 1 - -
141 - Sertão de Canudos 14 o 225 1 4 o 1 650 1 1 113 1 382 o 507 1 428 o 9 810 11 
142 - Serrinha - - 41 o - - 2 340 2 160 o 3 432 1 570 2 2.978 2 53 588 61 
143* - Feira de Santana - - 95 1 7 o 6004 4 560 o 2152 o 1 963 6 763 1 1031 1 
147 - Sertão de Paulo Afonso - - 4116 14 - - 5 157 4 478 o 501 o 632 2 1.493 1 - -
148* - Agreste de Alagoinhas - - 305 1 1 o 1 858 1 2 159 1 10302 2 2 831 8 8.042 6 376 1 
149* - Litoral Norte Baiano - - 58 o 9 o 2 069 2 53 346 20 2012 o 497 1 994 1 - -

Total das Folhas 32 373 100 28 977 100 19 650 100 136 970 100 271 937 100 560468 100 34292 100 133.025 100 87 733 100 

• Microrregiões que estão parcialmente contidas nas Folhas ( .. )-Em 1 OOOcachos (!)-toneladas O =o fenõmeno existe mas não atinge a unidade adotada na tabela -=o 
fenômeno não existe . =o dado é desconhecido 
Fontes: MA/SUPLAN/EAGRI -Produção Agrícola Municipal (BA)-1969/1970/1971 Anuário Estatístico (SE)-1972 CEPA-AI -Indicadores Essenciais ao Planejamento Agrf· 
cola Estadual;dados fornecidos pela CEPA·PE da Produção Agricola Municipal de Pernambuco -1969/1970/1971 e dados fornecidos pela Secretaria da Agricultura, DEE (PI)
Produção Agrícola Municipal do Estado do Piauí 

Entretanto, sua produtividade é baixa, 826 kg/ha (Tab. 5.LV) em 
relação à média para o Brasil em 1976 - 1.065 kg/ha. 

Esse fato relaciona-se às práticas agrícolas aí adotadas, ainda 
rudimentares, o que se reflete na qualidade e quantidade de fumo 
produzido. Como é uma cultura de grande investimento, mas não 
de grande produtor em face do extremo parcelamento das pro
priedades que impossibilita a criação de gado, o pequeno produ
tor, parco de recursos, tem que adquirir o adubo necessário à 
cult~ra nas fazendas de criação, o que encarece bastante. 

E ainda uma cultura muito exigente quanto à mão·de·obra, daí 
trabalhar toda a família do agricultor na sucessão dos serviços 
que inclui desde a semeadura em canteiros à colheita e ao 
destalamento. 
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A rotação de cultura é uma prática constante e consiste na 
alternância do fumo com culturas do ciclo vegetativo curto, como 
o feijão, o que torna a paisagem extremamente variada. 

As cooperativas são bem atuantes na região fumageira e é, 
através delas que se processa a comercialização do produto, pois 
para tal possuem boa estrutura para armazenamento do mesmo. 

O milho, o feijão, a mandioca e o arroz, os principais alimentos 
básicos da população, visam somente ao consumo interno e, 
quando há excedente, são comercializados nas feiras-livres das 
próprias cidades e nos municípios vizinhos. Com exceção do 
milho e do arroz, que sofreram redução em suas áreas colhidas, os 
dois outros galgam posições melhores dentro do mercado, com 
crescimento de área e produção (Tabs. 5.l, 5.U, 5.UII e 5.UV). 



TABELA 5 LVIII 
Produtividade das principais culturas permanentes no triênio 1969/1970/1971 -frutos/h a 

Microrregiões homogêneas 
Algodão 

Limão Manga Sisal arbóreo Banana Café Caju Coco-da· Laranja 
(***) (**) (***) baía (***) 

Piauí 248 3 200 - 32 000 20500 280000 - 137.000 -
54* - Altos Piauí Canindé 248 3 200 - 32 000 20 500 280000 - 137 000 -

Paraíba 122 - - 131 207 - - - 100000 730 
96* - Cariris Velhos 122 - - 131 207 - - - 100000 730 

Pernambuco 233 2 233 572 85 983 
101 • - Araripina 160 3 300 - -
1 02* -Salgueiro 228 2 167 - 33 500 
103 -Sertão Pernambucano do São Francisco 233 2 280 714 119 778 
104 • -Alto Pajeú 209 2 667 500 35 714 
1 05 • - Sertão do Moxotó 230 1 625 - 41 910 .. 
106 - Arcoverde 273 1 979 625 56143 
1 07* -Agreste Setentrional Pernambucano 301 3 076 425 45.618 
1 08* -Vale do lpojuca 270 1 489 269 81 940 
109 -Agreste Meridional Pernambucano 383 2 442 622 94 291 .. 
111 • - Recife - 3 344 - 76.189 
112 - Mata Úmida Pernambucana - 2 181 983 79 903 

Alagoas 243 1 208 360 56 985 4043 61 546 47 846 42.932 
113 -Sertão Alagoano 243 510 300 81.932 - 68 714 21 200 24.412 -
114 -Batalha - - - - - - - - -
115 -Palmeira dos Índios - 1 107 430 97 493 3 979 66124 - 29 643 
116 - Mata Alagoana - 1 231 325 23 986 4.200 73 407 47 727 100 960 
117 -Litoral Norte Alagoano - 1 521 888 33 125 4107 45 778 - 27 365 -
118 - Arapiraca - 1 029 537 56 796 4 581 66 958 55 356 50209 
119 -Tabuleiros de São Miguel dos Campos - 1 165 316 31 294 4 320 59.924 72 952 30045 -
120 -Maceió - 1 314 258 40 727 4054 23 838 - 31 482 -
121 -Penedo - 1 816 - 25 976 3 876 27 748 23 261 29.236 -

Sergipe - 1 447 219 55 131 4 316 48 463 66 364 42 820 661 
123 -Sertão Sergipano do São Francisco - o - - - - - 110889 -
124 - Propriá - 2.235 - 99.667 4978 27.400 - 67 839 -
125 - Nossa Senhora das Dores - 1 422 91 428 4022 49 362 31 496 -
126 - Cotinguiba - 1 041 - 69 571 4114 38 395 79 333 -
127 -Agreste Itabaiana - 1.586 241 30076 4 989 40.458 35 238 22026 -
128 -Agreste de Lagarto - 1 656 224 83 369 3 405 49.095 69401 56 600 661 
129 -Litoral Sul Sergipano - 1 199 43 351 4 295 35000 - 30419 -
130 -Sertão do Rio Real - 677 125 1.849 31 875 70000 23000 -

Bahia 2168 6 649 1 930 32 017 5134 65 963 14 866 50 572 735 
133* -Baixo Médio São Francisco - 3 000 - - 22 250 11 000 259 000 64.428 750 
135*- Chapada Diamantina Setentrional - 1 085 11 223 - 50 333 362 000 105 500 48 545 470 
138 - Senhor do Bonfim - 2 318 884 121 889 50000 127 864 138 200 36 816 1 479 
139* - Piemonte da Diamantina - 2.131 569 24400 28 320 64 872 95 500 26949 528 
140 -Corredeiras do São Francisco 2 790 4 861 - 33 333 5.454 66 667 183 333 200000 -
141 - Sertão de Canudos 250 1 859 87 51 562 6 665 47 750 253 500 42800 432 
142 -Serrinha - 3 417 - 30000 5161 107.250 95 000 37.225 784 
143* - Feira de Santana - 931 206 32 989 3 836 43040 122 687 23 844 1.736 
147 - Sertão de Paulo Afonso - 87 574 - 343 800 13 278 71 571 210667 51 483 -
148* -Agreste de Alagoinhas - 2 383 42 7146 2194 52 561 217 769 85.553 1 225 
149* - Litoral Norte Baiano - 1 567 391 39.788 5 234 40240 124 250 49 700 -
Total das Folhas 249 1.950 738 51 357 4 343 59 296 74 710 45 277 735 

• Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas (**)- cachos/ha (***)- kg/ha =o dado é desconhecido O =o fenômeno existe mas não atinge a unidade adotada na 
tabela. -=o fenômeno não existe 
Fontes: MA/SUPLAN/EAGRI- Produção Agrícola Municipal (BA) -1969/1970/1971 ;Anuário Estatístico (SE)- 1972;CEPA·AL -Indicadores Essenciais ao Planejamento Agrí
cola Estadual;dados fornecidos pela CEPA·PE da Produção Agrícola Municipal de Pernambuco- 1969/1970/1971 e dados fornecidos pela Secretaria da Agricultura,DEE (PI)
Produção Agrícola Municipal do Estado do Piauí 

Suas produtividades, entretanto, decresceram, daí concluir que o 
aumento da produção é mais em função do.aumento da área que 
propriamente de modificações na estrutura de uso (Tabs. 5.LII 
e 5.LV). 

O arroz é irrigado pelas águas do São Francisco e se concentra 
sobretudo na Microrregião 121 -Penedo. É vendido em casca e 
consumido no próprio estado. 

Para esses cultivos, com exceção apenas do arroz, que está a 
cargo da CODEVASF, ligada ao Projeto Cotinguiba, utilizam-se 
áreas muito pequenas e aplicação de pouca técnica, apenas o uso 
de defensivos é mais generalizado. O preparo do solo quase sem
pre é feito por tração animal, e somente uma pequena parcela dos 
agricultores faz uso de trator. 

O algodão e o coco ocupam posição de destaque no estado. 
São cultivados os algodoeiros herbáceo e arbóreo, e o primeiro, 
por ser menos exigente quanto às condições climáticas, tem uma 
área bem maior. Sua área colhida entre os períodos 69/70/71 e 
74/75/76 apresentou expansão da ordem de 12.057 ha (Tabs. 
5.L e 5.LIII) para uma produção de 19.727 t no segundo triênio 
(Tab. 5.LIV). Todavia, houve queda de produtividade (Tabs. 5.LII e 
5.LV), podendo-se admitir que o aumento de produção acompa
nhou apenas o aumento verificado na área colhida. O óleo bruto 
dele extraído é comercializado diretamente com a fábrica Ali
monda Irmãos, em Recife. 

A cultura do coco se espalha pela zona litorânea, e cabe ao 
município de Piaçabuçu a maior produção. Entretanto, tem-se 
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• TABELA 5.LIX 
Area colhida (ha) das principais culturas permanentes no triênio 1974/1975/1976 

Microrregiões homogêneas 
Algodão 

% Banana % Café % Caju % 
Coco-da-

% Laranja % Limão % Manga % Sisal % árboreo baía 

Piauí 14 097 12 21 o - - 3 o 5 o 3 o - - 6 o - -
54*- Altos Piauí Canindé 14 097 12 21 o - - 3 o 5 o 3 o - - 6 o - -

Paraíba 4012 3 - - - - 29 o - - - - - - 65 1 448 o 
96* -Cariris Velhos 4012 3 - - - - 29 o - - - - - - 65 1 448 o 

Pernambuco 99 750 82 6.977 54 9900 79 7 681 62 2 858 4 1 737 14 119 15 3 449 51 1 663 2 
1 01• - Araripina 6 235 5 5 o - - - - 1 o 3 o - - 2 o 70 o 
1 02• -Salgueiro 18 886 16 71 1 - - - - 28 o 39 o - - 15 o - -
103 - Sertão Pernambucano do São 

Francisco 13 243 11 510 4 8 o 70 1 205 o 116 1 1 o 131 2 455 1 
1 04 • - Alto Pajeú 15 033 12 25 o - - 15 o 10 o 14 o - - 6 o 38 o 
1 05* -Sertão do Moxotó 24 197 20 29 o - - 57 o 116 o 43 o 1 o 170 3 336 o 
106 - Arcoverde 11 203 9 167 
1 07* -Agreste Setentrional 

1 26 o 14 o 22 o 106 1 6 1 155 2 - -
Pernambucano 5 o 201 2 4 o 19 o 557 1 49 o 12 1 68 1 29 o 

1 os• -Vale do lpojuca 10031 8 1 443 11 2 306 18 221 2 66 o 205 2 13 2 394 6 706 1 
109 -Agreste Meridional 

Pernambucano 917 1 2154 17 7 459 60 6.695 54 81 o 799 7 59 8 1.883 28 29 o 
111 • - Recife - - 154 1 - - 276 2 326 1 120 1 25 3 133 2 - -
112 - Mata Úmida Pernambucana - - 2 218 17 97 1 314 3 1446 2 243 2 2 o 492 7 - -

Alagoas 2.282 2 2 443 19 339 3 1 820 15 24680 33 925 8 110 14 2 022 30 19 o 
113 - Sertão Alagoano 2.282 2 40 o 30 1 350 3 - - 123 1 26 3 250 4 - -
114 -Batalha - - - - - - - - - - - - - - - - - -
115 -Palmeira dos Índios - - 559 4 258 2 365 3 71 o 146 1 - - 435 6 6 o 
116 - Mata Alagoana - - 1 385 11 18 o 98 1 - - 305 3 21 3 221 3 - -
117 - Litoral Norte Alagoano - - 121 1 - - 55 1 6 393 9 16 o - - 69 1 - -
118 - Arapiraca - - 113 1 22 o 158 1 47 o 189 2 38 5 379 6 13 o 
119 -Tabuleiros de São Miguel 

dos Campos - - 58 1 9 o 149 1 3.121 4 51 o 10 1 172 3 - -
120 -Maceió - - 141 1 2 o 136 1 6 590 9 22 o - - 158 2 - -
121 -Penedo - - 26 o - - 509 4 8458 11 73 1 15 2 338 5 - -

Sergipe - - 1 453 11 147 1 603 5 32 595 44 8 694 73 444 57 726 11 - -
123 - Sertão Sergipano do São 

Francisco - - - - - - 47 o - - - - - - 26 o - -
124 - Propriá - - 65 1 - - 7 o 10 525 14 10 o - - 120 2 - -
125 - Nossa Senhora <las Dores - - 208 2 7 o 74 1 319 1 76 1 - - 115 2 - -
126 - Cotinguiba - - 389 3 3 o 102 1 2 348 3 71 o - - 159 2 - -
127 -Agreste Itabaiana - - 238 2 58 o 136 1 128 o 101 1 4 1 134 2 - -
128 -Agreste de Lagarto - - 305 2 63 1 196 2 950 1 7 723 65 391 50 38 1 - -
129 - Litoral Sul Sergipano - - 184 1 11 o 40 o 18146 25 595 5 43 5 124 2 - -
130 - Sertão do Rio Real - - 64 o 5 o 1 o 179 o 118 1 6 1 10 o - -

Bahia 895 1 1 985 16 2 156 17 2 258 18 14 394 19 556 5 107 14 465 7 98 711 98 
133* -Baixo Médio São Francisco - - 1 o - - o o 16 o o o 1 o 5 o 4 o 
135* -Chapada Diamantina 

Setentrional 3 o 60 1 483 4 1 o 16 o 21 o 6 1 53 1 5.667 6 
138 -Senhor do Bonfim - - 574 4 679 5 3 o 19 o 65 1 21 3 94 2 7 906 8 
139* - Piemonte da Diamantina - - 636 5 902 7 19 o 55 o 57 1 14 2 85 1 9 704 10 
140 - Corredeiras do São Francisco 879 1 63 1 - - 645 5 24 o 2 o 19 2 6 o 60 o 
141 - Sertão de Canudos - - 73 1 40 1 100 1 57 o 7 o 1 o 10 o 26459 26 
142 -Serrinha - - 38 o - - 60 1 40 o 56 1 9 1 99 2 48289 48 
143* - Feira de Santana - - 65 1 22 o 169 1 67 o 33 o 14 2 24 o 244 o 
147 - Sertão de Paulo Afonso 3 o 129 1 - - 208 2 39 o 11 o 6 1 20 o - -
148* -Agreste de Alagoinhas 10 o 294 2 - - 802 6 366 1 259 2 12 2 56 1 377 o 
149* - Litoral Norte Baiano - - 52 o 30 o 251 2 13.695 18 45 o 4 o 13 o 1 o 
Total das Folhas 121 036 100 12 879 100 12 542 100 12 394 100 74 532 100 11 915 100 780 100 6 733 100 100 841 100 

• Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas.- =o fenômeno não existe O =o fenômeno existe mas não atinge a unidade adotada na tabela 
Fonte: Fundação IBGE -Produção Agrícola Municipal. 1974/1975/1976 

verificado redução em sua área colhida, não obstante queda de 
produtividade (Tabs. 5.LVI, 5.LVIII, 5.LIX e 5.LXI). 

A pecuária alagoana é basicamente constituída por rebanhos 
bovinos como pode-se constatar na Tabela 5.LXII. No qüinqüênio 
70/75 representavam mais de 70% do total dos rebanhos, se
guido dos ovinos, suínos e por último dos caprinos. 

Segundo informações da Secretaria de Planejamento do 
Estado, a bovinocultura de corte é mais expressiva na Microrre
gião ~ 15-Palmeira dos Índios (Ests. 5.V B e 5XI A) enquanto que 
a bovmocultura de leite tem concentracão efetiva do rebanho na 
Microrregião 114 - Batalha e seu mu'nicípio maior produtor é 
Major lsidoro. A atividade mista do rebanho de corte e leite tem 
concentração maior na Microrregião 116- Mata Alagoana, sendo 
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de grande importância no contexto da produção animal do 
estado. 

A mesma fonte informa ainda que a exploração suinícola se dá 
nas Microrregiões 116- Mata Alagoana, 114- Batalha e 118-
Arapiraca, principalmente no município de Arapiraca. 

Os bovinos descendem da raça Zebu-Holandês com predomi
nância de sangue holandês. Nas microrregiões em que predomi
nam o gado leiteiro e o misto, 80% das pastagens são artificiais, 
com capim-pangola que ultimamente está sendo substituído 
pelo buffel e palma forrageira. Estão adotando irrigação de capi
neiras e introdução de leguminosas forrageiras como a algaroba. 
O esterco é usado para adubação orgânica na agricultura e grande 



TABELA 5 LX 
Produção das principais culturas permanentes no triênio 1974/1975/1976 - em 1 000 frutos 

Microrregiões homogêneas Algodão 
% 

Banana Café Coco-da-
Laranja % Limão % Manga % Sisal % arbóreo (t) (**) % 

(t) % Caju % baía % (t) 

Piauí 1 912 7 41 o - - 107 o 33 o 397 o - - 364 o - -
54* -Altos Piauí Canindé 1 912 7 41 o - - 107 o 33 o 397 o - - 364 o - -

Pararba 490 2 - - - - 3 805 o - - - - - - 6 500 3 327 o 
96* - Cariris Velhos 490 2 - - - - 3 805 o - - - - - - 6 500 3 327 o 

Pernambuco 
101 * - Araripina 

24 903 86 12 188 61 9 268 86 476 935 72 12 537 6 116 030 14 8 852 12 139 006 54 1 430 1 
740 2 11 o - - - - 4 o 43 o - - 120 o 70 o 

102*- Salgueiro 4 796 17 128 1 - - - - 113 o 1 746 o - - 1 009 o - -
103 - Sertão Pernambucano do 3 476 12 805 4 3 o 4 810 1 866 1 8 312 1 80 o 8 673 3 515 1 

São Francisco 
104 * - Alto Pajeú 3 804 13 47 o - - 475 o 35 o 607 o - - 287 o 43 o 
1 05* - Sertão do Moxotó 5 391 19 49 o - - 4063 1 531 o 3 655 o 147 o 10 268 4 241 o 
106 - Arcoverde 2 994 10 282 1 25 o 860 o 99 o 6 705 1 760 1 5 283 2 - -
107*- Agreste Setentrional 1 o 393 2 2 o 880 o 2 747 1 2 544 o 385 1 2 260 1 25 o 

Pernambucano 
1 08* -Vale do lpojuca 3 434 12 2 203 11 2188 20 45 088 7 239 o 22 537 3 1 203 2 14495 6 491 o 
109 - Agreste Meridional 267 1 3 699 19 6 980 65 398 470 60 384 o 46 817 6 4 846 6 71 389 28 45 o 

Pernambucano 
111 * - Recife - - 223 1 - - 7 525 1 1 162 1 6 913 1 1 251 2 3 154 1 - -
112 -Mata Úmida - - 4 348 22 70 1 14 764 2 6 357 3 16 151 2 180 o 22 068 9 - -

Pernambucana 

Alagoas 1 039 3 4 296 21 184 2 71 029 11 68 933 33 70 822 8 9 973 13 61 422 24 26 o 
113 - Sertão Alagoano 1 039 3 41 o 15 o 15 200 2 - - 10 638 1 2 042 3 6 750 3 - -
114 - Batalha - - - - - - - - - - - - - - - - - -
115 - Palmeira dos Índios - - 1 067 5 141 2 14 803 2 213 o 14 335 2 - - 13 562 5 5 o 
116 - Mata Alagoana - - 2 299 12 9 o 3 542 1 - - 23 183 3 2 309 3 6 752 3 - -
117 - Litoral Norte Alagoano - - 248 1 - - 2 128 o 19 179 9 1 430 o - - 2 748 1 - -
118 - Arapiraca - - 174 1 16 o 4 760 1 102 o 11 094 1 3 253 4 10 623 4 21 o 
119 -Tabuleiros de São Miguel - - 127 1 2 o 4 835 1 9 262 4 3 062 o 882 1 5 150 2 - -

dos Campos 
120 -Maceió - - 283 1 1 o 5 388 1 19 771 10 986 o - - 5 021 2 - -
121 - Penedo - - 57 o - - 20 373 3 20406 10 6 094 1 1 487 2 10 816 4 - -

Sergipe - - 1 132 6 37 o 26 596 4 67 406 33 614 898 73 43 596 58 30 462 12 - -
123 -Sertão Sergipano do - - - - - - 417 o - - - - - - 1 560 1 - -

São Francisco 
124 - Propriá - - 53 o - - 434 o 24 300 12 681 o - - 5 422 2 - -
125 - Nossa Senhora das Dores - - 176 1 3 o 3 744 o 714 o 6 629 1 - - 5 856 2 - -
126 - Cotinguiba - - 342 2 1 o 4 665 1 6 023 3 5 869 1 - - 4 758 2 - -
127 - Agreste Itabaiana - - 204 1 19 o 4 655 1 271 o 7 358 1 216 o 6 529 3 - -
128 - Agreste de Lagarto - - 160 1 11 o 10 605 2 1 662 1 545 493 64 39 119 52 685 o - -
129 - Litoral Sul Sergipano - - 157 1 2 o 2 028 o 34143 17 41 113 5 3 806 5 5 179 2 - -
130 - Sertão do Rio Real - - 40 o 1 o 48 o 293 o 7 755 1 455 1 473 o - -

Bahia 467 2 2 423 12 1 310 12 84 547 13 56 641 28 45.240 5 12 492 17 18 373 7 120 380 99 
133* - Baixo Médio São Francisco - - 3 o - - 5 o 73 o 3 o 195 o 230 o 5 o 
135* -Chapada Diamantina 2 o 67 o 463 4 40 o 60 o 2 081 o 472 1 1 553 1 6 926 6 

Setentrional 
138 - Senhor do Bonfim - - 766 4 427 4 183 o 70 o 7 349 1 1 730 2 4 375 2 9 408 8 
139* - Piemonte da Diamantina - - 773 4 389 4 777 o 152 o 5 346 1 734 1 2 426 1 13 956 11 
140 - Corredeiras do São 456 2 87 o - - 19 547 3 104 o 160 o 3 103 4 240 o 67 o 

Francisco 
141 - Sertão dos Canudos - - 88 1 12 o 3069 1 217 o 486 o 125 o 556 o 23 834 20 
142 - Serrinha - - 53 o - - 3 690 1 130 o 4138 1 653 1 2 813 1 65 440 54 
143* - Feira de Santana - - 57 o 5 o 8 407 1 184 o 1 758 o 2 085 3 957 o 326 o 
147 - Sertão de Paulo Afonso 2 o 175 1 - - 8 613 1 182 o 448 o 400 1 872 o - -
148* -Agreste de Alagoinhas 7 o 292 2 - - 26 972 4 1 022 1 19 393 2 2 457 3 3 596 2 417 o 
149*- Litoral Norte Baiano - - 62 o 14 o 13 244 2 54 447 27 4 078 o 538 1 755 o 1 o 
Total das Folhas 28 811 100 20080 100 10 799 100 663 019 100 205 550 100 847 387 100 74 913 100 256 127 100 122 163 100 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas (**) - Em 1 000 cachos (t) -toneladas O ~ o fenômeno existe mas não atinge a unidade adotada na tabela -~o 
fenômeno não existe 
Fonte: Fundação IBGE- Produção Agrícola Municipal, 1974/1975/1976 

parte é vendida aos plantadores de fumo de Arapiraca. A silagem 
é adotada por poucos pecuaristas. 

O leite produzido nas bacias leiteiras é comercializado com a 
CILPE, CAMIL e intermediários e abastece ainda as fábricas de 
leite em pó, queijos, doces e manteiga, localizadas no município 
de Batalha (M RH 114 - Batalha). 

A capacidade de suporte para as pastagens naturais está entre 
0,3 e 0.4 U.A./ha, enquanto que para as pastagens artificiais 0,8 
U.A./ha. Exceção apenas à Microrregião 114- Batalha, cuja 
capacidade de suporte é bem elevada, à base de palma forrageira, 
chegando a 2 UA/ha. 

Quanto à estrutura fundiária vigente no estado, caracteriza-se, 
sobretudo, pelo domínio das pequenas propriedades. Ver por 

exemplo as Tabelas 5 LXIII e 5 LXIV, cujos dados relativos ex
pressam uma concentração verdadeiramente grande no estrato 
de área que inclui imóveis com menos de 1 O h a, 75% em 1970 e 
78% em 1975, para uma área não superior a 11%. Note-se tam
bém a diminuição gradativa do número de imóveis e o aumento 
da área dos estabelecimentos, que nos estratos entre 500 a mais 
de 2 000 ha representavam 34% do total recenseado para não 
mais que 1% de imóveis cadastrados. 

Esse extremo parcelamento das áreas e, sobretudo, a não
legalização das mesmas dificultam o acesso aos bancos para 
financiamento, porque em geral são terras de herança ou de 
posseiros que esperam ser beneficiados pelo usucapião. Valem-
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TABELA 5 LXI 
Produtividade das principais culturas permanentes no triênio 1974/1975/1976- frutos/ha 

Algodão 
Microrregiões homogêneas arbóreo Banana Café Caju Coco-da· Laranja Limão Manga Sisal 

(***) (**) (***) baía (***) 

Piauí 136 1 952 - 35 667 6 600 132 333 - 60 667 -
54* - Altos Piauí Canindé 136 1 952 - 35 667 6600 132 333 - 60 667 -

Paraíba 122 - - 131 207 - - - 100 000 730 
96* -Cariris Velhos 122 - - 131 207 - - - 100000 730 

Pernambuco 250 1 747 936 62093 4387 66 799 74 387 40 303 860 
1 01* - Araripina 11g 2 200 - - 4000 14 333 - 60000 1 000 
1 02* - Salgueiro 254 1 803 - - 4036 44 769 - 67 267 -
103 - Sertão Pernambucano do São Francisco 262 1.578 375 68 714 4 224 71 655 80000 66 206 1 132 
104 • - Alto Pajeú 253 1 880 - 31 667 3 500 43 357 - 47 833 1 131 
1 05* - Sertão do Moxotó 223 1 690 - 71 281 4 577 85 000 147 000 60400 717 
106 - Arcoverde 267 1 689 961 61 428 4500 63.255 126 667 34084 -
1 07* -Agreste Setentrional Pernambucano 200 1 955 750 46 316 4 932 51 918 32 083 33 235 862 
1 08* - Vale do lpojuca 342 1 527 949 204018 3 621 109 936 92 538 36 789 695 
109 - Agreste Meridional Pernambucano 291 1 717 936 59 517 4 741 58 594 82135 379 729 1 552 
111 • - Recife - 1 448 - 27 264 3 564 57 608 50040 23 714 -
112 - Mata Úmida Pernambucana - 1 960 722 47 019 4 396 66 465 90000 44 854 -

Alagoas 455 1 758 543 39027 2 793 76 564 90664 30377 1 368 
113 -Sertão Alagoano 455 1 025 500 43 428 - 86488 78 538 27 000 -
114 - Batalha - - - - - - - - -
115 - Palmeira dos Índios - 1 909 546 40 556 3 000 98 185 - 31 177 833 
116 - Mata Alagoana - 1 660 500 36143 - 76 010 109 952 30.552 -
117 - Litoral Norte Alagoano - 2049 - 38 691 3 000 89 375 - 39.826 -
118 - Arapiraca - 1 540 727 30126 2 170 58 698 85 605 28 029 1 615 
119 -Tabuleiros de São Miguel dos Campos - 2190 222 32450 2 968 60039 88 200 29 942 -
120 -Maceió - 2 007 500 39 618 3 000 44 818 - 31 778 -
121 -Penedo - 2 192 - 40025 2 413 83.479 99 133 32 000 -

Sergipe - 779 252 4410 2 068 70 727 98 189 41 959 -
123 - Sertão Sergipano do São Francisco - - - 8 872 - - - 60000 -
124 - Propriá - 815 - 62000 2 309 68100 - 45 183 -
125 - Nossa Senhora das Dores - 846 428 50594 2 238 87 224 - 50 922 -
126 - Cotinguiba - 879 333 45 735 2 565 82 662 - 29 924 -
127 - Agreste Itabaiana - 857 327 34 228 2 117 72 851 54000 48 724 -
128 -Agreste de Lagarto - 524 175 54107 1 749 70 632 100048 18026 -
129 - Litoral Sul Sergipano - 853 182 50 700 1 881 69097 88 512 41 766 -
130 - Sertão do Rio RP-al - 625 200 48000 1 637 65 720 75 833 47 300 -

Bahia 522 1.221 608 37 443 3 935 81 367 116 748 39 512 1 220 
133* - Baixo Médio São Francisco - 3'000 - o 4 562 o 195 000 46 000 1 250 
135* -Chapada Diamantina Setentrional 667 1 117 958 40000 3 750 99095 78 667 29 302 1 222 
138 - Senhor do Bonfim - 1 334 629 61000 3 684 113061 82 381 46 542 1190 
139* - Piemonte da Diamantina - 1 215 431 40895 2 764 93 789 52 428 28 541 1 438 
140 - Corredeiras do São Francisco 519 1 381 - 30305 4 333 80000 163 316 40000 1 117 
141 - Sertão de Canudos - 1 205 300 30690 3 807 69 428 125 000 55 600 901 
142 - Serrinha - 1 395 - 61 500 3 250 73 893 72 555 28414 1 355 
143* - Feira de Santana - 877 227 49 745 2 746 53 273 148 928 39 875 1 336 
147 - Sertão de Paulo Afonso 667 1 356 - 41 409 4 667 40 727 66 667 43 600 -
148* -Agreste de Alagoinhas 700 993 - 33 631 2 792 74 876 204 750 64 214 1 106 
149* - Litoral Norte Baiano - 1 192 467 52 765 3 976 90 622 134 500 58 077 1 000 

Total das Folhas 238 1 559 861 53495 2 758 71 137 96042 38041 1 211 

*Microrregiões parcialmente contidas nas folhas.(**)- Cachos/ha (***)- kg/ha O=o fenômeno existe mas não atinge a unidade adotada na tabela -=o fenômeno 
não existe 
Fonte: Fundação IBGE - Produção Agrícola Municipal, 1974/1975/1976 

se, todavia, de uma Carta de Anuência fornecida por proprietários 
da região para aquisição de financiamento junto aos bancos. 

Finalmente caracteriza-se por apresentar uma estrutura de uso 
onde as atividades de pasto e agricultura disputam a maior ocupa
ção espacial. De acordo com os dados das Tabelas 5.LXV e 
5.LXVI, a pecuária respondia por 31% e 33% das áreas ocupadas, 
predominando a atividade em pasto natural e a agricultura por 
26% e 31%, respectivamente para 1970 e 1975, tendo pouca 
expressão as culturas permanentes, apenas 2% do total das 
áreas cultivadas. 

Naturalmente que através da parcela terras produtivas não 
utilizadas poderá ocorrer expansão das áreas cuftiváveis, cujos 
dados para 1975 indicam um percentual de 20% sob essas 
condições. 

Já a parcela correspondente a matas naturais (13%), em 1975, 
deve obedecer a critérios racionais de exploração, seja para fins 
lucrativos ou não. 

762/USO POTENCIAL DA TERRA 

5.2.1.1.6 - Estado de Sergipe 

O Estado de Sergipe ocupa uma área de 21 .962 km2 , que corres
ponde a 8% das terras contidas nas Folhas SC.24/25 Aracaju/ 
Recife. Fazem parte deste estudo as Microrregiões 123- Sertão 
Sergipano do São Francisco, 124- Propriá, 125-Nossa Senhora 
das Dores, 126- Cotinguiba, 127 -Agreste de Itabaiana, 128-
Agreste de Lagarto, 129- Litoral Sul Sergipano e 130 -Sertão do 
Rio Real. 

Sergipe não apresenta grandes variações climáticas, mas há 
uma distincão entre o litoral e o interior. Na faixa litorânea, o clima 
é quente é úmido, com estação seca no verão e chuvas no 
inverno. No interior é semi-árido, com reduzidas chuvas. As áreas 
mais secas, situadas a oeste e a noroeste; próximas ao rio São 
Francisco, incluem-se na região do Polígono das Secas, que 
atinge 10.395 km2 , correspondendo a 4 7% da área do estado. 
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TABELA 5.LXII 
Utilizacão do espaco agropecuáno. Efetrvo dos rebanhos- 1970/1975 

Número de cabecas 

Microrregiões homogêneas Bovrnos Suínos Caprrnos 

1970 % 1975 % 1970 % 1975 % 1970 % 1975 

Piauí 50.567 2 66.468 2 35.285 5 63.306 6 91.355 5 138.241 
54*- Altos Piauí Canrndé 50.567 2 66.468 2 35.285 5 63.306 6 91.355 5 138.241 

Pararba 13.306 1 18.449 o 1.898 o 3.856 o 15.699 1 28.684 
96*- Canrrs Velhos 13.306 1 18.449 o 1.898 o 3.856 o 15.699 1 28.684 

Pernambuco 849.272 25 1.076.649 24 170.909 22 279.201 25 615.708 35 932.916 
101 •- Aranpma 15.733 o 1.889 o 13.465 2 21.722 2 42.505 2 51 491 
1 02*- Salguerro 32.543 1 38.501 1 11.734 2 20.444 2 50.559 3 54.224 
103 -Sertão Pernambucano do 

São Francrsco 112.709 3 134.205 3 60.170 8 83.405 7 283.208 16 388.156 1 04 • -Alto PaJeÚ 
1 05 * -Sertão do Moxotó 17.742 1 19.574 o 8.937 1 16.495 2 26.101 2 25.022 

1 06 - Arcoverde 65.466 2 91.697 2 19.158 2 35.583 3 105.172 6 146.399 

1 07*- Agreste Setentrronal Pernambucano 80.331 2 112.083 3 9.389 1 25.515 2 24.495 1 170.065 
25.961 1 28.109 1 3.630 1 3.374 o 9.372 1 9.191 1 08* -Vale do lpoJuca 188.778 6 247.045 5 18.203 2 29.155 3 37.213 2 41.572 1 09* -Agreste Merrdional Pernambucano 239.462 7 322.860 7 22.153 3 33.022 3 27.214 2 35.549 111 •- Recife 

112 -Mata Úmrda Pernambucana 14.326 o 12.440 o 2.394 o 7.352 1 1.538 o 1.966 
56.721 2 68.264 2 1.676 o 3.134 o 8.331 o 9.281 

<\lagoas 483.180 14 639.596 14 50.639 6 82.153 7 47 493 3 61.705 113 -Sertão Alagoano 46.502 1 59.968 1 6.697 1 16.406 1 19.057 1 23.572 114 -Batalha 111.177 3 148.224 3 12.997 2 20.975 2 7 425 1 15.148 115 - Palmerra dos (ndios 99.380 3 142.995 3 8.668 1 19.780 2 4.928 o 7.632 116 -Mata Alagoana 80.658 2 100.586 2 8.179 1 9.124 1 8.601 1 2.625 117 - Lrtoral Norte Alagoano 17.2€!7 1 17.323 1 2.915 o 807 o 814 o 558 118 - Araprraca 79.778 2 107.323 2 8.362 1 7.030 1 5.805 o 10.480 119 - Tabulerros de São Miguel dos Campos 13.070 o 17.832 1 866 o 868 o 502 o 393 120 - Maceró 16.872 1 12.176 o 1.217 o 5.500 o 100 o 189 121 -Penedo 18.536 1 33.169 1 738 o 1.663 o 261 o 1.108 

Sergrpe 616.761 18 793.509 18 31.1 73 4 56.229 5 15.549 1 15.082 123 -Sertão Sergrpano do São Francrsco 71.391 2 98.818 2 3.314 1 10.568 1 2.31 o o 2.803 
124 - Proprrá 33.515 1 43.768 1 1.563 o 2.304 o 277 o 506 125 -Nossa Senhora das Dores 199.306 6 230.914 5 4.491 1 8.386 1 2.731 o 2.772 126 - Cotrnguiba 71.783 2 80.151 2 1.274 o 1.776 o 741 o 389 127 -Agreste ltabarana 35.967 1 45.027 1 2.656 o 2.997 1 1.443 o 1.710 128 -Agreste de Lagarto 118.035 4 166.671 4 9.081 1 13.785 1 2.700 o 2.467 129 - Lrtoral Sul Sergrpano 41.023 1 48.862 1 3.189 o 2.862 o 542 o 460 130 -Sertão do Rio Real 45.741 1 79.298 2 5.605 1 13.551 1 4.805 1 3.975 

Bahra 1.348.471 40 1.914.862 42 495.511 63 653.651 57 944.906 55 1.410.123 133* - Barxo Médio São Francrsco 
1 35 * -Chapada Diamantrna Setentrronal 54.168 2 63.800 1 53.107 7 93.789 8 127.054 7 283.915 

106.789 3 103.087 2 56.134 7 51.509 5 46.693 3 48.243 1 38 - Senhor do Bonfim 103.567 3 154.221 3 45.585 6 34.556 3 78.531 5 101.691 139*- Piemonte da Diamantrna 232.411 7 339.283 8 51.898 7 55.261 5 30.013 2 26.935 140 - Correderras do São Francrsco 102.000 3 122.275 3 37.321 5 59.989 5 303.668 18 471.208 141 -Sertão de Canudos 155.855 5 209.767 5 135.367 17 185.407 16 259.576 15 351.854 
142 - Serrrnha 218.514 6 340.836 8 48.868 6 62.791 5 40.328 2 50.998 
143*- Ferra de Santana 62.187 2 84.312 2 13.327 2 17.347 2 5.076 o 3.026 
14 7 -Sertão de Paulo Afonso 64.935 2 109.232 2 5.845 1 15.043 1 35.885 2 53.278 
148*- Agreste de Alagornhas 215.824 6 334.134 7 43.374 5 70.991 6 17.727 1 18.399 
149* -Litoral Norte Barano 32.221 1 53.915 1 4.685 o 6.968 1 355 o 576 

Total das Folhas 3.361.557 100 4.509~33 100 785.415 100 1.138.396 100 1.730.71 o 100 2.586.751 

• Microrregiões parcralmente contrdas nas Folhas . 
Fonte: Fundação IBGE -Censos Agropecuárros de 1970/1975. 

Qvmos Total 
0' 
70 1970 % 1975 % 1970 1975 

5 41.436 3 70.297 4 218.643 338.312 
5 41.436 3 70.297 4 218.643 338.312 

1 9.548 1 16.493 1 40.451 67 482 
1 9.548 1 16.493 1 40.451 67 482 

36 267.799 19 361.869 18 1.903.688 2.650.635 
2 16.163 1 16.420 1 87.866 91.522 
2 20.304 1 22.939 1 115.140 136.108 

15 96.248 7 121.459 6 552.335 727.225 
1 8.976 1 9.493 1 61.256 70.584 
6 43.469 3 65.589 3 233.265 339.250 
7 25.025 2 48.140 3 139.240 355.803 
o 2.795 o 4.016 o 41.758 44.690 
2 23.729 2 23.538 1 267.923 341.310 
1 26.983 2 43.740 2 315.812 435.171 
o 441 o 951 o 18.699 22.709 
o 3.666 o 5.584 o 70.394 86.263 

2 71.283 5 127.913 6 652.595 911.367 
1 20.244 1 33.264 2 92.500 133.210 
1 13.858 1 31.461 1 145.457 215.808 
o 8.796 1 18.928 1 121.772 189.335 
o 15.250 1 18.685 1 112.688 131.020 
o 1.804 o 1.128 o 22.740 19.816 
o 8.057 1 18.239 1 102.002 143.072 
o 1.685 o 2.074 o 16.123 21.167 
o 623 o 231 o 18.812 18.096 
o 966 o 3.903 o 20.501 39.843 

1 78.073 5 107.729 5 741.556 972.549 
o 5.922 o 8.595 1 82.937 120.784 
o 1.198 o 1.183 o 36.553 47.761 
o 6.607 1 7 487 o 213.135 249.559 
o 2.537 o 3.769 o 76.335 86.085 
o 1.517 o 3.766 o 41.583 53.500 
o 17.253 1 23.461 1 147.069 206.384 
o 5.095 o 5.002 o 4g,849 57.186 
1 37.944 3 54.466 3 94.095 151.290 

55 955.150 67 1.330.860 66 3.744.038 5.309.496 
11 60.616 4 102.236 5 294.945 543.740 

2 31.242 2 24.832 1 240.858 227.671 
4 50.315 4 59.588 3 277.998 350.056 
1 43.342 3 49.456 3 357.664 470.935 

18 167 159 12 211.894 11 610.148 865.366 
14 216.608 15 303.738 15 767 406 1.050.766 

2 182.539 13 224.556 11 490.249 679.181 
o 23.059 2 23.977 1 103.649 128.662 
2 26.136 2 41.349 2 132.801 218.902 
1 147 440 10 282.746 14 424.365 706.270 
o 6.694 o 6.488 o 43.955 67.947 

100 1.423.289 100 2.015.161 100 7.300.971 10.249.841 



Tabela 5 LXIII 
Estrutura fundiária (1970) Área (km2) Números e percentagens de estabelecimentos por categoria de tamanho 

Total recenseado <10ha 10-50 ha 
Microrregiões homogêneas 

Piauí 
54* -Altos Piauí Canindé 

Paraíba 
96* -Cariris Velhos 

Pernambuco 
101 * - Araripina 
1 02*- Salgueiro 
103 -Sertão Pernambucano do São Francisco 
1 04 * -Alto Pajeú 
1 05 * - Sertão do Moxotó 
106 - Arcoverde 
1 07*- Agreste Setentrional Pernambucano 
1 08*- Vale do lpojuca 
109 -Agreste Meridional Pernambucano 
111 * - Recife 
112 -Mata Úmida Pernambucana 

Alagoas 
113 -Sertão Alagoano 
114 -Batalha 
115 -Palmeira dos lndios 
116 -Mata Alagoana 
117 -Litoral Norte Alagoano 
118 - Arapiraca 
119 -Tabuleiros de São Miguel dos Campos 
120 -Maceió 
121 -Penedo 

Sergipe 
123 -Sertão Sergipano do São Francisco 
124 - Propriá 
125 -Nossa Senhora das Dores 
126 - Cotinguiba 
127 -Agreste Itabaiana 
128 -Agreste de Lagarto 
129 -Litoral Sul SergiDano 
130 -Sertão do Rio Real 

Bahia 
133*- Baixo Médio São Francisco 
135*- Chapada Diamantina Setentrional 
138 -Senhor do Bonfim 
139*- Piemonte da Diamantina 
140 -Corredeiras do São Francisco 
141 -Sertão de Canudos 
142 -Serrinha 
143* -Feira de Santana 
147 -Sertão de Paulo Afonso 
148* -Agreste de Alagoinhas 
149* -Litoral Norte Baiano 

Total das Folhas 

*Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuário. 1970 

Área 

5 292 
5 292 

895 
895 

44 386 
1 484 
4 380 
8 610 
1 753 
5 244 
3 527 

745 
5 984 
6 249 

902 
5 508 

22 384 
2 660 
4186 
2 151 
4 277 
1 926 
2 914 
2 135 
1 378 

757 

17 434 
4 057 

984 
3 841 
1 713 

838 
2 741 
1 946 
1 314 

50 985 
424 

5 873 
3 769 
9 814 
1 612 
7 385 
8 085 
1 538 
4 596 
5 852 
2.037 

141.376 

Apresenta relevo suave, com altitudes que crescem do litoral 
para o interior, dividido em planícies costeiras, colinas e planal
tos, onde se encontra uma variedade de solos, desde aqueles 
com baixa fertilidade niltural, que correspondem a trechos rebai
xados e dissecados, silicosos e de alta acidez, até os que detêm 
grande concentração de sais, presentes no litoral. no centro e a 
oeste do estado e os não hidromórficos de grande potenciali
dade, na faixa litorânea. 

A pesca é atividade econômica realizada ao longo da costa 
litorânea e no rio São Francisco, sendo o processo de captura 
artesanal na maior parte dos casos e a comercializacão feita sem-
pre através de terceiros. ' 

No quadro agrícola, de acordo com os dados estatísticos para 
os triênios 69/70/71 e 74/75/76 tomados por base, os cultivos 
principais são o da cana-de-açúcar e os de subsistência, como a 
mandioca, o milho, o arroz e o feijão. Nos cultivos permanentes 
há destaque para o coco-da-baía e a laranja, além do limão, da 
manga e do caju (Tabs. 5.L a 5.LXI). 
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% 

100 
100 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

N? % Área % N? % Área % N? 

5 974 100 70 1 1 510 25 542 10 2 288 
5 974 100 70 1 1 510 25 542 10 2 288 

1 679 100 35 4 834 50 114 13 525 
1 679 100 35 4 834 50 114 13 525 

217 853 100 4 636 10 168 527 77 7 264 16 34 363 
4 360 100 98 7 1 749 40 424 29 1 890 
4 270 100 53 1 1 190 28 353 8 1 340 

16 520 100 329 4 8 902 54 1 036 12 4 379 
3 490 100 63 4 1 516 43 275 16 1 202 

13 749 100 270 5 8 789 64 700 13 2 974 
13 743 100 331 9 9145 66 732 21 3 378 
13 534 100 318 43 12 669 94 133 18 705 
53 830 100 1 190 20 45 094 84 1 411 24 6 743 
76 882 100 1 631 26 66 313 86 1 711 27 8 738 

3 981 100 81 9 3 177 80 88 10 629 
13 494 100 272 5 9 983 74 401 7 2 385 

105 159 100 2 312 10 78 881 75 4 153 19 19 501 
17 405 100 335 12 14 282 82 499 19 2 324 
20 363 100 449 11 13 734 68 1 093 26 4 985 
17 094 100 364 17 13 781 81 541 25 2 517 
13 313 100 327 8 9 366 70 534 13 2 676 

3 771 100 57 3 2 926 78 94 5 437 
22 997 100 580 20 17 553 76 943 32 4 537 

2 959 100 49 2 1 663 56 204 10 877 
1 844 100 32 2 1 288 70 70 5 296 
5 413 100 119 16 4 288 79 175 23 852 

95 275 100 1 658 10 74 347 78 3 336 19 14 825 
8 162 100 129 3 3 728 46 703 17 2 894 
7 052 100 107 11 5 885 84 180 19 830 

23 515 100 347 9 18 369 78 833 22 3 624 
5 887 100 92 5 4 466 76 200 12 853 

11 995 100 225 27 11 070 92 147 17 745 
21 118 100 424 15 17 752 84 528 19 2 489 
11 170 100 184 10 9 475 85 240 12 1 110 

6 376 100 150 11 3 602 56 505 39 2 280 

196 491 100 4 356 8 126 999 65 11 622 23 50 967 
10 219 100 128 30 9 493 93 81 19 586 
15 098 100 318 5 6 512 43 1 467 25 5 996 
18 467 100 380 10 13 196 72 865 23 3 716 
17 300 100 276 3 5 955 34 1 817 19 7 373 
1 o 767 100 259 16 7 807 72 529 33 2 442 
29 760 100 805 11 20 806 70 1 501 20 6 862 
28 469 100 623 8 15 786 55 2 190 27 9 427 

8 180 100 182 12 5 807 71 401 26 1 824 
10 629 100 207 5 5 963 56 756 16 3 076 
42 998 100 1 092 19 32 599 76 1 791 31 8 741 

4.604 100 86 4 3.075 67 224 11 924 

622.431 100 13.067 9 451.098 72 27.031 19 124.359 

A cana-de-açúcar, de ciclo vegetativo semipermanente e de 
dispendiosa industrialização, localiza-se ao norte de Aracaju, 
entre os municípios de Nossa Senhora do Socorro e Capela, na 
zona drenada pela bacia do rio Sergipe. Nesta área localizam-se 
as poucas usinas restantes e aqui esta lavoura apresenta sua 
maior intensidade de produção. Para o triênio 69/70/71, verifica
se uma produção de 819.315 t, numa área de 25.045 ha, porém, 
no triênio 74/75/76, registrou-se decréscimo para 765.897 t, 
sobre uma área colhida de 14.812 h a. Mesmo com o considerável 
acréscimo de produtividade por área plantada (32.7 t/ha contra 
51,7 t/ha), e apesar da intensificação registrada, devido à meca
nização, à generalização do uso de adubos e à mão-de-obra abun
dante e barata, esta produtividade é ainda considerada baixa, daí 
ocasionando uma expansão da pecuária extensiva e da citri
cultura. 

O coco-da-baía destaca-se no litoral sul, nos municípios de 
ltaporanga D'Ajuda, São Cristóvão, Aracaju, Barra dos Coqueiros 
e Pacatuba. Ocupa o 2~ lugar em produção para o estado, com 

% 

38 
38 

31 
31 

16 
44 
31 
26 
34 
22 
25 

5 
12 
12 
16 
18 

18 
14 
25 
15 
20 
12 
20 
30 
16 
16 

16 
35 
12 
16 
14 

6 
12 
10 
36 

26 
6 

40 
20 
43 
23 
23 
33 
22 
29 
20 
20 

20 



50-100 h a 100-200 h a 200-500 h a 500-2 000 ha 2:2 000 ha 

Área % N~ % Área % N~ % Área % 

689 13 1 045 18 838 16 629 11 994 19 
689 13 1 045 18 838 16 629 11 994 19 

93 10 133 8 124 14 91 5 174 19 
93 10 133 8 124 14 91 s 174 19 

4 833 11 6 952 3 5 378 12 3 912 2 8 288 19 
308 21 440 10 273 18 189 4 230 15 
488 11 691 16 758 17 541 13 1 028 24 
983 12 1 146 9 1 306 15 932 6 1 91 o 22 
278 16 403 12 281 16 202 6 359 20 
776 15 1 119 8 642 12 472 3 809 16 
389 11 556 4 456 13 337 2 661 19 

52 7 76 1 66 9 49 o 78 10 
731 12 1 033 2 735 12 539 1 948 16 
669 11 990 1 633 10 477 1 823 13 

13 1 21 1 21 2 16 o 249 28 
146 2 207 1 207 4 158 1 1 193 22 

2 257 10 3 217 3 2 334 10 1 683 2 3 720 17 
282 11 403 2 272 10 194 1 405 15 
639 15 898 4 609 15 435 2 718 17 
306 14 439 2 284 13 202 1 365 17 
307 7 442 3 444 10 325 3 967 23 

65 3 100 3 113 6 87 2 273 14 
374 13 535 2 295 10 219 1 348 12 
109 5 154 5 137 6 94 3 321 15 

66 5 96 5 87 6 60 3 207 15 
109 15 150 3 93 12 67 1 116 15 

2 171 12 3 060 3 2 186 13 1 562 2 3 154 18 
589 15 826 10 541 13 386 5 717 18 
120 12 166 2 123 12 86 1 185 19 
558 15 790 3 544 14 400 2 740 19 
140 8 196 3 225 13 153 3 517 30 
58 7 82 1 68 8 49 1 72 9 

297 11 424 2 309 11 220 1 479 18 
181 9 251 2 232 12 164 2 295 15 
228 17 325 5 144 11 104 2 149 11 

6 431 13 9 532 5 6 542 13 4 738 2 9 139 18 
32 8 72 1 20 5 24 o 23 5 

562 10 1 287 8 1 036 18 749 5 1 312 22 
584 16 800 4 606 16 433 2 713 19 

1 444 15 2 030 12 1 442 15 1 044 6 1 908 19 
228 14 328 3 159 10 112 1 197 12 
733 10 1 034 3 676 9 491 2 1 072 14 

1 296 16 1 822 6 1 146 14 836 3 1 323 16 
218 14 307 4 182 12 133 2 249 16 
515 11 697 7 552 12 395 4 1 063 23 
648 11 920 2 527 9 382 1 794 13 
171 8 235 5 196 10 139 3 485 24 

16.4 74 12 23.938 4 1 7.402 12 12.615 2 25.469 18 

95.962 frutos, no triênio 69/70/71, numa área de 22.234 ha. No 
segundo triênio, houve um decréscimo da produção para 67.406 
frutos e expansão da área para 32 595 h a Sendo uma cultura per
manente, ela é explorada por grandes e médios proprietários, que 
raramente limpam ou adubam o coqueiral A racionalizacão da 
cultura poderia provocar aumento de produtividade, melhÓrando 
as condições econômicas dos proprietários e oferecendo uma 
maior produção. A industrialização ainda é pouco desenvolvida. 

Quanto aos cultivos de subsistência, é o arrroz que vem tendo 
grande dsenvolvimento em conseqüência do aumento do mer
cado consumidor e das práticas de irrigação introduzidas, espe
cialmente a nordeste do município de Telha até Neópolis, marge
ando o rio São Francisco. Na Microrregião 124 - Propriá foi 
implantado o Projeto Propriá-Cotinguiba, com uma área de 1 130 
ha só com arroz irrigado. O arroz é cultivado em quase todo o 
estado, mas é no Baixo-Médio São Francisco que se encontram 
as mais expressivas plantações. Normalmente o plantio é feito 
por pequenos proprietários, por ocupantes de terras devolutas e 

N~ % Área .% N~ % Área % N~ % 

339 6 1 203 23 143 2 956 18 20 o 
339 6 1 203 23 143 2 956 18 20 o 

66 4 241 27 28 2 114 13 2 o 
66 4 241 27 28 2 114 13 2 o 

2 695 1 10 654 24 1 318 1 3 333 8 66 o 
77 2 102 7 13 o 49 3 2 o 

336 8 1 391 32 163 4 309 7 9 o 
625 4 1 911 22 241 2 1 135 13 5 o 
120 4 319 18 42 1 178 10 5 o 
261 2 1 005 19 111 1 1 042 20 23 o 
226 2 776 22 95 1 182 5 6 o 

25 o .98 13 10 o - - - -
311 1 876 15 106 o 93 1 4 o 
279 o 659 11 82 o 123 2 3 o 

75 2 450 50 62 1 - - - -
306 3 3 067 56 393 3 222 4 8 o 

1 207 1 5 327 24 617 1 2 281 10 53 o 
136 1 475 18 56 o 392 15 10 o 
238 1 551 13 69 o 127 3 4 o 
122 1 267 12 32 o 24 1 1 o 
309 2 1 549 36 189 2 149 3 6 o 

87 2 1 084 56 125 3 240 13 9 o 
114 1 353 12 38 o 21 1 1 o 

99 3 594 28 59 2 721 34 13 1 
62 3 331 24 34 2 585 43 8 1 
40 1 123 16 15 o 22 3 1 o 

1 025 1 3 486 20 415 o 1 443 8 38 o 
228 3 710 18 86 1 668 16 14 o 

62 1 129 13 15 o 140 14 5 o 
247 1 632 16 82 o 187 5 3 o 
164 3 421 25 51 1 118 7 4 o 

25 o 190 23 21 o 78 9 3 o 
153 1 650 24 78 o 54 2 2 o 

98 1 616 32 65 o 198 10 7 o 
48 1 138 11 17 o - - - -

3 087 2 8 908 17 1 052 o 3 987 8 116 o 
24 o 30 7 12 o 110 26 8 o 

443 3 795 14 99 1 383 6 12 o 
253 2 504 13 65 o 117 3 4 o 
644 4 1 906 19 227 1 1 021 10 27 o 

66 1 61 4 8 o 179 11 4 o 
356 1 1 589 22 185 1 1 009 14 26 o 
452 2 1 111 14 133 1 396 5 13 o 

83 1 204 13 23 o 102 7 3 o 
350 3 1 302 28 143 1 201 5 5 o 
256 1 759 13 92 o 241 4 8 o 
160 4 647 32 65 1 228 11 6 o 

8.419 1 29.819 21 3.573 1 12.114 9 295 o 

por agricultores sem terras, que o cultivam de parceria com os 
grandes e médios proprietários. Em certas áreas, os agricultores 
não conseguem duas colheitas anuais, devido às grandes en
chentes No triênio 69/70/71, a produção foi de 15 100 t, numa 
área de 7.424 ha No segundo triênio a produção aumentou para 
22 029 t, cultivadas numa área de 9.866 h a. Houve assim aumen
to substancial tanto em área plantada como na produção. 

A cultura da mandioca ocupa no estado o primeiro lugar em 
producão entre as culturas selecionadas. É pouco exigente quan
to às éondicões climáticas e edáficas, só não podendo ser culti
vada em soÍos excessivamente úmidos, o que provoca o apodre
cimento da raiz. O cultivo é feito sempre por trabalhadores sem 
terra e por pequenos agricultores. No triênio 69/70/71 a área 
plantada foi de 43.967 ha, com uma produção de 423.530t;já no 
segundo triênio houve um decréscimo, tanto em área, com 28.813 
ha plantados, como em produção, que baixou para 386.184 t. A 
fabricacão da farinha ainda é feita artesanalmente, bem como a 
comerc-ialização, com preços que oscilam e não dão margem de 
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TABElA 5 LXIV 
Estrutura fundiária 11975) Área lkm2) Números e percentagens de estabelecimentos por categoria de tamanho 

Total recenseado <10ha 10-50ha 

Microrregiões homogêneas 

Área % N? % Área % N? % Área % N? 

Piauí 5 845 100 7 232 100 98 2 2 341 32 562 10 2 655 
54 • - Altos Piauí Canindé 5 845 100 7 232 100 98 2 2 341 32 562 10 2 655 

Para iba 1 223 100 2 494 100 45 4 1 618 65 112 9 526 
96* - Cariris Velhos 1 223 100 2 494 100 45 4 1 618 65 112 9 526 

Pernambuco 43 167 100 214 865 100 4516 10 156 077 73 7 592 18 46 016 
101* - Araripina 1 398 100 4 437 100 102 7 1 830 41 441 32 1 929 
102* - Salgueiro 3 484 100 3 901 100 72 2 1 466 38 340 10 953 
103 - Sertão Pernambucano do São Francisco 8 283 100 16 300 100 325 4 7 826 48 1 171 14 4 997 
104* - Alto Pajeú 1 412 100 4 503 100 109 8 2 407 53 316 22 1 499 
105* - Sertão do Moxotó 4 981 100 12 401 100 263 5 7 592 61 713 14 3190 
106 - Arcoverde 3 886 100 35 581 100 438 11 11 986 34 773 20 22 368 
107* - Agreste Setentrional Pernambucano 700 100 12 380 100 246 35 11 273 91 174 25 931 
108* - Vale do lpojuca 5 956 100 51 064 100 1 134 19 42 724 84 1 324 22 6 330 
109 - Agreste Meridional Pernambucano 6 566 100 57 807 100 1 524 23 57 605 100 1 749 27 147 
111* - Recife 1 038 100 4 277 100 71 7 3 215 75 112 11 863 
112 - Mata Úmida Pernambucana 5 463 100 12 214 100 232 4 8 153 67 479 9 2 809 

Alagoas 22 845 100 115 569 100 2 473 11 90 517 78 3 891 17 18 113 
113 - Sertão Alagoano 2 559 100 22 852 100 457 18 19 726 86 511 20 2 356 
114 - Batalha 4103 100 23 806 100 556 14 17 586 74 1 019 25 4 667 
115 - Palmeira dos lndios 2 301 100 18124 100 374 16 14 888 82 522 23 2 396 
116 - Mata Alagoana 4 743 100 11 548 100 274 6 7 826 68 471 10 2 269 
117 - Litoral Norte Alagoano 2 030 100 3 365 100 45 2 2 555 76 82 4 362 
118 - Arapiraca 2 857 100 24 714 100 576 20 19 836 80 842 29 4019 
119 - Tabuleiros de São Miguel dos Campos 2 153 100 2 681 100 39 2 1 346 50 201 9 903 
120 - Maceió 1 260 100 1 488 100 23 2 943 63 57 4 237 
121 - Penedo 839 100 6 991 100 129 15 5 811 83 186 22 904 

Sergipe 18 096 100 101 234 100 1 786 10 79 691 79 3 451 19 15 258 
123 - Sertão Sergipano do São Francisco 3 783 100 10 710 100 167 5 6 379 60 705 19 2 833 
124 - Propriá 1 174 100 5 884 100 106 9 4 632 79 193 16 871 
125 - Nossa Senhora das Dores 3 927 100 24 650 100 347 9 19 538 79 821 21 3 558 
126 - Cotinguiba 1 721 100 7 166 100 105 6 5 858 82 173 10 763 
127 - Agreste Itabaiana 984 100 14 908 100 270 27 13 753 92 198 20 953 
128 - Agreste de Lagarto 2 920 100 19 947 100 433 15 16 353 82 578 20 2 695 
129 - Litoral Sul Sergipano 2 072 100 10118 100 175 8 8 377 83 261 13 1 180 
130 - Sertão do Rio Real 1 515 100 7 851 100 183 12 4 801 61 522 35 2 405 

Bahia 56 342 100 229 001 100 4 771 9 136 049 60 12 111 21 53 181 
133* - Baixo Médio São Francisco 1 078 100 12 574 100 316 29 11 156 89 243 23 1 233 
135* - Chapada Diamantina Setentrional 6 971 100 13 559 100 265 4 5 388 40 1 335 19 5 291 
138 - Senhor do Bonfim 4 873 100 18 630 100 381 8 12 553 67 1004 21 4 204 
139* - Piemonte da Diamantina 9 689 100 16 587 100 267 3 5 654 34 1 719 18 7 045 
140 - Corredeiras do São Francisco 1 806 100 31 195 100 275 15 9 069 29 291 16 1 452 
141 - Sertão de Canudos 8 236 100 34 862 100 933 11 24 891 71 1 668 20 7 636 
142 - Serrinha 8 265 100 31 225 100 700 8 17 865 57 2302 28 10 062 
143* - Feira de Santana 1 686 100 9 053 100 189 11 6419 71 452 27 2 012 
147 - Sertão de Paulo Afonso 3 432 100 10 262 100 240 7 6 088 59 681 20 3 008 
148* - Agreste de Alagoinhas 7 744 100 46 873 100 1 127 15 34 388 73 2 193 28 10 321 
149* - Litoral Norte Baiano 2 562 100 4181 100 78 3 2 578 62 223 9 917 

Total das Folhas 147 518 100 670 395 100 13 689 9 466 293 70 27 719 19 135 749 

*Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário, 1975 

lucro adequado ao pequeno comerciante rural. Recentemente 
estabeleceram-se as primeiras indústrias com tecnologia mo
derna. Na Microrregião 129- Litoral Sul Sergipano, no município 
de Estância, instalou-se a Amido-Giicose Ltda., que absorve 
grande parte da matéria-prima e de mão-de-obra, ocasionando 
modificações sócio-culturais. 

O consórcio milho/feijão é praticado pelo pequeno produtor, 
parceiro ou arrendatário que sempre trabalha com o auxOio da 
fam Oi a ou diaristas. Estes produtos são consumidos no local, pois 
sua baixa produtividade não permite a comercialização. Na área 
da citricultura a laranja experimentou um crescimento ex
pressivo. Nas Microrregiões 128 -Agreste de Lagarto e 129 -
Litoral Sul Sergipano, a citricultura passa por significantes mu
danças com assistência da EMA TER e incentivos bancários, oca
sionando um mercado mais rentável financeiramente. Apresenta 
para o triênio 69/70/71 uma produtividade de 48.463 frutos/ha. 
Já para o triênio 74/75/76 a produtividade teve excelente au
mento passando a 70.727 frutos/h a, alcançando o primeiro lugar 
em produção e área plantada no nordeste. Destaca-se também a 

766/USO POTENCIAL DA TERRA 

banana que é um produto muito perecível; sua comercialização é 
feita na própria região pelos intermediaristas, ocasionando com 
isto preços instáveis aos agricultores, que normalmente têm 
prejuízo. 

Nos municípios de Salgado e Boquim na Microrregião 128-
Agreste de Lagarto predominam as pequenas propriedades filia
das à COOPERTREZE (Cooperativa de Produtores Rurais), com 
elevado índice do uso da terra e grande diversificação de culturas. 
Praticamente todas as propriedades cultivam citrus, secundado 
pelo fumo e o maracujá, além do milho, do feijão, da batata-doce, 
do amendoim, do mamão e da mandioca. 

Dos principais rebanhos considerados no estado o bovino é 
sem dúvida o mais importante (Tab. 5.LXII). A atividade é predo
minantemente extensiva, constituída de animais mestiços aze
buados com predominância da raça lndubrasil. Porém, na região 
do litoral sul do estado, na Microrregião 128- Agreste de Lagar
to, a chamada bacia leiteira de Arauá, o sistema é intensivo, 
observando-se tratos fitossanitários, alimentação balanceada 
com rações e silagení. Já no Agreste a pecuária é extensiva, 
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50-100ha 100-200ha 200-500ha 500-2 OOOha 2:2 000-ha 

Área % N? % Área % N? % Área % 

669 11 990 14 901 15 685 9 1 156 20 
669 11 990 14 901 15 685 9 1 156 20 

98 8 153 6 159 13 72 3 244 20 
98 8 153 6 159 13 72 3 244 20 

4 753 11 5 743 3 5 426 13 3 453 2 8 106 19 
306 22 440 10 230 16 164 4 170 12 
406 12 599 15 633 18 467 12 864 25 

1 080 13 1 520 9 1 473 18 1 074 7 1 911 23 
221 16 330 7 231 16 174 4 196 14 
538 11 799 7 556 11 410 3 800 16 
399 10 560 1 476 12 345 1 724 19 

64 9 99 1 57 8 41 o 81 12 
750 13 1 035 2 711 12 507 1 1 055 18 
759 11 20 o 720 11 17 o 895 14 

22 2 35 1 48 5 34 1 222 21 
208 4 306 2 291 5 220 2 1 Hj8 22 

2 204 10 3 133 3 2 526 11 1 837 2 3 813 16 
282 11 397 2 291 11 205 1 346 14 
590 14 838 3 552 13 397 2 739 18 
298 13 422 3 325 14 236 1 432 19 
343 7 493 4 545 12 407 3 1 015 21 

59 3 92 3 143 7 111 3 330 16 
334 12 483 2 310 11 228 1 338 12 
106 5 145 5 150 7 105 4 313 15 

83 7 112 7 105 8 75 5 21,P 17 
109 13 151 2 105 12 73 1 90 11 

2 186 12 3 089 3 2 381 13 
.. 

1 701 2 3 173 18 
535 14 765 7 572 15 412 4 . 689 18 
134 11 189 3 146 13 105 2 187 16 
549 14 776 3 604 15 434 2 . 780 20 
126 7 177 2 199 12 139 2 519 30 

72 7 101 1 82 8 59 1 74 8 
296 10 421 2 342 12 244 1 443 15 
167 8 226 2 238 11 166 2 307 15 
307 20 434 5 198 13 142 2 174 11 

7 133 13 9 991 4 7 329 13 5 312 2 9 750 17 
72 7 91 1 60 6 45 o 97 9 

965 14 1 295 10 1 173 17 847 6 1 792 26 
703 14 967 5 711 15 507 3 898 18 

1 341 14 1 893 11 1 465 15 1 058 6 1 949 20 
234 13 332 1 360 20 263 1 201 11 
826 10 1 159 3 801 10 577 2 1 202 15 

1 302 16 1 854 6 1 181 14 869 3 1 297 16 
240 14 345 4 204 12 158 2 271 16 
398 12 563 6 428 12 303 3 634 19 
868 11 1 242 3 732 9 532 1 852 11 
184 7 250 6 214 8 153 4 557 22 

17 043 12 23 099 3 18 722 13 13060 2 26 242 17 

voltada para o corte, com nível tecnológico pouco desenvolvido, 
apesar de as pastagens naturais e plantadas perfazerem um total 
de 11.686 km 2 (Tab. 5.LXVI), que são utilizadas para a criação e 
engorda do gado, que é comercializado no próprio estado. No 
período de 1970o rebanho bovino era de 616.761 cabeças, ha
vendo um pequeno aumento em 1975 para 793.509 cabeças, 
motivado pelo significativo incremento dos pastos plantados que 
em 1970 ocuparam 29% da área e em 1975, 34%. A capacidade 
de suporte das pastagens é baixa para os pastos naturais, da 
ordem de 0,3 U .A./ha, enquanto que para os pastos plantados é 
de 0.7 U A./ha e 1 UA /ha. 

A análise das Tabelas 5.LX111 e 5.LXIV indica o grande domínio 
das pequenas propriedades quanto ao número, porém ocupando 
áreas insignificantes. As 74.34 7 propriedades presentes no es
tado com menos de 1 O ha ocupam uma área de apenas 1.658 ha, 
e equivalem a 78% do domínio total em contraposição aos estra
tos de 1 O a 50 h a, enquanto que os estabelecimentos de mais de 
50 ha (médias e grandes propriedades) representavam 6% do 
total dos estabelecimentos, ocupando 71% da área do estado 

N? % Área % N? % Área % N? % 

397 6 1 257 21 144 2 1 202 21 20 -
397 6 1 257 21 144 2 1 202 21 20 -

78 3 416 34 44 2 149 12 6 -
78 3 416 34 44 2 149 12 6 -

2 371 1 8 873 20 1 102 o 3 903 9 103 o 
56 1 149 11 18 o - - - -

293 8 748 21 111 3 422 12 12 o 
642 4 1 176 14 210 1 1 147 14 31 o 

67 2 198 14 23 1 141 10 3 o 
271 2 873 18 111 1 1 238 25 28 o 
232 1 678 18 80 o 398 10 10 o 

28 o 78 11 8 o - - - -
348 1 904 15 113 o 78 1 7 o 

15 o 775 12 3 o 144 2 - -
66 2 486 47 61 1 77 7 3 o 

353 3 2 807 51 364 3 258 5 9 o 

1 244 1 5 694 25 660 o 2 244 10 65 o 
112 1 455 18 49 o 217 8 7 o 
245 1 574 14 70 o 73 2 3 o 
142 1 319 14 39 o 31 1 1 o 
324 3 1 791 30 221 2 304 6 8 o 
108 3 1 145 57 128 4 226 11 9 o 
113 1 342 12 31 o 115 4 4 o 

99 4 528 24 60 2 816 38 23 1 
71 5 359 28 41 3 423 34 9 1 
30 1 181 22 21 o 39 5 1 o 

1 024 1 3 708 20 432 o 1411 8 39 o 
226 2 761 20 85 1 354 9 10 o 

61 1 149 13 19 o 259 22 7 o 
256 1 667 17 84 o 159 4 4 o 
162 2 493 29 63 1 106 6 4 o 

24 o 154 16 14 o 134 14 4 o 
142 1 775 26 90 o 53 2 2 o 

97 1 578 28 64 o 346 17 8 o 
56 1 131 9 13 o - - - -

23 221 10 9 690 17 1 110 1 5 558 10 133 o 
31 o 124 11 14 o 166 15 4 o 

588 4 1 149 16 139 1 292 4 11 o 
306 2 775 16 88 o 401 8 5 o 
655 4 2 072 21 251 2 876 9 27 o 

20050 64 148 8 20 o 297 17 9 o 
393 1 1 456 18 168 1 1 350 16 38 o 
439 1 1 155 14 126 1 328 4 10 o 

92 1 222 13 24 o 108 7 3 o 
208 2 728 21 84 1 323 9 8 o 
282 1 834 11 98 o 1 138 15 10 o 
177 4 1 027 40 98 2 279 11 8 o 

28 335 4 29 638 20 3492 1 14467 10 366 o 

para o ano de 1970. Nota-se que para o ano de 1975 esta situação 
mantinha-se inalterada. Nas Tabelas 5.LXVe 5.LXVI, que se refe
rem à Caracterização Espacial das Microrregiões, há o predom í
nio de áreas com pastagens plantadas com 6.092 km2 e naturais 
com 5.594 km2

, totalizando 65% da área, que mostra a tendência 
da atividade pecuária do estado. Apesar da pouca expressão rela
tiva das lavouras esta ocupa 13% da área recenseada com 1 .562 
km2 com cultivos temporários e 829 km2 com cultivos permanen
tes. A parcela correspondente a terras produtivas não utilizadas 
(1 533 km2

) equivale a 8%, que de imediato poderiam anexar-se 
ao processo produtivo da área. 

5.2.1.1. 7 - Parte do Estado da Bahia 

O Estado da Bahia ocupa uma área de 145.71 8 km2 , que corres
pende a 51% de terras contidas parcialmente nas Folhas SC.24/ 
25 Aracaju/Recife Fazem parte deste estudo as Microrregiões 
133 - Baixo Médio São Francisco, 135 - Chapada Diamantin< 
Setentrional, 139- Piemonte da Diamantina, 143- Feira de San· 
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TABELA 5.l.XV 
Caractenzacão espac1al das microrregiões. Uso atual (1970) 

Total 
Área recenseada Lavouras Pastagens Matas Terras produt1· 

Microrregiões homogêneas (a) (b) b/a Permanentes Temporánas Natura1s Plantadas Naturais Plantadas vas n/utilizadas 

km2 % % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

Piauí 12.259 5.292 100 43 213 4 285 5 1.515 29 47 1 1.747 33 5 o 1.085 21 
54* - Altos PiauíCamndé 12.259 5.292 100 43 213 4 285 5 1.515 29 47 1 1.747 33 5 o 1.085 21 

Para1ba 1.515 896 100 59 76 9 48 5 538 60 7 1 2 o 1 o 78 9 
96* - Canns Velhos 1.515 896 100 59 76 9 48 ~ 538 60 7 1 2 o 1 o 78 9 

Pernambuco 73.076 44.381 100 61 1.614 4 7.496 17 16.196 36 1.750 4 5.441 12 68 o 9.640 22 
101 * - Aranpma 3.428 1.482 100 43 114 8 145 10 1.053 71 23 1 23 1 o o 82 6 
1 02 * - Salgueiro 5.236 4.378 100 84 184 4 163 4 2.239 51 30 1 355 8 3 o 1.125 26 
103 - Sertão Pernambucano do São 

Franc1sco 22.262 8.611 100 39 142 2 476 6 4.224 49 93 1 97 1 2 o 3.291 38 
1 04 * - Alto Pajeú 1.932 1.752 100 91 157 9 144 8 378 22 19 1 74t 42 2 o 217 13 
105* - Sertão do Moxotó 9.776 5.244 100 54 289 6 381 7 1.912 36 77 2 1.295 25 12 o 1.017 19 
106 - Arcoverde 5.704 3.529 100 62 79 2 631 18 1.142 32 147 4 669 19 5 o 626 18 
1 07* - Agreste Setentnonal Pernambucano 989 679 100 69 17 3 247 36 255 38 20 3 23 3 o o 83 12 
1 08* - Vale do lpojuca 8.775 6.047 100 69 194 3 1.379 23 2.279 38 436 7 468 8 12 o 940 16 
109 - Agreste Mendional Pernambucano 7.914 6.249 100 79 249 4 1.606 26 2.023 32 847 13 493 8 5 o 802 13 
111 • - Recife 1.296 903 100 70 37 4 348 39 77 9 4 o 162 18 5 1 206 23 
112 - Mata Úm1da Pernambucana 5.764 5.507 100 96 152 3 1.976 36 614 11 54 1 1.115 20 22 o 1.251 23 

Alagoas 28.058 22.381 100 80 439 2 5.273 24 4.702 21 2.257 10 3.925 17 28 o 5.092 23 
113 - Sertão Alagoano 3.825 2.661 100 70 16 1 554 21 720 27 84 3 471 18 1 o 702 26 
114 - Batalha 4.806 4.188 100 87 o o 1.230 29 1.087 26 348 8 424 10 5 o 1.025 25 
115 - Palme~ra dos (ndios 2.272 2.155 100 95 24 1 407 19 673 31 598 28 118 6 3 o 283 13 
116 - Mata Alagoana 5.110 4.275 100 84 97 2 1.481 35 758 18 286 7 681 16 4 o 856 20 
117 - L1toral Norte Alagoano 1.955 1.926 100 99 121 6 378 20 250 13 19 1 611 32 7 o 438 23 
118 - Arap1raca 4.197 2.913 100 69 13 o 542 19 787 27 667 23 170 6 3 o 676 23 
119 - Tabuleiros de São Miguel dos Campos 2.525 2.134 100 85 45 2 279 13 107 5 63 3 831 39 1 o 737 35 
120 - MaceiÓ 1.585 1.377 100 87 60 5 307 22 153 11 34 3 497 36 3 o 252 18 
121 - Penedo 1.783 756 100 42 63 8 95 13 167 22 158 21 122 16 1 o 123 16 

Serg1pe 21.962 17 432 100 79 662 4 1.361 8 5.083 29 5.090 29 2.110 12 25 o 2.509 14 
123 - Sertão Serg1pano do São Franc1scc 4.708 4.057 100 86 o o 317 8 1.451 36 596 15 419 10 1 o 1.095 27 
124 - Propná 1.528 984 100 64 106 11 124 13 231 23 296 30 91 9 3 o 105 11 
125 - Nossa Senhora das Dores 4.244 3.842 100 91 19 o 247 6 960 25 1.886 49 366 10 3 o 256 7 
126 - Cotlnguiba 2.108 1.714 100 81 78 4 211 12 836 49 233 14 183 11 1 o 122 7 
127 - Agreste ltaba1ana 1.178 838 100 71 23 3 132 16 217 26 261 31 85 10 o o 79 9 
128 - Agreste de Lagarto 3.176 2.739 100 86 88 3 160 6 580 21 1.303 48 220 8 6 o 327 12 
129 - L1toral Sul Serg1pano 2.973 1.945 100 65 343 18 88 5 530 27 133 7 463 24 8 o 279 14 
130 - Sertão do Rio Real 2.047 1.313 100 64 5 o 82 6 278 21 382 29 283 22 3 o 246 19 

Bah1a 145.718 51.941 100 36 2.284 4 5.209 10 15.337 30 8.029 15 9.697 19 69 o 9.119 18 
133* - Ba1xo Médio São Franc1sco 19.458 984 100 5 1 o 178 18 246 25 23 3 372 38 o o 123 12 
135* - Chapada Diamantma Setentnonal 14.999 6.249 100 42 18 o 1.311 21 1.864 30 401 7 837 13 10 o 1.490 24 
138 - Senhor do Bonfim 18.364 3.769 100 21 128 3 372 10 1.267 34 576 15 514 14 10 o 687 18 
139* - Piemonte da Diamantma 12.152 9.813 100 81 332 3 458 5 4.991 51 1.970 20 1.255 13 5 o 552 6 
140 - Corredeiras do São Franc1sco 22.185 1.6-12 100 7 42 3 127 8 756 47 13 1 452 28 3 o 131 8 
141 - Sertão de Canudos 20.855 7.383 100 35 549 8 887 12 1.469 20 549 7 1.200 16 11 o 2.353 32 
142 - Sernnha 10.353 8.084 100 78 944 12 507 6 2.170 27 1.472 18 1.861 23 13 o 921 11 
143* - Fe~ra de Santana 2.344 1.536 100 66 7 1 125 8 340 22 541 35 303 20 1 o 168 11 
147 - Sertão de Paulo Afonso 10.498 4.597 100 44 16 1 417 9 565 12 585 13 1.693 37 6 o 1.026 22 
148* r Agreste de Alagomhas 11.546 5.875 100 51 47 o 778 14 1.284 22 1.710 29 596 10 7 o 1.226 21 
149* - L1toral Norte Ba1ano 2.964 2.039 100 69 200 10 49 2 385 19 189 9 614 30 3 o 442 22 

Total das Folhas 282.588 142.323 100 50 5.288 4 19.672 14 43.371 31 17.180 12 22.922 16 196 o 27.523 19 

*Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas. O= o fenômeno extste mas não atmge a umdade adotada na tabela. 
Fonte: Fundacão IBGE -Censo Agropecuáno, 1970 e Mapa de Capac1dade de Uso dos Recursos Natura1s Renováveis - DUPOT /Projeto RADAMBRASIL -Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife. 

Terras 
1mprodut1vas 

km2 % 

395 7 
395 7 

146 16 
146 16 

2.176 5 
42 3 

279 6 

286 3 
94 5 

261 5 
230 7 

34 5 
339 5 
224 4 

64 7 
323 6 

665 3 
113 4 
69 2 
45 2 

112 2 
102 5 

55 2 
71 3 
71 5 
27 4 

592 4 
178 4 

28 3 
105 3 
50 3 
41 5 
55 2 

101 5 
34 3 

2.197 4 
41 4 

318 5 
215 6 
250 2 

88 5 
365 5 
196 23 

51 3 
289 6 
227 4 
157 8 

6.171 4 
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Microrregiões homogêneas 

Piauí 
54* -Altos Piau1 Canmdé 

Para1ba 
96* - Canns Velhos 

Pernambuco 
101 * - Aranpma 
1 02* - Salgueiro 
103 - Sertão Pernambucano do São 

FrancJsco 
104 • - Alto PaJeÚ 
1 05* - Sertão do Moxoto 
106 - Arcoverde 
1 07* - Agreste Setentnonal Pernambucano 
1 os• - Vale do lpOJUCa 
109 - Agreste Mendional Pernambucano 
111 • - Recife 
112 - Mata Úmida Pernambucana 

Alagoas 
113 - Sertão Alagoano 
114 - Batalha 
115 - Palmeira dos lndios 
116 - Mata Alagoana 
117 - Litoral Norte Alagoano 
118 - Arap1raca 
119 - T abule1ros de São Miguel dos Campos 
120 - Mace1ó 
121 - Penedo 

Serg1pe 
123 - Sertão Serg1pano do São Franctsco 
124 - Propná 
125 - Nossa Senhora das Dores 
126 - Cot1nguiba 
127 - Agreste ltabatana 
128 - Agreste de Lagarto 
129 - L1toral Sul Serg1pano 
130 - Sertão do Rio Real 

Bah1a 
133* - Ba1xo Médio São Franc1sco 
135* - Chapada Diamantma Setentnonal 
138 - Senhor do Bonfim 
139* - Piemonte da Diamantma 
140 - Corredeiras do São Franc1sco 
141 - Sertão de Canudos 
142 - Sernnha 
143* - Fe1ra de Santana 
147 - Sertão de Paulo Afonso 
148* - Agreste de Alagomhas 
149* - Litoral Norte Ba1ano 

Total das Folhas 

Total 
Área recenseada 

(a) (b) b/a 

km 2 % % 

12.259 5.734 100 47 
12.259 5.734 100 47 

1.515 1.098 100 72 
1.515 1.098 100 72 

73.076 43.827 100 60 
3.428 1.398 100 41 
5.236 3.602 100 69 

22.262 8.833 100 40 
1.932 1.414 100 73 
9.776 5.054 100 52 
5.704 3.888 100 68 

989 701 100 71 
8.775 5.872 100 67 
7.914 6.566 100 83 
1.296 1.036 100 80 
5.764 5.463 100 95 

28.058 22.844 100 81 
3.825 2.558 100 67 
4.806 4.103 100 85 
2.272 2.302 100 101 
5.110 4.742 100 93 
1.955 2.030 100 104 
4.197 2.856 100 68 
5.525 2.154 100 85 
1.585 1.260 100 79 
1.783 839 100 47 

21.962 18.099 100 82 
4.708 3.784 100 80 
1.528 1.173 100 77 
4.244 3.928 100 93 
2.108 1.721 100 82 
1.178 983 100 83 
3.176 2.921 100 92 
2.973 2.073 100 70 
2.047 1.516 100 74 

145.718 55.622 100 38 
19.458 1.079 100 6 
14.999 6.972 100 46 
18.364 4.874 100 27 
12.152 9.690 100 80 
22.185 1.804 100 8 
20.855 8.236 100 39 
10.353 8.268 100 80 
2.344 1.685 100 72 

10.498 3.432 100 33 
11.546 7.176 100 62 
2.964 2.406 100 81 

282.588 147.224 100 52 

TABELA 5.LXVI 
Caractenzacão espac1al das microrregiões. Uso atual (1975) 

Lavouras Pastagens 

Permanentes Temporánas Naturais Plantadas 

km 2 % km2 % km2 % km2 % 

263 5 249 4 1.591 28 55 1 
263 5 249 4 1.591 28 55 1 

60 6 54 5 872 79 4 o 
60 6 54 5 872 79 4 o 

1.666 4 8.3sg 19 17 422 40 2.786 6 
77 6 150 11 853 61 27 2 

167 5 161 4 1.727 48 32 1 

159 2 609 7 6.924 78 160 2 
145 10 154 11 202 14 26 2 
335 7 420 8 1.278 25 80 2 

68 2 756 20 1.262 33 211 5 
17 3 276 39 272 39 28 4 

259 4 1.353 23 2.223 38 643 11 
236 4 1.647 25 1.980 30 1.507 23 

39 4 463 45 122 12 11 1 
164 3 2.400 44 579 11 61 1 

423 2 6.767 30 4.447 19 3.253 14 
11 o 708 28 666 23 105 4 
o o 1.226 30 1.308 32 422 10 

26 1 476 21 605 26 928 40 
74 2 1.877 40 715 15 464 10 

111 6 519 26 244 12 20 1 
10 o 677 24 573 20 898 31 
48 2 765 35 78 4 108 5 
65 5 387 31 109 9 43 3 
78 9 132 16 149 18 265 31 

829 4 1.562 9 5.594 31 6.092 34 
o o 345 9 1.488 39 822 22 

151 13 133 11 406 35 299 25 
15 o 320 8 1.012 26 2.237 57 
87 5 218 13 740 43 300 17 
19 2 156 16 316 32 315 32 

162 6 166 6 799 27 1.274 44 
387 19 83 4 595 29 193 9 

8 1 141 9 238 16 652 43 

2.258 4 5.782 10 15.341 28 9.615 17 
4 1 368 34 278 26 25 2 

86 1 1.612 23 1.686 24 429 6 
195 4 452 9 1.185 25 878 18 
313 3 447 5 2.599 28 3.051 31 

27 1 232 13 574 32 16 1 
382 5 759 9 3.051 37 653 8 

1.022 12 492 6 3.258 40 517 6 
5 o 131 8 449 27 537 32 

18 o 416 12 717 21 649 19 
78 1 836 12 1.158 16 2.537 35 

128 5 37 2 386 16 323 13 

5.499 4 22.803 15 45.267 31 21.805 15 

Matas Terras produt1-

Natura1s Plantadas vas n/utilizadas 

km2 % km2 % km2 % 

1.772 31 - - 1.513 26 
1.772 31 - - 1.513 26 

27 3 o o 37 3 
27 3 o o 37 3 

4.280 10 45 o 7 403 17 
17 1 - - 243 17 

283 8 - - 993 27 

32 o 1 o 763 9 
430 31 - - 353 25 

1.300 26 10 o 1.308 26 
670 17 1 o 747 19 

15 2 o o 80 11 
276 5 1 o 852 14 
348 5 o o 636 10 
117 11 - - 216 21 
792 14 32 1 1.212 22 

2.953 13 o o 4.372 19 
302 12 - - 653 26 
566 14 o o 500 12 

87 4 - - 150 7 
588 12 o o 880 18 
495 24 - - 552 27 
214 8 - - 436 15 
257 12 - - 864 40 
333 27 - - 256 20 
111 13 - - 81 10 

2.013 11 2 o 1.534 8 
649 17 - - 421 11 

91 8 1 o 68 6 
111 3 - - 172 4 
148 9 o o 153 9 
102 10 o o 22 2 
272 9 o o 177 6 
412 20 1 o 303 14 
228 15 - - 218 14 

11.124 20 3 o 9.564 17 
313 29 - - 67 6 

1.811 26 - - 1.206 18 
1.074 22 o o 889 18 
1.474 15 - - 1.593 16 

375 21 o o 462 26 
1.058 13 - - 1.936 23 
1.771 22 1 o 941 11 

77 4 - - 316 19 
730 21 o o 810 24 

1.408 20 o o 933 13 
1.033 43 2 o 411 17 

22.169 15 50 o 24.423 17 

~ *Microrregiões parcialmente conttdas nas Folhas. O= o fenômeno ex1ste mas não at1nge a un1dade adotada na tabela.-= o fenômeno não axtste. 
~ Fonte: Funda cão IBGE -Censo Agropecuáno, 1975 e Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Natura1s Renováveis - DUPOT /ProJeto RADAMBRASIL -Folhas SC.24/25 AracaJU/ Recife. 

Ol 
c.o 

Terras 
1mprodut1vas 

km2 % 

291 5 
291 5 

44 4 
44 4 

1.836 4 
31 2 

239 7 

185 2 
104 7 
323 6 
173 4 

13 2 
265 5 
212 3 

68 6 
223 4 

629 3 
113 4 
81 2 
30 1 

144 3 
89 4 
48 2 
34 2 
67 5 
23 3 

473 3 
59 2 
24 2 
61 2 
75 4 
53 6 
71 2 
99 5 
31 2 

1.935 4 
24 2 

142 2 
201 4 
213 2 
118 6 
397 5 
266 3 
170 10 

92 3 
226 3 

86 4 

5.208 3 
- 1-



ta na, 148 -Agreste de Alagoinhas, 149- Litoral Norte Baiano, 
contidas parcialmente na área, e 138- Senhor do Bonfim, 140-
Corredeiras do São Francisco, 141 -Sertão de Canudos, 142-
Serrinha, 147 -Sertão de Paulo Afonso, contidas integralmen
te. 

O clima aí é o elemento caracterizador. Esta área está situada 
no norte-noroeste da Bahia, com predomínio dos climas subúmi
do, semi-árido e semi-árido a árido (vide seção 53 4- Climas 
regionais e mesoclimas). Desenvolve-se entre os tabuleiros do 
litoral. o sertão seco e o vale do rio São Francisco. O aproveita
mento do vale do rio São Francisco é feito através da CODEVASF 
(Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco), que 
orienta projetos, com o objetivo de acelerar quantitativa mente o 
crescimento destas regiões menos desenvolvidas. São projetos 
de desenvolvimento integrado das populações mais carentes 
dessas várzeas que abrangem construção de estradas vicinais, 
eletrificacão rural, redistribuicão de terras, habitacão, sanea
mento bclsico, assistência téc~ica, econômica e médico-sanitá
ria, construção de escolas, ensino artesanal, cooperativismo. Os 
programas estão associados à preseNação da capacidade produ
tiva das várzeas que foram comprometidas com a alteração do 
regime do rio São Francisco. Busca também a melhoria das con
dições de produção, decorrentes do novo regime agrário, da irri
gação e da introdução/adaptação de novas tecnologias. Os prin
cipais projetos são: Massangano, Asa Branca, Bebedouro, Man
dacaru, Provárzeas, Baixo São Francisco 

Ressalta-se a grande Represa de Sobradinho (Est. 5.XII B), 
com possibilidades de irrigação e grande modificador climático, 
numa área de 4.200 km 2

, com 35 bilhões de m3 de água, gerando 
1.050 kW de energia elétrica. Há ainda, em implantação, a Usina 
de ltaparica e o complexo Moxotó-Paulo Afonso, todas aprovei
tando o volume de água do rio São Francisco. 

A organização agrourbana também está ligada ao São Fran
cisco. As vertentes orientais úmidas (Jacobina e Senhor do Bon
fim) possibilitam manchas agrícolas de certa expressão Juazei
ro-Petrolina formam um binômio, sendo a capital regional de 
uma área onde o eixo fluvial, em vez de constituir um divisor acen
tuado, fomenta influências recípmcas entre Bahia e Pernambuco. 
Juazeiro, devido a sua importância portuária e eixo rodoviário, 
ampliou seu raio de influência às áreas mais longínquas. Situação 
menos favorecida é a das áreas completamente desprovidas de 
qualquer infra-estrutura agrícola, que aparecem principalmente 
nos extremos norte e oeste, nos chapadões ocidentais e no Baixo 
São Francisco. 

A agricultura, apesar de não ser a principal atividade em ter
mos de ocupação espacial, contribui fundamentalmente para a 
economia da área em estudo. Apesar da vulnerabilidade das pro
priedades aos efeitos da seca e aos anos de irregularidade climá
tica, as culturas de maior expressão são: mandioca, cana-de-açú
car, milho, feijão, mamona, algodão herbáceo, fumo, sisal. coco
da-baía, caju, laranja, manga, café e banana (Tabs. 5.L a 5.LXI). 

São cultivadas principalmente por pequenos produtores que 
exploram a terra intensivamente. Estes têm capital limitado, usam 
o trabalho familiar e animal. com implementas agrícolas de baixa 
eficiência, têm difícil acesso aos créditos bancários e encontram 
dificuldade em aceitar as recomendações de tecnologias coeren
tes com a realidade. 

As áreas irrigadas concentram suas atividades nos cultivos de 
olerícolas e frutíferas, como o melão, uva, alho, cebola, tomate, 
cenoura e pimentão. A época do plantio fica condicionada ao 
calendário comercial, que é ditado pelas condições do grande 
mercado consumidor centro-sul. Nessas condições, os períme
tros irrigados mantêm suas terras ociosas durante alguns meses 
por falta de mercado e não cultivam outras espécies porque as 
consideram antieconômicas. De fato, a exploração das culturas 
alimentares, como tradicionalmente é feita, dificilmente obtém 
retorno econômico. 

Há alguns cultivos que se destacam na produção e área co
lhida, como a mandioca, produto típico da lavoura de subsis
tência. É cultivada em toda a região; caracteriza-se principalmen
te junto aos pequenos produtores que na maioria dos casos não 
são proprietários. A produção estimada para 1975foi de 1 .222.436 t, 
numa área de 51.370 h a. A produção é ve"ndida nas cidades e para 
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fabriquetas locais que transformam a farinha feita pelo lavrador e 
revende aos centros maiores. 

O feijão vem mantendo no município de lrecê uma alta especia
lizacão com o uso intensivo da mecanizacão, para o preparo do 
soiÓ. O;iginou aí um núcleo agrícola em franco desenvolvimento, 
que conta, como condicionantes físicos favoráveis, a fertilidade 
natural do solo e a presença de água subterrânea Chama a aten
ção, nesta área, a necessidade de o agricultor plantar em seu 
estabelecimento, por menor que seja a área disponível, o maior 
número de produtos que lhe possam fornecer lucro. Cultivam-se, 
juntos, o milho, o feijão, a mamona e o algodão como maneira de 
o lavrador defender-se contra a possível perda das lavouras, de
corrente de eventuais deficiências pluviométricas que afetariam 
certos produtos como o feijão e o milho, porém não a outros 
menos exigentes quanto à umidade, como a mamona, possibili
tando, assim, salvar parte da colheita. 

A produção de feijão para 69/70/71 foi de 208.481 t, numa 
área de 128 376 ha, mas houve um decréscimo muito grande 
para o triênio seguinte (74/75/76) quando a produção baixou 
para 82.911 t, numa área de 160.364 h a. Essa queda foi motivada 
por variações climáticas, que causaram uma estiagem prolonga
da durante o período de germinação das sementes. O milho 
ocupa uma área de 131.648 ha, com produção de 127.641 t para 
69/70/71 Já no triênio 74/75/76, suplanta tanto em área, com 
183.345 ha, como em produção, com 139.916 t. 

A mamona, um dos principais produtos agrícolas do estado, é 
cultivada em áreas calcárias nas várzeas e nos baixios. Ocupa 
muita mão-de-obra, pois necessita de tratos frequentes como o 
desbaste e as limpas. É nos municípios de lrecê, Jussara, Presi
dente Dutra, Uibaí que se encontram as maiores produções volta
das para o comércio exterior. Sua produtividade está acima da 
média brasileira. A produção local é comercializada pela SAN
BRA e Irmãos Coelho. Sua produção para 69/70/71 foi de 59.370t, 
havendo um decréscimo acentuado para 74/75/76, com 35.790t, 
motivado pela oscilação de preço no mercado internacional. 

Quanto ao fumo é uma das culturas que emprega dosagem ele
vada de nutrientes, sua produção tem decrescido bastante. É cul
tivado em pequenas propriedades e a produção é vendida na 
cidade aos armazéns das firmas exportadoras ou a interme
diários. Os intermediários monopolizam o mercado, sujeitando 
os agricultores aos preços que oferecem, independente da pro
ducão ser boa ou ruim. Sendo cultura muito exigente quanto à 
mio-de-obra, que deve ser competente e dedicada e fornecendo 
um alto redimento econômico por hectare, dá-se melhor em 
pequenas explorações que são trabalhadas por toda a fam nia do 
agricultor nas sucessivas etapas que se desenvolvem entre o pre
paro do solo e a colheita. Sua produção é de 5.165 t (74/75/76), 
cultivadas em 7.480 h a. 

Outro cultivo que sobressai é o do algodão, seja da espécie 
arbórea ou herbácea, sempre consorciado com o milho, o feijão, a 
fava ou ainda a pecuária. E cultura altamente comercial; o caroço 
é vendido às indústrias de beneficiamento. de óleos e a pluma do 
algodão às fábricas e tecelagens. Existe uma variação muito 
acentuada nos dados da área e da produção dos triênios consi
derados. Para o algodão herbáceo a área ocupada nos triênios foi 
de 50.472 h a, com uma produção de 21.902 t, enquanto que para 
o algodão arbóreo a área ocupada foi de apenas 1.927 ha e a pro
dução de 3.204 t. Registra-se em termos >eais uma retração dos 
preços mínimos fixados pelo governo e a oscilação dos preços no 
mercado externo. 

O sisal é um produto basicamente de exportação cultivado 
com ausência de grandes conquistas tecnológicas. Sofre bas
tante em função da flutuação de preços no exterior, que ocasiona
ram uma diminuição progressiva da área cultivada nos últimos 
anos. A área colhida chegou a 118.919 ha no triênio 69/70/71, 
com uma produção de 87.367 t (Tabs. 5.LVI e 5.LVII). Já no 
segundo triênio (74/75/76), colheram-se, numa área considera
velmente menor, 98 711 ha, uma produção excelente de 120.380t, 
atribuída à política seguida pela Comissão de Financiamento da 
Produção, que sustentou os preços, adquirindo a produção esta
dual e armazenando estoques para garantir o preço mínimo do 
produtor (Tabs. 5.LIX e 5.LX). 



A cana-de-açúcar caracteriza-se por seu elevado grau de con
centração de renda, de um lado, e, por outro, pelo elevado contin
gente populacional de bai>co poder aquisitivo a ela subordinado, 
que limita a expansão do mercado interno,e, ainda, dada sua con
dição de monocultura, não proporciona alternativas de trabalhos, 
reduz as possibilidades de aumento da produção de alimentos e 
facilita a migração para os centros urbanos A cana é cultivada 
intensamente nos vales dos rios Pojuca e baixo ltapicuru Sua 
produtividade média para o triênio 69/70/71 foi de 39,7 t/ha e 
para o triênio 74/75/76 houve um aumento para 47,5 t/ha, con
correndo com a produtividade média brasileira, que é de 46,5 t/ha 
(Fundação IBGE). 

O coco-da-baía, uma cultura permanente, encontrada nos 
tabuleiros arenosos, é cultivado por grandes e médios proprie
tários, ocupando uma área de 11.631 ha, para o período 69/70/ 
71, com uma produção de 59.712 frutos. No segundo triênio, 
74/75/76, houve um decréscimo da produção para 56.641 fru
tos, apesar do aumento da área para 14 394 ha. Houve, assim, 
uma produção baixa que merece um estudo específico no que se 
refere à recuperação dos coqueirais. 

Alguns municípios da Chapada Diamantina estão sendo esti
mulados para implantação de novos cafezais Nos municípios de 
Morro do Chapéu, Mundo Novo e Tapiramutá estima-se em 30 
milhões o número de covas plantadas, numa área de 5.941 ha. 
Segundo técnicos do I BC, o café tem três floracões, sendo a co
lheita realizada entre maio e julho, ocupando n{ão-de-obra femi
nina e de crianças. 

A área colhida com laranja é de 556 ha, com ótima produção, 
em torno de 45. 240 frutos, para o triênio 74/75/76 A banana, a 
manga, o caju e o maracujá, que estão sendo introduzidos, ocu
pam lugar de destaque com suas produções, que são consumidas 
internamente e com pequena margem de aproveitamento indus
trial Toda a região possui áreas aptas ao plantio destas frutas, só 
necessitando condições de infra-estrutura de armazenamento e 
postos de venda. 

A distribuição do número de estabelecimentos e suas res
pectivas áreas pelos estratos considerados nas Tabelas 5.LXIII e 
5.LXIV refletem uma concentração de 65% quanto ao número de 
estabelecimentos com estratos menores de 1 O ha, onde se pra
tica uma lavoura de subsistência. Nos estratos de 1 O a 50 ha, 
caracteriza-se uma concentração com 50.967 pequenas proprie
dades, ocupando 23% da área Em contrapartida os estabeleci
mentos acima de 100 h a representam um bai>co percentual (4%) 
em relação ao número de propriedades, ocupando 56% de terras. 
Não ocorrem mudanças que possam ser consideradas significati
vas quanto à área e ao número dos estabelecimentos nos anos 
considerados (1970-1975) 

Nas Tabelas 5.LXV e 5 LXVI pode-se comparar a utilização 
atual para os anos de 1970-1975 A primeira observação refere
se ao alto percentual de terras aptas às pastagens naturais com 
15.337 km 2 (1970) e 15.341 km 2 (1975), ocupando 28% da área 
do estado (1975) O percentual de matas naturais é de apenas 
20% para uma área de 11.124 km2 (1975), havendo desmata
mentos freqüentes e sem os devidos cuidados para preservação e 
reflorestamento. Quanto às lavouras permanentes, não houve 
aumento, permanecendo para os anos 70-75 a percentagem de 
4% das áreas ocupadas com estes cultivos, o mesmo ocorrendo 
com os cultivos temporários, com 10% das terras ocupadas. Exis
tem 9 564 km2 (1975) de terras produtivas não utilizadas que 
devem ser incorporadas ao processo produtivo, principalmente 
no que se refere às áreas de lavouras permanentes e tempo
rárias. 

Numa perfeita adaptação às condições naturais em e>ctensas 
áreas, a pecuária bovina é sem dúvida a mais importante atividade 
(Tab 5.LXII). No entanto, estas áreas ocupadas com a pecuária 
estão sempre associadas às atividades agrícolas. O gado de corte 
se desenvolve em propriedades com estratos superiores a 200 
ha, com criatório extensivo e semi-intensivo com a finalidade 
principal de cria, recria e engorda. Já o gado de leite desenvolve
se, geralmente, em estabelecimentos com área de até 100 h a em 
pastos nativos e/ou cultivados. Dado o caráter e>ctensivo da ativi
dade, os pastos naturais apresentam uma capacidade de suporte 
baixa, variável entre 0,2 U.A./ha e 0,5 U A./ha. Nas áreas onde o 

sistema é intensivo e semi-intensivo em pastos plantados a capa
cidade não é superior a 1 U .A./ha. 

O gado criado extensivamente não traz grandes problemas ao 
pecuarista, pois este não tem preocupação em aumentar a quali
dade do seu rebanho, utilizando investimento na compra de me
lhores reprodutores para melhorar o padrão genético. Não existe 
controle fitossanitário e nem preocupação com a degradação das 
pastagens, causada pelo pastoreio indiscriminado e contínuo; 
não há emprego de mão-de-obra especializada, pois isso levaria à 
utilizacão de investimentos que ele prefere usar no aumento da 
área dé pastagens e na aquisição de maior número de cabeças, 
como forma de aumentar seus rendimentos. O aumento regis
trado no período 1970-1975 para o rebanho bovino é de 566.391 
caboças, mestiços de Nelore, lndubrasil e Guzerá. Os maiores 
ct iado1 es se encontram nas Microrregiões 139 - Pie monte da 
Diamantina, com 339.283 cabeças, com uma área de 5.750 ha 
(1975), dco pastos naturais e plantados, e 142- Serrinha, com 
340.83fi c;-' ~.'lf, r,:::·,- il á ma de pastos naturais e plantados com 
3 775 km2 

( 1 <m.) 
A exploração de caprinos também ocupa lugar de destaque 

pois constitui o ponto de estrangulamento da atividade pecuária, 
mesmo considerando -se a capacidade desses animais de se 
adaptarem às condições ecológicas do Nordeste, aproveitando 
ao máximo as pastagens que o meio lhes oferece, muitas vezes 
inadequadas e de baixo valor nutritivo. Os caprinos se encontram 
dispersos num total de 1 410.123 cabeças, tendo no município 
de Uauá, na Microrregião 141 -Sertão de Canudos, sua maior 
concentração, com 351.854 cabeças. EKiste aí a Feira Anual de 
Caprinos, a nível nacional, com eKpositores e criadores de to
do o Nordeste 

Os pecuaristas contam com assistência técnica da EMATER
BA, do Instituto Biológico, na parte de defesa sanitária, do Grupo 
de Erradicacão da Febre Aftosa da Bahia- GERFAB, no controle 
da a'itosa, b;ucelose e defesa sanitária, e da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária da Bahia - EPABA, na pesquisa animal e vegetal. 

5.2 2- RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL 

5 2.2 1 -Metodologia'' 

5.2 2 1.1 - Considerações gerais 

É fácil compreender que nem sempre um bom potencial de recur
sos naturais representa necessariamente' um bom potencial eco
nômico. Bons solos, florestas e águas podem estar presentes e, 
no entanto, não gerar riqueza ou bem-estar.lsto só será possível 
desde que seja aplicada uma certa tecnologia, capaz de transfor
mar estes recursos em alimentos ou matérias-primas que se
jam comercializáveis 

Em outras palavras, o potencial econômico está condicionado 
não só pela qualidade intrínseca dos recursos naturais, mas tam
bém pela tecnologia aplicável na sua transformação em bens de 
consumo, pela magnitude de uma demanda insatisfeita e pela 
et<istência de uma infra-estrutura que permita a sua comercializa
ção competitivamente. 

A possibilidade de o homem influenciar, em grande parte, os 
componentes tecnologia, infra-estrutura e mercado faz com que 
a qualidade dos recursos naturais adquira importância capital, 
pois é muito difícil sua modificação em termos permanentes, prá
ticos e significativos 

Assim, o potencial natural de um soro reflete a sua capacidade 
intrínseca de poder ou não produzir boas colheitas. Em contrapo
sição, seu potencial econômico é sua capacidade de gerar bem
estar ou riqueza, capacidade que depende de esta boa (ou má) 
produção ser comercializada em termos razoáveis. Desta forma, a 
equação ""bons recursos naturais igual a bom potencial econômi
co" só é verdadeira quando também são consideradas as ou
tras variáveis 

A capacidade natural torna-se conhecida através de levanta
mentos que compreendem o delineamento das diversas man
chas com potencialidades de produção diferentes sobre mapas 
em escalas adequadas. Estes mapas vêm acompanhados de seus 

* Por Eduardo Mendoza Torrico 
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respectivos relatórios, onde estão explicados os critérios que 
foram usados para a sua elaboração e o significado de cada um 
dos símbolos cartográficos neles usados. Vê-se assim que, na sua 
elaboração, não há preocupação em determinar a capacidade do 
potencial econômico. 

Para isto seria necessário que pelo menos os principais fatores 
que intervêm na sua determinação fossem expressáveis através 
de um parâmetro comum, de tal maneira a torná-los comparáveis 
entre si. Só por esta condição seria possível estabelecer, para me
tricamente, o verdadeiro potencial econômico da área consi
derada. 

Dadas as condições sob as quais atualmente o mundo se 
desenvolve, com um constante crescimento de sua população e 
contínua deterioração de seus recursos naturais, pode-se admitir 
como normal a situação de mercado em que a demanda de ali
mentos e matérias-primas está permanentemente insatisfeita. 
Nestas condições, o potencial econômico dos recursos naturais 
dependeria unicamente de sua capacidade natural, da tecnologia 
aplicada e da infra-estrutura, componentes que, através de um 
enfoque metodológico, podem ser expressos por um parâmetro 
único, satisfazendo a condição acima mencionada, que nos per
mite sua determinação e análise. 

5.2.2.1.2 - Enfoque teórico 111 

Em princípio, toda e qualquer tecnologia de exploração agrícola 
pertencê a um dos dois grupos a seguir: tecnologias substitutivas 
de mão-de-obra e tecnologias substitutivas de terra. 

As primeiras dizem respeito, principalmente, à mecanização e 
as segundas às práticas que intensificam o uso da terra, tais como 
adubações, correções e aplicação de inseticidas, fungicidas e 
herbicidas, entre outras. 

Se o aumento de produção pela aplicação de tecnologias 
substitutivas de terra segue a lei de rendimentos decrescentes, a 
curva OJ do gráfico da Figura 5.9 representa a relação existente 
entre o montante das inversões nestes tipos de tecnologia e o 
aumento de mão-de-obra ocupada no setor. Similarmente, a 
curva OK do mesmo gráfico representa sua diminuição em função 
de aplicações de tecnologias substitutivas de mão-de-obra. 

p 

Infra-estrutura 

8 

Tecnologias substitutivas 
da terra 

M 

Tecnologias substitutivas 
- de mão-de-obra 

K 

J 

inversão 

E 

E' 

Fig 59- Relações entre tecnologia, infra-estrutura e ocupação de mão-de-obra 

Assim, se em uma região aplicam-se os montantes OA' em 
tecnologias substitutivas de terra e OB' em tecnologias substitu
tivas de mão-de-obra, as forças de trabalho assimiladas e deslo
cadas corresponderão às magnitudes AA' e BB', respectivamen
te. Nesta situação, o resultado final das inversões nessa combina
ção de tecnologias estará expresso pela soma dos vetores DA e 
08, isto é, OC, que, por sua vez, corresponde a uma inversão total 
oc·. que resulta em um acréscimo de mão-de-obra, no setor, de 
magnitude CC'. 

(11 Strauss, 1969, págs. 12 a 19, 40 e 41 
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Já o gráfico da Figura 5.1 O mostra, na curva DL, a relação exis
tente entre inversões em tecnologias substitutivas de terra e o 
produto. Se o montante OG desta função é igual ao montante OA' 
do gráfico anterior, a relação GG'/AA' representa a produtividade 
da mão-de-obra. Verifica-se, assim, que estas tecnologias, quan
do consideradas sob o ponto de vista do produto, podem ser 
consideradas como substitutivas de mão-de-obra, isto é. requer
se mais ou menos força de trabalho para produzir a mesma 
quantidade do produto. 

Como, sob condicões de abundância de mão-de-obra, as 
tecnologias substituti~as dessa força de trabalho não influem no 
produto, esta função, no gráfico em questão, confunde-se com o 
eixo das abscissas. 

Se as funções apresentadas nos gráficos anteriores são com
. binadas com as respectivas funções OM correspondentes à infra
estrutura, tal como se mostra nos gráficos, verifica-se que a 
tangente do ângulo a (Fig. 5.9) representa a ocupação da mão
de-obra gerada por cada unidade de inversão em infra-estrutura e 
que, por sua vez, a tangente do ângulo ,8 (Fig 5 1 O) representa a 
produtividade dessas inversões A potencialidade dos recursos 
naturais determina a magnitude deste último ângulo 

Observou-se que a resultante ocupacional imputável às inver
sões em tecnologias é a soma dos vetores OA e 08, isto é, OC. 
Uma inversão OD' em infra-estrutura terá uma demanda de mão
de-obra igual a DD' e, assim, a resultante final será a soma dos 
vetores ODe OC, isto é,OE. que corresponde a um aumento de 
força de trabalho de magnitude EE' e uma inversão total OE'. 
Similarmente (gráfico da Figura 5.1 0), o aumento do produto 
estará dado pela soma dos vetores OF e OG, isto é, HH', para a 
mesma inversão total OE' da Figura 5.9. Assim, a produtividade da 
mão-de-obra crescerá segundo a relação HH'/EE'. 

Desta maneira, seria válido aceitar o parâmetro força de tra
balho como uma expressão do nível tecnológico e da infra
estrutura aplicada no aproveitamento agrícola dos recursos na
turais. 

Com o enfoque acima descrito, é possível determinar a máxi
ma ocupação potencial de mão-de-obra no setor primário da eco
nomia, admitido um certo nível tecnológico, ocupação que, 
estando em equilíbrio com a dotação de recursos naturais, defi
nida tanto em termos quantitativos (extensão) como qualitativos 
(unidade, série, subclasse e classe), expressaria seu verdadeiro 
potencial econômico. 
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Fig 51 O- Relação entre tecnologia, infra-estrutura e produto 



Por outro lado, o gráfico da Figura 5.11 expressa a relação 
existente entre a população ocupada no setor agropecuário (P) e 
o produto (V) para uma certa dotação de terra (S), dados um certo 
nível tecnológico e uma certa estrutura de uso. Nestas condições, 
o prod'uto cresce, em um primeiro estágio, segundo a reta OA e a 
intensidade de uso da terra está dada pela inclinacão da reta OD, 
isto é, pelo ângulo y1, correspondente a uma pop~lação P

1
• Nes

tas condições, a produtividade da população está dada pela tan
gente do ângulo fJ1, a produtividade da terra pela tangente do 
ângulo y1 e a relação homem-terra pela tangente do ângulo 
0'1 

Verifique-se porém que, segundo o mesmo gráfico, há um 
ponto A (P,, V1 ) a partir do qual a mão-de-obra penetra na faixa de 
rendimentos decrescentes, representada pela curva AB, que 
encontra seu rendimento marginal zero no ponto B. Aqui o pro
duto (V2 ) atinge seu máximo possível com a tecnologia admitida, 
a relação homem-terra é dada pela tangente do ângulo a2, a pro
dutividade por homem ocupado baixa de tangente de fJ1 para tan
gente de {33 e a intensificação do uso da terra aumenta de tan
gente de y1 para tangente de y2 

Para atingira aumento do produto de V1 ao máximo possível V
2 

há dois caminhos: o mencionado, passando de A para B com 
aumento de absorção de população de P, a P2 , reduzindo a produ
tividade de tg /31 para tg /33, ou passando de A para C, mantendo o 
nível de ocupação, introduzindo tecnologias substitutivas de 
mão-de-obra e com aumento da produtividade da mão-de-obra 
(de tg /31 para tg /32) e da terra, como no caso anterior. 

Assim, dado um nível tecnológico, o ponto A define a força de 
trabalho máxima (P1 ) que pode ser absorvida no setor, com produ
tividade fora da faixa de rendimentos decrescentes que, quando 
relacionada com a superfície S, determina uma relacão ho
mem-terra (tangente do ângulo 0'1) que pode ser considerada 
como uma medida do potencial econômico dessa região, imputá
vel a seus recursos naturais renováveis, pois é nesse ponto que se 
torna possível, simultaneamente, o máximo de produção com o 
máximo de produtividade por homem ocupado. 

Além disso, fixado o nível tecnológico, pode-se admitir a exis
tênca de duas estruturas de uso da terra: a estrutura de uso atual, 
determinada pela demanda de mercado, e a estrutura de uso 
potencial, determinada pela capacidade natural de uso. Con
seqlientemente, existem dois enfoques que nos permitem uma 
visão clara da situação atual e da potencialmente possíveL como 
se verá a seguir. 
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5.2 2 1.3 - Procedimento 

Do enfoque teórico apresentado podem ser destacadas duas con
clusões importantes: 

-o parâmetro força de trabalho é uma boa medida das variáveis 
tecnologia e infra-estrutura; e 
-sua quantificação no ponto imediatamente anterior à faixa de 
rendimentos decrescentes é uma boa medida da capacidade eco
nômica dos recursos naturais renováveis. 

Por outro lado, a conjugação das estruturas de uso atual e 
potencial anteriormente referidas, juntamente com "índices tec
nológicos", expressos em termos da relação homem-terra, já 
mencionada, representativos da tecnologia a ser aplicada, possi
bilita um duplo enfoque que, com a respectiva oferta atual de 
força de trabalho ou população economicamente ativa do setor, 
permite uma visão clara através das relações entre elas exis
tentes. 

A rotina aplicável encontra-se resumida na Figura 5.12. Como 
podem ser nela visualizados, são quatro os insumos básicos pro
cessados: censos agropecuários; sistema de produção por cultu
ras; mapas de capacidade; e censos demográficos, cujo produto 
final está constituído por três coeficientes, denominados de uso, 
excesso e saturacão. 

O insumo básico mencionado reflete apenas o que de subs
tancial existe em cada um dos casos e que, por este motivo, se 
torna indispensável. Nada impede, porém, que sejam usadas ou
tras informações, desde que pertinentes. 

A estrutura de uso atual pode ser estabelecida com maior ou 
menor grau de generalização, inclusive até por culturas, porém 
deverá guardar coerência com a possibilidade prática de poder 
acompanhar dito nível quando da determinação da estrutura de 
uso potencial, que, por sua vez, depende do nível de detalhe do 
mapa de capacidade disponível para a área, como se verá pos
teriormente. 

Poderá, também, oferecer uma visão estática, analisando um 
momento específico ou dinâmico quando correspondente a uma 
série temporal. Em termos gerais, para oPa ís como um todo, à luz 
dos dados atualmente disponíveis, poderá se referir a 1970 e 
1975, anos para os quais se encontram informações censitárias, 
podendo, a curto prazo, estender-se a 1980. 

Por outro lado, ressalte-se que estes dados (Fundação IBGE) 
referem-se a estabelecimentos recenseados e não à superfície 
total dos municípios ou microrregiões. Assim sendo, cumpre se 
realizar uma estimativa, admitindo que a estrutura de uso refe
rente aos estabelecimentos recenseados é uma amostra bastante 
significativa e representativa dos estabelecimentos em geral. 
Esta hipótese, exceto para a Amazônia, é plenamente sustentá
vel, porque o total dos primeiros abrange uma parte considerável 
do total geral, chegando, em muitos casos, a representar mais de 
90% No entanto, quando disponíveis, meios de ajustes mais 
confiáveis obviamente deverão ser preferidos. 

Índice tecnológico, como aqui conceituado, é a relação ho
mem-terra (h/km2

), que reflete a tecnologia e a infra-estrutura 
aplicadas na área sob consideração. Sua obtenção é facilitada 
pela interpretação dos Sistemas de Produção ou Pacotes Tecno
lógicos disponíveis, para as diferentes microrregiões, no sistema 
nacional de extensão agrícola. Seu valor é correspondente à 
média ponderada, em relação às suas respectivas superfícies, 
dos coeficientes técnicos correspondentes às culturas engloba
das na generalização aceita. Por sua vez, a determinação dos coe
ficientes técnicos das culturas é apenas a soma dos requerimen
tos de mão-de-obra, por unidade de área, para cada uma das ope
rações de cultivo, dividida pelo número de dias úteis do ano 

Algumas peculiaridades deverão ser levadas em considera
ção, sobretudo quando se tratar de operações cujo efeito é dura
douro. Neste caso, é conveniente diluir seu peso pelo número de 
anos durante os quais se estende sua ação, para se trabalhar com 
médias as mais representativas possíveis. 

O somatório dos produtos da superfície (km2
) vezes seus cor

respondentes índices tecnológicos (h/km2
), para cada uma das 

categorias aceitas na generalização de estrutura atual ou poten
cial, é igual ao requerimento máximo de mão-de-obra capaz de 
trabalhar fora da faixa de rendimentos decrescentes e, con-
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Fig 5 12- Capacidade econômica dos recursos naturais renováveis -Determinação das relações uso atual-uso potencial 

seqüentemente, com o máximo de produtividade, dadas a estru
tura de uso e a tecnologia consideradas, esta última através do 
respectivo índice. 

O detalhe da estrutura de uso potencial definível com razoável 
segurança depende, como mencionado, da riqueza de infor
mações contidas nos mapas de capacidade disponíveis e, natu
ralmente, deverá ser estabelecido com grau compatível ao da 
estrutura de uso atual, para possibilitar comparações válidas. 
Assim, por exemplo, para uma estruturação atual por culturas, 
seria aconselhável definir o potencial com base nas "unidades de 
capacidade" (vide 5.1.1.2- Classificação por capacidade de uso), 
isto é, com base num zoneamento agrícola por culturas propria
mente ditas. 

A Figura 5.1 mostra a estrutura da classificação por capaci
dade de terras ao nível de classes e, ainda, na faixa diagonal, o uso 
adequado das diferentes manchas mapeáveis em uma área, com 
o grau de generalização permitido pelo nível de classificação 
mencionado. Estas manchas, devidamente quantificadas em ter
mos de superfície, constituem, em resumo, o resultado do levan
tamento da capacidade agrícola, em termos técnicos. 

Note-se que a esta classificação pode ser sobreposta uma 
outra que, embora mais generalizante, fornece coerência total 
com os dados censitários, possibilitando uma maiorfamiliaridade 
e um manuseio mais amplo e útil dos dados contidos nos rela
tórios técnicos. 

Assim, verifica-se que as seis classes de capacidade podem 
ser sistematizadas em três categorias de uso. A primeira, agricul
tável, abrangendo as Classes Plenater, Lavoter e Agriter, com 
aptidão para culturas temporárias, quando se tratar das duas 
primeiras, e para culturas semipermanentes e permanentes, quan
do se referir à última. A segunda, agrostável, abrangendo as Clas
ses Mesater e Agroster com aptidão para pastos plantados a 
primeira, e para pastos naturais a segunda. Finalmente, a terceira, 
silvicultável (Classe Silvater), com aptidão para matas, preserva
ção e vida silvestre. 

Finalmente, a oferta atual de mão-de-obra é a parte da popula
ção economicamente ativa que efetivamente depende do setor 
agrícola, incluindo sob esta denominação também a pecuária, 
silvicultura, extração vegetal, caça e pesca de interior. 
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As relacões existentes entre os três parâmetros determinados, 
conforme ·já explicado (requerimento máximo atual, requeri
mento máximo potencial e oferta atual), resultam em coeficientes 
que permitem conclusões muito interessantes, como se verá a 
seguir. 

O coeficiente de uso está estabeleci?o pela relação requeri
mento atual-requerimento potencial. E uma medida clara de 
adequabilidade do uso atual à capacidade natural dos recursos e 
destaca se este uso está exercendo função social adequada. 
Assim, sob este ponto de vista, não é socialmente conveniente 
que terras da Classe Plenater, por definição, sem limitações para 
uma agricultura intensiva, estejam sendo usadas com pecuária, 
que tem uma baixa absorção de mão-de-obra. Este seria um caso 
típico de subutilização, cujos efeitos são graves em situações de 
desemprego ou subemprego. 

Da mesma maneira, a situação oposta também é indesejável. 
O cultivo intensivo de áreas apropriadas para silvicultura, por 
exemplo, freqüentemente se dá com desequilíbrio ecológico, 
demandando por isto práticas intensivas de conservação, quando 
não existir outra alternativa. 

Assim, um coeficiente de uso igual ou próximo da unidade 
denota equilíbrio entre a capacidade natural e o seu uso. Ao con
trário, quando menor ou maior que a unidade significa desequilí
brio com sub ou sobreutilização, respectivamente (Fig. 5.1 ). 

A relação oferta atual-requerimento atual define o coeficiente 
de excesso. Quando superior à unidade, denota excedente de 
mão-de-obra acima do ponto de máxima produtividade possível 
da forca de trabalho, nas condicões das atuais estruturas de uso e 
tecnoÍogia aplicada. Obviamente, nestas circunstâncias, traduz 
uma situação de desemprego e/ou subemprego. 

A relação oferta atual-requerimento potencial define o coefici
ente de saturação, que é também o produto dos dois coeficientes 
anteriormente mencionados. 

De fato, um coeficiente de saturação igual ou superior à uni
dade denota uma situacão de verdadeira saturação ou sobre
saturação, respectivame"nte, com a tecnologia atual e mes!flo 
após a modificacão da estrutura de uso atual para a potencial
mente possível. E sob estas condições que certamente se dão as 
migrações internas, especialmente da área rural à urbana, pois as 



alternativas possíveis são ou a mudança da tecnologia para uma 
outra, com maior absorção de força de trabalho, ou o desenvolvi
mento dos setores secundários e terciários da mesma área. 

O fato de o coeficiente de saturação (S) ser produto dos coefi
cientes de uso (U) e de excesso (E), isto é, existir a relação S = U x E 
ou,logaritmicamente, 
log S =log U + log. E, 
demonstra que esta é linear e, conseqüentemente, pode serre
presentada graficamente em um diagrama estrelar a 120ol1l, que é 
uma generalização do diagrama triangular, que permite a repre
sentacão de relacões lineares entre três variáveis do ti-po ge-
ral: · . 
a+b+c=k 

De modo geral, apresentam-se três casos: 
-quando k é igual a 1 e as variáveis estão compreendidas entre O 
e 1; 
-quando k é igual a O e as variáveis têm valores quaisquer; e 
-quando k é diferente de O. 

O primeiro caso corresponde ao diagrama triangular clássico, 
que obviamente é um caso particular do terceiro. 

No segundo caso, na relação: 
a+ b +c =O ou 
a+ b =-c, fazendo -c =c·, tem-se 
a+ b =c· 
que pode ser representada graficamente em um diagrama estre
lar a 120°, segundo mostra a Figura 5.13. 

1 -c =c' 
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Fig 5 13 -Diagrama estrelar a 120" 

No terceiro caso, k ~ O, se faz necessário deslocar a origem 
dos eixos, fazendo na equação: 
A+B+C=K 
A- K/3 =a; B- K/3 = b; C- K/3 =c, obtendo-se conseqüente
mente a relação: 
a+b+c=O 
que enquadra o problema no segundo caso já analisado. 

O diagrama pode ser usado segundo os eixos A, B, C ou a, b, c, 
porém, neste último caso, é necessário calcular seus eixos cor
respondentes. A Figura 5.14 mostra claramente esta situação. 

Compreende-se assim que a relação dos coeficientes de uso, 
excesso e saturação, 
log U + log E = log S, ou melhor, 
log U + log E - log S = O, 
se enquadra no segundo caso, pois corresponde à forma ge
ral: 
a+ b +c= O. 

Obviamente, sendo seus valores logarítmicos, as escalas de 
seus eixos terão que ser também logarítmicas. 

(1) Esta parte. pertinente à representação gráfica dos coeficientes. está escrita com 
base em uma nota técnica de Henri Méot. técnico do ILPES -Nações Unidas 
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Fig 5 14- Diagrama estrelar com deslocamento de eixos 

No caso especial de todos os pontos pertencerem ao mesmo 
setor gráfico, poderá ser usada a forma simplificada que segue a 
construcão mostrada no gráfico da Figura 5.15. No entanto,deve
se considerar que pode ser fixada a origem dos eixos "a" e "b" 
arbitrariamente, porém a origem do terceiro eixo, "c.", deverá ~er 
fixada em funcão das duas outras escalas, sendo 1sto poss1vel 
pela dependê~cia existente entre suas variáveis. 

b 

Fig 5 15- Forma simplificada do diagrama estrelar 

5.2.3- RESULTADOS OBTIDOS 

As Folhas SC.24/25 Aracaju/Recife abrangem uma boa parte do 
território nacional cobrindo parte dos Estados do Piauí, Per
nambuco e Bahia, mais a totalidade dos Estados de Alagoas e 
Sergipe. Compreendem 285.400 km2

, dos quais 222 km2 não 
foram considerados neste estudo por pertencerem a unidades 
político-administrativas espacialmente pouco significativas ou 
por já terem sido estudadas em outras Folhas limítrof~s a esta. 
Assim, parte das Microrregiões 107- Agreste Setentnonal Per
nambucano, 11 O- Mata Seca Pernambucana e 136 -Chapada 
Diamantina Meridional não são aqui analisadas, como também os 
2.590 km2 que correspondem à área da massa de água. Todavia, 
faz-se necessário salientar a participação total da Microrregião 
142 - Serrinha, embora conte com uma pequena parte fora da 
área de estudo. Desta maneira, são aqui analisados 282.588 km2 

que correspondem ao somatório das 41 microrregiões, total ou 
parcialmente contidas na área abrangida pelas Folhas SC.24/25 
Aracaju/Recife (Fig. 5.16). . . , 

Para a realização do trabalho procedeu-se, pnme1ramente, a 
coleta de informações a nível municipal. Em alguns casos, op-
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' ! CEA~l.11' 

L-----, 
'\ ' 

54- Altos Piauí Coninde' ( Pl) 

96- Cariris Velhos ( PB) 

101- Aroripino (PE) 

102- Salgueiro ( PE) 

I 

~. 

103-Sertóo Pernambucano do S Francisco ( BA) 

104- Alto PojeÚ ( PE) 

105- Sertão do Moxotó ( PE) 

106- Arcoverde ( PE) 

107-Agreste Setentrional Pernombucono(PE) 

108- Vale do lpO)UCO ( PE) 

109- Agreste Meridional Pernambucano ( PE) 

111 -Recife ( PE) 

112 -Moto Úmido Pernambucano (PE) 

113 -Sertá'o Aloçoono (AL) 

114- Batalho (A L) 

115 -Palmeira dos Índios (A L) 

116- Moto Alogoona ( AU 

117- Litoral Norte Alogoono ( AU 

118- Aropiroco (AL) 

Áreas não considerados nosFolhos SC24/25 
Aracaju I Recife 

---- ~ Limite interestadual 

Áreas consideradas nas Rllhas se 24 I 25 
AracaJu /Recife 

129-Litorcl Sul Setgipnno(SE) 

130-Sertáo do Rio F'eol (SE) 

13 3- Baixo Médio S Francisco ( BA) 

135-Chopodo Diamantino Setentrional (BA) 

136 -chapado Diamantino Meridional (BA) 

119-Tobuleiros de S Miguel dos Compos(AL) 138-Senhor do Bonfim (BA) 

120- MoceiÓ(AL) 139-Piemonte do Diamantino (BA) 

121- Penedo (A L) 140 -Corredeiras do S Francisco ( BA) 

123- Sertoõ Sergipono do S Francisco (SE) 141 -Serto"o de Canudos ( BA) 

124- PropriÓ(SE) 142-Serrinho (BA) 

125- Nosso Senhora dos Dores (SE) 143-Feiro de Santana ( BA) 

126- Cotinguibo(SE) 147-Sertáo de Paulo Afonso ( BA) 

127- Agreste de Itabaiana (SE) 148 -Agreste de Alogoinhos ( BA) 

128-Agreste de Lagarto (SE) 149-Litorol Norte Baiano (BA) 

Fig 5 16- Localizaqão das microrregiões nas Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife 
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tou-se considerar o município integralmente, quando mais de 
90% dele estivesse incluído na área de estudo. Assim. os limites 
municipais, para esses casos, não foram seguidos rigidamen~e a 
fim de adequar melhor as informações coletadas. Postenor
mente, agruparam-se os dados coletados a nível microrregional 
com base nos dados estatísticos para os anos de 1970 e 1975, 
por serem estes os mais recentes já publicados. 

Nessas microrregiões foram selecionadas quinze culturas tem
porárias e nove permanentes como as mais representativas. No 
entanto, a obtencão dos coeficientes técnicos (li (Tab. 5.LXVII) 
restringiu-se a tr~ze culturas temporárias e a sete permanentes, 
que em termos da área colhida representam mais de 95% do tot~l. 
Dessa maneira, não foram consideradas as culturas do abacaxi e 
do amendoim entre as temporárias, e as do limão e da manga 
entre as permanentes. , 

Nas Microrregiões 111 - Recife e 112 - Mata Umida Per
nambucana a cana-de-acúcar foi incluída como cultura perma
nente, apesar dos dados ~oletados pelo IBGE incluí-las nas cultu
ras temporárias. Esse tratamento diferenciado decorreu da ne
cessidade de representar mais corretamente as reais condições 
da área, através do índice tecnológico, pois o peso dado a essa 
cultura, em áreas com restrição imputável ao relevo, superestima 
os resultados onde ocorre este cultivo. 

Os coeficientes técnicos calculados referem-se assim à absor
cão de mão-de-obra em termos de homem/dia/ha, expressos sob 
~forma homem/km2 (considerando-se 200 dias efetivamente tra
balhados em um ano). O índice tecnológico (Tabs. 5.LXVIII, 
5.LXIX e 5.LXX) diz respeito à média ponderada dos coeficientes 
em relacão à área ocupada por cada cultura, em cada microrre
gião, qu"e poderá variar no período dos cinco anos considerados 
quando ocorrem alterações em sua estrutura de uso. Assim, a 
forca de trabalho sofrerá alterações de acordo com a forma de 
exploração das principais atividades de cada microrregião. 

Para a demanda potencial de mão-de-obra o índice tecnoló
gico foi obtido mediante uma média ponderada dos índices 
tecnológicos determinados para o requerimento atual de mão
de-obra, entre os anos considerados, como forma de adequá-los 
à sua capacidade potencial. Convém mencionar que para as Mi
crorregiões 114- Batalha e 123- Sertão Sergipano do São Fran
cisco o índice tecnológico para a demanda potencial de mão
de-obra referente às culturas permanentes, foi o mesmo deter
minado 'para as pastagens plantadas (8 h/km2 e 1.4 h/km2 ), res
pectivamente por falta de representatividade dessa atividade em 
sua estrutura de uso atual, predominantemente voltada à ativi
dade pecuarista. 

Os índices tecnológicos para as atividades pecuárias foram 
calculados somente em função do rebanho bovino, que, apesar 
de numericamente representar apenas 44% do total dos reba
nhos, na realidade abrange mais de 80% quando considerado o 
peso ou o valor bruto. Por outro lado, esse procedimento deve-se 
também à ausência de sistemas de produção que determinem a 
absorção de mão-de-obra em função dos demais rebanhos. Para 
a pecuária de corte, o índice aceito admite uma demanda de um 
homem para cada 50 U.A .• e para a pecuária leiteira um homem 
para cada 25 U .A .• de acordo com a capacidade média de suporte 
das pastagens das microrregiões. . 

Já os aceitos para exploração de matas plantadas e naturais 
admitem 5 h/km2 para o primeiro caso, enquanto que para o se
gundo foram estabelecidos critérios diferenciados em relação à 
predominância do tipo de vegetação de acordo com os parâme
tros demonstrados a seguir: 

Caatinga Cerrado Floresta 
- número de áJVores/homem/ 
ano ..................... 3.000 2.000 800 
-número de anos de cresci-
menta até o ponto de corte .. 25 15 20 
-densidade de áJVores/ha ... 25 20 35 

(1) Os coeficientes técnicos foram obtidos nos Sistemas de Produção e Pacotes 
Tecnológicos publicados pela EMBRAPA, e em coleta de dados junto aos técnicos 
da EMATER-PE e GERCA-BA 

Optou-se, finalmente, por uma média ponderada entre os 
tipos de formação predominante a nível de microrregião. 

5.2.3.1 -Análise das Folhas SC. 24/25 Aracaju/Recife 

A caracterização do espaço agrícola conclui, em resumo, p~la 
existência de parcelas consideráveis ainda não plenamente ~~
corporadas à economia regional (Tab. 5.LXXI). Esta conclusao 
geral encontra pleno suporte no seu correspondente. coeficiente 
de uso (0,67) que relaciona a força de tr~balho requend.a ao longo 
de toda a sua superfície com a potencialmente poss1vel caso a 
estrutura de ocupação venha a se adaptar à capacidade natural de 
seus recursos renováveis. 

Note-se porém que este coeficiente mo.stra. apenas uma mar
gem de 33% para se atingir o pont? de eqUJiíbno entr~ a explora
cão atual e a mencionada capac1dade natural, aquem, conse
qüentemente, da estabelecida pela análise sucinta realizada sem 
o apoio dos dados a ela referentes. 

Por outro lado, de acordo com o mesmo levantamento de sua 
capacidade natural, a não existência da Classe ~le~ate~, que por 
definição engloba áreas que não apresentam hm1taçoes_ a seu 
aproveitamento, não deixa margem a uma franca expansao dos 
cultivos temporários que apenas dispõem da C!asse Lavoter, qu_e 
corresponde a 1% do total da área. Nesse sentido, a Classe Agn
ter deverá ser melhor explorada, visto que sua ocupação atual não 
ultrapassa 4%, e a ela estão disponíveis aproximadamente 14% 
das terras plenamente aptas aos cultivos permanentes. De acor
do com o mesmo levantamento, pode-se obseiVar ainda que as 
Classes Mesater e Agroster são as mais representativas (78%). 
cabendo à Classe Mesater a maior parte da área mapeada (47%). 
Dada a generalização com que foram tratadas a~ Classes de Capa
cidade de Uso, recomenda-se a le1tura da seçao 5.1 para melhor 
entendimento das mesmas. 

Paralela à situação registrada de subutilização dos recursos 
disponíveis, a área abrangida pelas Folhas SC.24/25 apresenta 
um coeficiente de excesso (1,29) estabelecido pela relação força 
de trabalho disponível-força de trabalho requerida nas atuais 
condicões de estrutura e tecnologia bastante elevado, çleno
tando "que a região trabalha, no seu setor agrícola, be~ den~ro d_a 
faixa de rendimentos decrescentes, portanto com ba1xa prodUti
vidade por homem ocupado ou com considerável subemprego ou 
mesmo desemprego. Assim, se faz necessária uma reestrutura
cão da forma atual de ocupação a fim de absolVer produtivamente 
Ó excedente anotado, melhor utilizando a capacidade dos recur
sos disponíveis. 

O coeficiente de saturação (0,86) ou relação da oferta atual de 
mão-de-obra com o requerimento potencial demonstra que tal 
reorganização não só traria_ as vanta~e.ns mencionad~s. como 
também permitiria um crescimento ad1c1onal com o max1mo de 
produtividade possível nas condições anotadas. 

Por último. os dados referentes à população economicamente 
ativa, constantes na mesma tabela, retratam a concentração da 
população no setor agrícola. Note-se, ~nt~etanto, o alto p_ercen
tual atribuído a parte dos Estados do P1au1, Paraíba e Bah1a, que 
agregam 91%, 85% e 79% respectivamente da força ativa neste 
setor. Contudo, é óbvio o caráter eminentemente rural de todos 
os estados quando comparados aos outros setores da econo
mia. 

Naturalmente que a situação acima verificada para a área 
como um todo sofre variações substanciais segundo sejam consi
derados os diferentes estados e microrregiões nela contidos. 
Desta forma. os dados anteriormente analisados, referentes à 
estrutura de uso atual e potencial, junto aos índices tecnológicos 
e à população economicamente ati~a do setor agrícola, P?Ss~bili
taram enquadrar estas diferentes areas em uma das se1s Sltua
cões encontradas no gráfico estrelar (Figs. 5.17 e 5.18), designa
das por "subáreas", as quais, de acordo com seu posicionamento 
no gráfico, apresentam as seguintes combinações: 

- Subárea "A": sobreutilizada, com excedente e saturada; 
-Subárea "B": subutilizada, com excedente e saturada; 
-Subárea "C": sobreutilizada, sem excedente e saturada; 
-Subárea "0": subutilizada, com excedente e não saturada; 
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MRH 54* 

Algodão arbóreo 
Algodão herbáceo 
Cana-de-açúcar 
Feijão 
Mamona 
Mandioca 
Arroz 
Batata-doce 
Melancia 
Fumo 
Milho 

MRH 96* 

Algodão arbóreo 
Feijão 
Milho 
Sisal 

MRH 101* 

Algodão arbóreo 
Feijão 
Mamona 
Mandioca 
Milho 
Fava 
Melancia 

MRH 102* 

Algodão arbóreo 
Feijão 
Mandioca 
Mamona 
Milho 

MRH 103 

Algodão arbóreo 
Algodão herbáceo 
Arroz 
Cana-de-açúcar 
Cebola 
Fava 
Feijão 
Mamona 
Mandioca 
Melancia 
Milho 
Tomate 
Batata -doce 

MRH104* 

Algodão arbóreo 
Algodão herbáceo 
Batata -doce 
Feijão 
Mamona 
Mandioca 
Milho 
Arroz 
Cana-de-açúcar 
Melancia 

MRH 105 

Algodão arbóreo 
Algodão herbáceo 
Feijão 
Mamona 
Mandioca 
Melancia 
Milho 
Tomate 
Batata -doce 
Cana-de-açúcar 

MRH 106 

Algodão arbóreo 
Algodão herbáceo 
Fava 

Preparo Preparo Plantio 
da área do solo 12) 11) 12) 

2,0 2,0 1.0 
- 14,0 6,0 
- 6,0 3,0 
- 7,0 4,0 
- 2,0 1,0 
- 11,3 3,1 
- 20,0 5,0 
- 45,0 30,0 
- 7,2 44,0 
- 31,5 5,0 
- 7,0 2,0 

1.1 0.4 0,8 
- 7,0 4,0 
- 7,0 2,0 

1,2 1,2 3,3 

1,1 0.4 0,8 
- 7,0 4,0 
- 10,0 4,0 
- 9.4 12,5 
- 6,0 3,0 
- 5,0 3,5 
- 7,2 44,0 

1.1 0.4 0,8 
- 7,0 4,0 
- 9.4 12,5 
- 10,0 4,0 
- 6,0 3,0 

1.1 0.4 0,8 
- 13.7 6.0 
- 50,0 4,0 

4,0 8,0 6,0 
- 37,0 62,0 
- 5,0 3,5 
- 7,0 4,0 
- 10,0 4,0 
- 9.4 12,5 
- 7,2 44,0 
- 6,0 3,0 
- 11,0 20,0 
- 45,0 30,0 

1,1 0.4 0,8 
- 13,7 6,0 
- 45,0 30,0 
- 7,0 4,0 
- 10,0 4,0 
- 9.4 12,5 
- 6,0 3,0 
- 50,0 4,0 

4,0 8,0 6,0 
- 7,2 44,0 

1,1 0.4 0,8 
- 13,7 6,0 
- 7,0 4,0 
- 10,0 4,0 
- 9.4 12,5 
- 7,2 44,0 
- 6,0 3,0 
- 11,0 20,0 
- 45,0 30,0 

4,0 8,0 6,0 
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TABELA 5 LXVII 
Coeficientes técnicos das culturas temporárias e permanentes - h/d/ha 

Tratos 
Colhei-cu I-

ta turais 

8,0 14,0 
26,0 12,0 

107,0 75,0 
17,0 8,0 
11,0 19,0 
28,8 17,5 
47,0 19,0 
40,0 20,0 
60,0 40,0 
43,5 43,0 
17,0 14,0 

7,8 14,0 
7,0 8,0 

17,0 14,0 
16,6 19,5 

7,8 14,0 
17,0 8,0 
12,0 8,0 
75,0 6,3 
14,0 5,0 
10.7 10,0 
60,0 40,0 

7,8 14,0 
17,0 8,0 
75,0 6,3 
12,0 8,0 
14,0 5.0 

7,8 14,0 
31,0 20,0 
68,0 35,0 
33,0 142,0 

139,0 90,0 
10.7 10,0 
17,0 8,0 
12,0 8,0 
75,0 6,3 
60,0 40,0 
14,0 5,0 
95,0 40,0 
40,0 20,0 

7,8 14,0 
31,0 20,0 
40,0 20,0 
17,0 8,0 
12,0 8,0 
75,0 6,3 
14,0 5,0 

6,8 35,0 
33,0 142,0 
60,0 40,0 

7,8 14,0 
31,0 20,0 
17,0 8,0 
12,0 8,0 
75,0 6,3 
60,0 40,0 
14,0 5.0 
95,0 40,0 
40,0 20,0 
33,0 142,0 

Total 

27,0 
58,0 

191,0 
36,0 
33,0 
60,7 
91,0 

135,0 
151,2 
123,0 
40,0 

24,1 
36,0 
40,0 
41,8 

24,1 
36,0 
34,0 

103,2 
28,0 
29,2 

151,2 

24,1 
36.0 

103,2 
34,0 
28,0 

24,1 
70.7 

157,0 
193,0 
328,0 

29,2 
36,0 
34,0 

103,2 
151,2 

28,0 
166,0 
135,0 

24,1 
70,7 

135,0 
36,0 
34,0 

103,2 
28,0 

157,0 
193,0 
151,2 

24,1 
70.7 
36,0 
34,0 

103,2 
151,2 

28,0 
166,0 
135,0 
193,0 

Coei 
téc 

14 
29 
96 
18 
17 
30 
46 
68 
76 
62 
20 

12 
18 
20 
21 

12 
18 
17 
52 
14 
15 
76 

12 
18 
52 
17 
14 

12 
35 
79 
97 

164 
15 
18 
17 
52 
76 
14 
83 
68 

12 
35 
68 
18 
17 
52 
14 
79 
97 
76 

12 
35 
18 
17 
52 
76 
14 
83 
68 
97 

12 
35 
15 

~ 
Preparo Preparo 
da área do solo 

o 

11) 12) c 
MRH 106 

Feijão - 7,0 
Mamona - 10,0 
Mandioca - 9.4 
Milho - 6,0 
Tomate - 11,0 

MRH 107* 

Algodão herbáceo - 13.7 
Batata -doce - 45,0 
Café 0,2 0,1 
Cana·de-acúcar 4,0 8,0 
Coco-da-báía 1,0 1,0 
Fava - 5.0 
Feijão - 7,0 
Mandioca - 9.4 
Milho - 6,0 
Banana 2,0 5.4 
Laranja - 6,8 
Algodão arbóreo 1,1 0.4 

MRH 108* 

Algodão arbóreo 1.1 0.4 
Algodão herbáceo - 13,7 
Banana 2,0 5.4 
Batata -doce - 45,0 
Café 0,2 0.1 
Fava - 5,0 
Feijão - 7,0 
Mamona - 10,0 
Mandioca - 9.4 
Milho - 6,0 
Tomate - 11,0 
Caju 1,0 1,0 
Laranja - 6,8 
Si sal 1,2 1.2 

MRH 109 

Algodão herbáceo - 13.7 
Banana 2,0 5.4 
Batata -doce - 45,0 
Café 0,2 0,1 
Caju 1,0 1,0 
Cana-de-açúcar 4,0 8,0 
Fava - 5,0 
Feijão - 7,0 
Mamona - 10,0 
Mandioca - 9.4 
Milho - 6,0 
Algodão arbóreo -" 1 '1 0.4 
Fumo - 31,5 
Melancia - 7,2 
Tomate - 11,0 

MRH 111* 

Banana 2,0 5.4 
Caju 1,0 1,0 
Cana -de-acúcar 4,0 8,0 
Coco-da -bá ía 1,0 1,0 
Mandioca - 9.4 
Laranja - 6,8 

MRH 112 

Banana 2,0 5.4 
Café 0,2 0,1 
Cana-de-acúcar 4,0 8,0 
Coco -da -bá ía 1,0 1,0 
Mandioca - 9.4 
Milho - 6,0 
Caju 1,0 1.0 
Laranja - 6,8 

MRH 113 

Algodão arbóreo 1,1 0.4 
Algodão herbáceo - 13,7 
Cana-de-açúcar 4,0 8,0 
Feijão - 5,0 
Mandioca - 34,6 
Milho 1,0 17,0 

Plantio 
Tratos Colhei- Coei 

12) 
cu!-

ta 
Total 

téc 
turais 

4,0 17,0 8,0 36,0 18 
4,0 12,0 8,0 34,0 17 

12,5 75,0 6,3 103,2 52 
3,0 14,0 5,0 28,0 14 

20,0 95,0 40,0 166,0 83 

6,0 31,0 20,0 70.7 35 
30,0 40,0 20,0 135,0 68 

1.1 22,9 97.4 121,7 61 
6,0 33,0 142,0 193,0 97 
1,0 9,0 20,0 32,0 16 
3,5 10.7 10,0 29,2 15 
4,0 17,0 8,0 36,0 18 

12,5 75,0 6,3 103,2 52 
3,0 14,0 5,0 28,0 14 
1,2 56,6 17,6 82,8 41 
1,0 30,8 42,5 81.1 41 
0,8 7,8 14,0 24,0 12 

0,8 7,8 14,0 24,0 12 
6,0 31,0 20,0 70,7 35 
1,2 56,6 17,6 82,8 41 

30,0 40,0 20,0 135,0 68 
1,1 22,9 97.4 121.7 61 
3,5 10.7 10,0 29,2 15 
4,0 17,0 8,0 36,0 18 
4,0 12,0 8,0 34,0 17 

12,5 75,0 6,3 103,2 52 
3,0 14,0 5,0 28,0 14 

20,0 95,0 40,0 166,0 83 
1,0 7,0 15,0 25,0 12 
1,0 30,8 42,5 81.1 41 
3,3 16,6 19,5 41,8 21 

6,0 31,0 20,0 70,7 35 
1,2 56,6 17,6 82,8 41 

30,0 40,0 20,0 135,0 68 
1.1 22,9 97.4 121.7 61 
1.0 7,0 15,0 25,0 12 
6,0 33,0 142,0 193,0 97 
3,5 10.7 10,0 29,2 15 
4,0 17,0 8,0 36,0 18 
4,0 12,0 8,0 34,0 17 

12.5 75,0 6,3 103,0 52 
3,0 14,0 5,0 28,0 14 
0,8 7,8 14,0 24,0 12 
5,0 43,5 43,0 123,0 62 

44,0 60,0 40,0 151,2 76 
20,0 95.0 40,0 166,0 83 

1.2 56,6 17,6 82,8 41 
1.0 7,0 15,0 25,0 12 
6,0 33,0 142,0 193,0 97 
1.0 9,0 20,0 32,0 16 

12,5 75,0 6,3 103,2 52 
1,0 30,8 42,5 81,1 41 

1,2 56,6 17,6 82,8 41 
1,1 22,9 97.4 121.7 61 
6,0 33,0 142,0 193,0 97 
1,0 9,0 20,0 32,0 16 

12,5 75,0 6,3 103,2 52 
3,0 14,0 5,0 28,0 14 
1.0 7,0 15,0 25,0 12 
1.0 30,8 42,5 81.1 41 

0,8 7,8 14,0 24,0 12 
6,0 31,0 20,0 70.7 35 
6,0 33,0 142,0 193,0 97 
3,5 10,7 10,0 29,2 15 

11,9 40,6 11,2 98,3 49 
10,0 26,0 10,0 64,0 32 



TABELA 5 LXVII -Continuação 

~ 
Preparo Preparo Plantio Tratos 

Colhei- Coei da área do solo cu I- Total 
o 

(1) (2) (2) 
turais ta téc c ~ 

Preparo Preparo Plantio 
Tratos Colhei- Coei 

da área do solo 
(2) 

cu I-
ta 

Total téc 
o 

(1) (2) turais 
s 

MRH 114 MRH 124 

Algodão herbáceo - 13,7 6,0 31,0 20,0 70,7 35 
Arroz - 1,0 28,0 15,0 28,0 72,0 36 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 

Coco -da-baía - 1.5 1,0 12,0 11,0 25,5 13 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 
Milho 1,0 17,0 10,0 26,0 10,0 64,0 32 

Milho 1,0 17,0 10,0 26,0 10,0 64,0 32 MRH 125 
MRH 115 

Algodão herbáceo - 13,7 6,0 31,0 20,0 70,7 35 
Algodão herbáceo - 13,7 6,0 31,0 20,0 70,7 35 
Banana 2,0 5.4 1.2 56,6 17,6 82,8 41 
Batata-doce - 45,0 30,0 40,0 20,0 135,0 68 
Cana-de-açúcar 4,0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Fava - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 
Milho 1.0 17,0 10,0 26,0 10,0 64,0 32 

Arroz - 1,0 28,0 15,0 28,0 72,0 36 
Banana 2,0 5,4 1,2 56,6 17,6 82,8 41 
Cana-de-acúcar 4,0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Coco-da -bá ía - 1.5 1,0 12,0 11,0 25,5 13 
Fava - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 
Milho 1,0 17,0 10,0 26,0 10,0 64,0 32 
Caju 1,0 1,0 1,0 7,0 15,0 25,0 12 

MRH 116 Laranja - 6,8 1,0 30,8 42,5 81,1 41 

Algodão herbáceo - 13,7 6,0 31,0 20,0 70,7 35 MRH 126 
Banana 2,0 5.4 1,2 56,6 17,6 82,8 41 
Batata -doce - 45,0 30,0 40,0 20,0 135,0 68 
Cana-de-açúcar 4,0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Fava - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 
Milho 1.0 17,0 10,0 26,0 10,0 64,0 32 

Algodão herbáceo - 13,7 6,0 31,0 20,0 70,7 35 
Cana-de-acúcar 4,0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Coco-da -bá ía - 1,5 1,0 12,0 11,0 25,5 13 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 
Milho 1,0 17,0 10,0 26,0 10,0 64,0 32 
Banana 2,0 5,4 1,2 56,6 17,6 82,8 41 

MRH 117 
MRH 127 

Arroz - 1,0 28,0 15,0 28,0 72,0 36 
Cana-de-acúcar 4,0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Coco-da -bá ía - 1,5 1,0 12,0 11,0 25,5 13 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 

Algodão herbáceo - 13,7 6,0 31,0 20,0 70.7 35 
Banana 2,0 5,4 1,2 56,6 17,6 82,8 41 
Batata-doce - 45,0 30,0 40,0 20,0 135,0 68 
Cana-de-açúcar 4,0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 

MRH 118 Cebola - 37,0 62,0 139,0 90,0 328,0 164 

Algodão herbáceo - 13,7 6,0 31,0 20,0 70,7 35 
Arroz - 1,0 28,0 15,0 28,0 72,0 36 
Banana 2,0 5,4 1,2 56,6 17,6 82,8 41 
Cana-de-açúcar 4,0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 

Fava - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 
Milho 1,0 17,0 10,0 26,0 10,0 64,0 32 
Tomate - 11.0 20,0 95,0 40,0 166,0 83 

Fumo - 15,0 5,3 33,5 81,0 134,8 67 MRH 128 
Laranja - 6,8 1,0 30,8 42,5 81,1 41 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 
Milho 1.0 17,0 10,0 26,0 10,0 64,0 32 

Algodão herbáceo - 13,7 6,0 31,0 20,0 70,7 35 
Batata-doce - 45,0 30,0 40,0 20,0 135,0 68 
Coco-da-baía - 1,5 1,0 12,0 11,0 25,5 13 

MRH 119 Fava - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 

Cana-de-acúcar 4,0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Coco -da -bá ía - 1,5 1,0 12,0 11,0 25,5 13 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11.2 98,3 49 
Melancia - 7,2 44,0 60,0 40,0 151,2 76 
Milho 1,0 17,0 10,0 26,0 10,0 64,0 32 

Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Fumo - 15,0 5,3 33,5 81,0 134,8 67 
Laranja - 6,8 1,0 30,8 42,5 81,1 41 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 
Milho 1,0 17,0 11,0 26,0 10,0 64,0 32 

MRH 129 
MRH 120 

Banana 2,0 5,4 1,2 56,5 17,6 82,8 41 
Cana-de-acúcar 4,0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Coco -da -bá ía - 1.5 1,0 12,0 11,0 25,5 13 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 
Milho 1,0 17,0 10,0 26,0 10,0 64,0 32 

Cana -de -açúcar 4,0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Coco-da-baía - 1,5 1,0 12,0 11,0 25,5 13 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Làranja - 6,8 1,0 30,8 42,5 81,1 41 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 
Milho 1,0 17,0 11,0 26,0 10,0 64,0 32 

MRH 130 
MRH 121 

Algodão herbáceo - 13,7 6,0 31 ,O 20,0 70,7 35 
Arroz - 1,0 28,0 15,0 28,0 72,0 36 
Caju 1,0 1,0 1,0 7,0 15,0 25,0 12 
Coco -da-baía - 1,5 1,0 12,0 11,0 25,5 13 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,2 49 
Milho 1,0 17,0 10,0 26,0 10,0 64,0 32 

Algodão herbáceo - 13,7 6,0 31,0 20,0 70,7 35 
Batata-doce - 45,0 30,0 40,0 20,0 135,0 68 
Coco -da-baía - 1,5 1,0 12,0 11,0 25,5 13 
Fava - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Mandioca - 34,6 11.9 40,6 11,2 98,3 49 
Milho 1,0 17,0 11,0 26,0 10,0 64,0 32 

MRH 123 
MRH 133* 

Algodão herbáceo - 13,7 6,0 31,0 20,0 70,7 35 
Arroz - 1,0 28,0 15,0 28,0 72,0 36 
Feijão - 5,0 3,5 10,7 10,0 29,2 15 
Mandioca - 34,6 11,9 40,6 11,2 98,3 49 
Milho 1,0 17,0 10,0 26,0 10,0 64,0 32 

Algodão herbáceo - 0,5 0,1 16,5 33,0 50,1 25 
Cana-de-açúcar 4,0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Cebola - 37,0 62,0 139,0 90,0 328,0 164 
Feijão - 12,3 3,0 3,2 6,0 24,5 12 
Mamona - 15,0 2,0 24,0 12,0 53,0 27 
Mandioca - 8,7 3,1 36,4 22,0 70,2 35 

MRH 124 Melancia - 7,2 44,0 60,0 40,0 151,2 76 
Milho - 6,5 2,0 9,0 5,0 22,5 11 

Algodão herbáceo - 13,7 6,0 31,0 20,0 70.7 35 Si sal 1,2 1,2 3,3 16,6 19,5 41,8 21 
Arroz - 1,0 28,0 15,0 28,0 72,0 36 Batata -doce - 45,0 30,0 40,0 20,0 135,0 68 
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TABELA 5 LXVII -Conclusão 

~ 
Preparo Preparo Plantio Tratos 

Colhei· Total ~~~ef. da área do solo cu I· 
o 

(1) (2) 
(2) turais ta e r. 

s _L____ 

MRH 135* 

Algodão herbáceo - 0,5 0,1 16.5 33,0 50,1 25 
Cana-de-açúcar 4.0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Feijão - 6,0 1,5 1,0 5,9 14,0 7 
Fumo - 31.5 5,0 43.5 43,0 123.0 62 
Mamona - 15.0 2,0 24.0 12,0 53.0 27 
Mandioca - 8.7 3,1 36.4 22,0 70.2 35 
Melancia - 7.2 44,0 60.0 40,0 151.2 76 
Milho - 6.5 2,0 9,0 5,0 22,5 11 
Sisal 1,2 1,2 3,3 16,6 19,5 41.8 21 

MRH 138* 

Café 0.2 0,1 1.1 22.9 97.4 121,7 61 
Feijão - 6,0 1.5 1,0 5,9 14,0 7 
Fumo - 31,5 5.0 43.5 43,0 123,0 62 
Mamona - 15.0 2.0 24,0 12.0 53,0 27 
Mandioca - 8.7 3,1 36.4 22,0 70.2 35 
Melancia - 7.2 44,0 60,0 40,0 151.2 76 
Milho - 6.5 2,0 9,0 5,0 22.5 11 
Sisal 1,2 1.2 3,3 16,6 19,5 41.8 21 

MRH 139* 

Algodão herbáceo - 0.5 0,1 16,5 33.0 50.1 25 
Banana 2,0 5.4 1,2 56,6 17.6 82.8 41 
Café 0.2 0.1 1,1 22,9 97.4 121.7 61 
Feijão - 12.3 3,0 3,2 6,0 24,5 12 
Fumo - 31.5 5,0 43,5 43,0 123.0 62 
Mamona - 15.0 2,0 24,0 12.0 53,0 27 
Mandioca - 8.7 3,1 36.4 22.0 70,2 35 
Milho - 6,5 2.0 9.0 5,0 22,5 11 
Sisal 1,2 1,2 3,3 16,6 19,5 41.8 21 

MRH 140 

Algodão arbóreo 1.1 0.4 0,8 7.8 14,0 24.1 12 
Algodão herbáceo - 0.5 0.1 16,5 33.0 50.1 25 
Batata-doce - 45,0 30,0 40,0 20.0 135,0 68 
Caju 1,0 1.0 1,0 7,0 15.0 25,0 12 
Cana-de-açúcar 4,0 8.0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Cebola - 37.0 62,0 139,0 90,0 328,0 164 
Feijão - 12,3 3,0 3.2 6,0 24.5 12 
Mamona - 15,0 2.0 24,0 12.0 53,0 27 
Mandioca - 8,7 3.1 36.4 22.0 70,2 35 
Melancia - 7,2 44,0 60,0 40,0 151,2 76 
Milho - 6.5 2,0 9,0 5,0 22,5 11 

MRH 141 

Feijão - 12.3 3,0 3,2 6,0 24,5 12 
Mamona - 15.0 2,0 24.0 12,0 53.0 27 
Mandioca - 8.7 3.1 36.4 22,0 70.2 35 
Milho - 6.5 2.0 9,0 5,0 22.5 11 
Sisal 1.2 1.2 3,3 16,6 19,5 41.8 21 

~ Preparo Preparo Plantio 
Tratos Colhei· Coe f 

da área do solo 
(2) 

cu I· ta 
Total téc 

o 

(1) (2) turais s 

MRH 142 

Feijão - 12.3 3,0 3,2 6,0 24.5 12 
Mamona - 15.0 2.0 24,0 12.0 53,0 27 
Mandioca - 8,7 3,1 36.4 22.0 70.2 35 
Milho - 6.5 2.0 9.0 5,0 22.5 11 
Sisal 1.2 1.2 3,3 16.6 19,5 41.8 21 

MRH 143* 

Batata -doce - 45,0 30,0 40,0 20.0 135,0 68 
Caju 1.0 1.0 1.0 7,0 15.0 25.0 12 
Feijão - 12.3 3,0 3,2 6,0 24.5 12 
Fumo - 31,5 5.0 43,5 43,0 123,0 62 
Mamona - 15,0 2.0 24.0 12,0 53,0 27 
Mandioca - 8,7 3,1 36.4 22.0 70,2 35 
Melancia - 7,2 44,0 60.0 40,0 151,2 76 
Milho - 6,5 2.0 9,0 5,0 22.5 11 
Si sal 1,2 1,2 3,3 16.6 19.5 41,8 21 

MRH 147 

Algodão herbáceo - 0,5 0.1 16.5 33,0 50,1 25 
Caju 1.0 1.0 1.0 7.0 15.0 25.0 12 
Feijão - 12.3 3,0 3,2 6,0 24,5 12 
Mandioca - 8,7 3.1 36.4 22,0 70,2 35 
Milho - 6.5 2.0 9,0 5,0 22,5 11 

MRH 148* 

Algodão herbáceo - 0,5 0,1 16.5 33,0 50.1 25 
Caju 1,0 1.0 1,0 7,0 15.0 25.0 12 
Coco-da-baía - 1.5 1,0 12,0 11.0 25.5 13 
Fava - 5,0 3,5 10,7 10.0 29.5 15 
Feijão - 12,3 3,0 3,2 6,0 24.5 12 
Fumo - 31,5 5.0 43,5 43,0 123,0 62 
laranja - 6,8 1.0 30.8 42,5 81.1 41 
Mandioca - 8,7 3.1 36.4 22.0 70,2 35 
Milho - 6,5 2.0 9,0 5,0 22,5 11 

MRH 149* 

Caju 1.0 1,0 1.0 7,0 15.0 25,0 12 
Cana-de-açúcar 4.0 8,0 6,0 33,0 142,0 193,0 97 
Coco-da-baía - 1.5 1.0 12.0 11,0 25,5 13 
Feijão - 12.3 3,0 3.2 6,0 24,5 12 
Fumo - 31.5 5,0 43,5 43,5 123,0 62 
Mandioca - 8,7 3,1 36.4 22,0 70,2 35 
Milho - 6,5 2,0 9,0 5,0 22.5 11 

• Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas (1)- Operação considerada per· 
manente. diluída em 50 anos (2) - Operação diluída no número de vida 
comercial da cultura 

Fonte: Sistemas de Produção e Pacotes Tecnológicos- EMBRAPA; e dados obtidos 
através de técnicos da EMATER-PE 

• TABELA 5 LXVIII 
Area colhida (média no triênio 1969/1970/1971 ). coeficiente técnico e índice tecnológico das culturas temporárias 

~ Algodão Batata- Cana-de· 
Índice 

Arroz Cebola Fava Feijão Fumo Mamona Mandioca Melancia Milho Tomate Total tecno-
herbáceo doce açúcar lógico Mi 

54* - Área colhida (km2) 14 1 1 21 - - 83 1 29 43 - 78 - 271 27 
Coeficiente técnico 29 46 68 96 - - 18 62 17 30 - 20 - 7435 

96* - Área colhida (km2) - - - - - - 39 - - - - 84 - 123 19 
Coeficiente técnico - - - - - - 18 - - - - 20 - 2 382 

101* - Área colhida (km2) - - - - - - 51 - 26 43 - 35 - 155 26 
Coeficiente técnico - - - - - - 18 - 17 52 - 14 - 4.086 

1 02* - Área colhida (km2) - - - 2 3 - 83 - 10 60 - 54 ~ 212 29 
Coeficiente técnico - - - 97 164 - 18 - 17 52 - 14 - 6.226 

103 - Área colhida (km2) 13 - - 18 21 - 102 - 84 57 - 93 1 389 34 
Coeficiente técnico 35 - - 97 164 - 18 - 17 52 - 14 83 13.258 

104* - Área colhida (km2) 139 - 12 8 - - 16 - 6 6 - 60 - 247 32 
Coeficiente técnico 35 - 68 97 - - 18 - 17 52 - 14 - 7999 

105. - Área colhida (km2) 122 - 1 1 - - 255 - 47 156 - 441 1 1024 24 
Coeficiente técnico 35 - 68 97 - - 18 - 17 52 - 14 83 24193 

106 - Área colhida (km2) 109 - - - - - 207 - 221 57 - 391 9 994 21 
Coeficiente técnico 35 - - - - - 18 - 17 52 - 14 83 20.483 
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TABELA 5 LXVIII -Conclusão 

~ Algodão Batata- Cana-de-
Índice 

Arroz Cebola Fava Feijão Fumo Mamona Mandioca Melancia Milho Tomate Total tecno-herbáceo doce açúcar lógico M 

1 07* - Área colhida (km2) 36 - 5 38 - - 35 - - 89 - 49 - 252 45 Coeficiente técnico 35 - 68 97 - - 18 - - 52 - 14 - 11.230 
108* - Área colhida (km2) 184 - 33 - - - 360 - 100 178 - 508 15 1 378 25 Coeficiente técnico 35 - 68 - - - 18 - 17 52 - 14 83 34477 
109 Área colhida (km2) 312 - 31 72 - - 538 - 50 249 - 602 4 1 858 28 Coeficiente técnico 35 - 68 97 - - 18 - 17 52 - 14 83 52.254 
111 * - Área colhida (km2) - - - - - - - - 11 - - - 11 52 Coeficiente técnico - - - .. - - - - - 52 - - - 572 
112 - Área colhida (km2) - - - - - - - - 73 - 9 - 82 48 Coeficiente técnico - - - .. - - - - - 52 - 14 - 3922 
113 Área colhida (km2) 73 - - 13 - - 290 - - 63 290 - 729 28 Coeficiente técnico 35 - - 97 - - 15 - - 49 - 32 - 20.533 
114 - Área colhida (km2) 336 10 - - - - 330 - - 15 - 327 1018 28 Coeficiente técnico 35 36 - - - - 15 - - 49 - 32 - 28.269 

115 Área colhida (km2) 108 - 40 4 - 42 99 - - 53 - 121 - 467 33 Coeficiente técnico 35 - 68 97 - 15 15. - - 49 - 32 - 15472 
116 - Área colhida (km2) 58 - 14 669 - 33 136 - - 83 - 72 - 1065 72 Coeficiente técnico 35 - 68 97 ..:· 15 15 - - 49 - 32 - 76 781 
117 - Área colhida (km2) - 6 - 163 - - - - - 51 - 220 84 Coeficiente técnico - 36 - 97 - - - - - 49 - - - 18.526 
118 Área colhida (km2) 92 12 - 5 - - 98 146 - 89 150 - 592 41 Coeficiente técnico 35 36 - 97 - - 15 67 - 49 - 32 - 24 550 
119 - Área colhida (km2) - - - 176 - - 5 - - 19 - 6 - 206 89 Coeficiente técnico - - - 97 - - 15 - - 49 - 32 - 18 270 
120 Área colhida (km2) - - - 134 - - 3 - - 16 - 4 157 89 Coeficiente técnico - - - 97 - - 15 - - 49 - 32 - 13 955 
121 - Área colhida (km2) 4 92 - - - - 22 - - 44 - 22 - 184 36 Coeficiente técnico 35 36 - - - - 15 - - 49 - 32 - 6.642 
123 - Área colhida (km2) 82 11 - - - - 96 - - 16 - 100 305 28 Coeficiente técnico 35 36 - - - - 15 - - 49 - 32 - 8.690 
124 - Área colhida (km2) 16 59 - - - - 12 - - 23 - 25 - 135 35 Coeficiente técnico 35 36 - - - - 15 - - 49 - 32 - 4 791 
125 - Área colhida (km2) 97 - - - - 49 95 - - 51 - 134 - 426 29 Coeficiente técnico 35 - - - - 15 15 - - 49 - 32 - 12342 
126 - Área colhida (km2) 2 - - 204 - - 9 - - 40 - 19 - 274 82 Coeficiente técnico 35 - - 97 - - 15 - - 49 - 32 - 22 561 
127 - Área colhida (km2) 23 - 7 33 6 5 43 - - 213 - 37 14 381 50 Coeficiente técnico 35 - 68 97 164 15 15 - - 49 - 32 83 18.969 
128 - Área colhida (km2) 10 - 3 - - 20 22 37 - 56 - 56 204 40 Coeficiente técnico 35 - 68 - - 15 15 67 - 49 - 32 - 8199 
129 - Área colhida (km2) - - - 10 - - 5 - - 31 - 13 - 59 51 Coeficiente técnico - - - 97 - - 15 - - 49 - 32 - 2980 
130 - Área colhida (km2) 62 - 5 - - 17 109 - - 10 - 94 - 297 27 Coeficiente técnico 35 - 68 - - 15 15 - - 49 - 32 - 7.898 
133* - Área colhida (km2) 6 - 1 2 1 - 20 - 17 15 5 3 - 70 32 Coeficiente técnico 25 - 68 97 164 - 12 - 27 35 76 11 - 2213 
135* - Área colhida (km2) 5 - - 27 - - 335 - 79 66 - 311 - 823 16 Coeficiente técnico 25 - - 97 - - 7 - 27 35 - 11 - 12.953 
138* - Área colhida (km2) - - - - - - 97 5 142 46 5 101 396 20 Coeficiente técnico - - - - - - 7 62 27 35 76 11 - 7924 
139* - Área colhida (km2) 8 - - - - - 42 9 165 61 - 44 - 329 25 Coeficiente técnico 25 - - - - - 12 62 27 35 - 11 - 8.336 
140 - Área colhida (km2) 6 - 8 17 9 - 2 - 1 10 4 2 - 59 77 Coeficiente técnico 25 - 68 97 164 - 12 - 27 35 76 11 - 4546 
141 - Área colhida (km2) - - - - - - 370 - 17 100 - 361 - 848 15 Coeficiente técnico - - - - - - 12 - 27 35 - 11 - 12370 
142 - Área colhida (km2) - - - - - - 73 - 7 39 - 103 - 222 16 Coeficiente técnico - - - - - - 12 - 27 35 - 11 - 3 563 
143* - Área colhida (km2) - - 5 - - - 27 33 8 14 13 31 - 131 36 Coeficiente técnico - - 68 - - - 12 62 27 35 76 11 - 4.745 
147 - Área colhida (km2) 165 - - - - - 42 - - 7 - 75 - 289 20 Coeficiente técnico 25 - - - - - 12 - - 35 - 11 - 5.699 
148* - Área colhida (km2) 13 - - - - 15 334 19 - 73 - 417 - 871 15 Coeficiente técnico 25 - - - - 15 12 62 - 35 - 11 - 12 878 
149* - Área colhida (km2) - - - 7 - - 9 3 - 14 - 11 - 44 36 Coeficiente técnico - - - 97 - - 12 62 - 35 - 11 - 1 584 

• Microrregiões que estão parcialmente contidas nas Folhas. •• Cultura considerada como permanente (vide relatório, seção 5 2 3) 
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TABELA 5 LXIX 
Área colhida (média no triênio 1974/1975/1976). coeficiente técnico e fndice tecnológico das culturas temporárias 

~ Cana-de- Índice Algodão 
Arroz Batata-

Cebola Fava Feijão Fumo Mamona Mandioca Melancia Milho Tomate Total te c no-herbáceo doce açúcar 
lógico M 

54* - Área colhida (km2) 7 2 1 3 - - 88 - 50 50 7 7 - 215 24 Coeficiente técnico 29 46 68 93 - - 18 - 17 30 76 20 - 5248 
96* - Área colhida (km2) - - - - - - 39 - - - - 84 - 123 19 Coeficiente técnico - - - - - - 18 - - - - 20 - 2 382 
101* Área colhida (km2) - - - - - 1 85 - 47 25 1 82 241 20 Coeficiente técnico - - - - - 15 18 - 17 52 76 14 - 4868 
102* - Área colhida (km2) - - 6 2 2 - 69 - 21 19 2 136 1 258 22 Coeficiente técnico - - 68 97 164 - 18 - 17 52 76 14 83 5 656 
103 - Área colhida (km2) 34 23 5 11 31 11 26 - 53 51 6 81 10 342 47 Coeficiente técnico 35 79 68 97 164 15 18 - 17 52 76 14 83 16104 
104* Área colhida (km2) 220 1 2 2 - - 57 - 7 7 1 167 464 26 Coeficiente técnico 35 79 68 97 - - 18 - 17 52 76 14 - 12.032 
105* - Área colhida (km2) 34 - - - - - 183 - 40 106 8 391 3 765 22 Coeficiente técnico 35 - - - - - 18 - 17 52 76 14 83 17.007 
106 Área colhida (km2) 125 - - - - 15 297 - 141 78 555 3 1 214 20 Coeficiente técnico 35 - - - - 15 18 - 17 52 - 14 83 24418 
107* - Área colhida (km2) 45 - 3 82 - 35 41 - - 92 - 74 - 372 45 Coeficiente técnico 35 - 68 97 - 15 18 - - 52 - 14 - 16816 
108* - Área colhida (km2) 122 - 10 - - 116 378 - 56 251 - 677 26 1 636 24 Coeficiente técnico 35 - 68 - - 15 18 - 17 52 - 14 83 39134 
109 - Área colhida (km2) 196 - 21 87 - 179 564 5 23 470 4 - 6 1 555 36 Coeficiente técnico 35 - 68 97 - 15 18 62 17 52 76 - 83 55 507 
111* - Área colhida (km2) - - - - - - - - 23 - - - 23 52 Coeficiente técnico - - - .. - - - - - 52 - - - 1196 
112 - Área colhida (km2) - - - - - - - - 82 - 21 - 103 44 Coeficiente técnico - - - .. - - - - - 52 - 14 - 4 558 
113 - Área colhida (km2) 61 - - 13 - - 282 - - 69 - 288 - 713 28 Coeficiente técnico 35 - - 97 - - 15 - - 49 - 32 - 20223 
114 - Área colhida (km2) 391 - - - - - 382 - - 24 - 323 - 1120 28 Coeficiente técnico 35 - - - - - 15 - - 49 - 32 - 30 927 
115 - Área colhida (km2) 81 - 21 9 - 30 93 - - 93 - 102 - 429 35 Coeficiente técnico 35 - 68 97 - 15 15 - - 49 - 32 - 14802 
116 - Área colhida (km2) 53 - 25 1101 - 32 57 - - 89 - 75 - 1432 83 Coeficiente técnico 35 - 68 97 - 15 15 - - 49 - 32 - 118448 
117 - Área colhida (km2) - 7 - 231 - - - - - 44 - - - 282 88 Coeficiente técnico - 36 - 97 - - - - - 49 - - - 24.815 
118 - Área colhida (km2) 195 12 - 26 - - 157 248 - 129 - 159 - 926 43 Coeficiente técnico 35 36 - 97 - - 15 67 - 49 - 32 - 40.159 
119 - Área colhida (km2) - - - 522 - - 9 - - 15 7 - - 553 94 Coeficiente técnico - - - 97 - - 15 - - 49 76 - - 52 036 
120 - Área colhida (km2) - - - 272 - - - - - 10 - - - 282 95 Coeficiente técnico - - - 97 - - - - - 49 - - - 26 874 
121 - Área colhida (km2) 12 72 - - - - 24 - - 29 - 18 - 155 35 Coeficiente técnico 35 36 - - - - 15 - - 49 - 32 - 5369 
123 - Área colhida (km2) 66 5 - - - - 91 - - 4 - 172 - 338 28 Coeficiente técnico 35 36 - - - - 15 - - 49 - 32 - 9.555 
124 - Área colhida (km2) 12 87 - - - - 9 - - 18 - 17 - 143 36 Coeficiente técnico 35 36 - - - - 15 - - 49 - 32 - 5113 
125 - Área colhida (km2) 43 5 - 7 - 19 68 - - 46 - 107 - 295 32 Coeficiente técnico 35 36 - 97 - 15 15 - - 49 - 32 - 9.347 
126 - Área colhida (km2) 4 - - 129 - - 7 - - 28 - 18 - 186 79 Coeficiente técnico 35 - - 97 - - 15 - - 49 - 32 - 14 706 
127 - Área colhida (km2) - - 7 7 - 2 30 - - 65 - 20 1 132 42 Coeficiente técnico - - 68 97 - 15 15 - - 49 - 32 83 5543 
128 - Área colhida (km2) 5 - 4 - - 9 12 53 - 98 - 30 - 211 48 Coeficiente técnico 35 - 68 - - 15 15 67 - 49 - 32 - 10.075 
129 - Área colhida (km2) - - - 6 - - 4 - - 42 - 7 - 59 50 Coeficiente técnico - - - 97 - - 15 - - 49 - 32 - 2.924 
130 Área colhida (km2) 39 - 2 - - 10 55 - - 20 - 93 219 29 Coeficiente técnico 35 - 68 - - 15 15 - - 49 - 32 - 6.432 
133* - Área colhida (k1T'2) 6 - - 2 5 - 9 - 14 16 4 8 - 64 41 Coeficiente técnico 25 - - 97 164 - 12 - 27 35 76 11 ~ 2602 
135* Área colhida (km2) 44 - - 11 - - 876 29 476 71 14 757 - 2 278 15 Coeficiente técnico 25 - - 97 - - 7 62 27 35 76 11 - 34825 
138* - Área colhida (km2) - - - - - - 110 6 127 97 7 109 - 456 21 Coeficiente técnico - - - - - - 7 62 27 35 76 11 - 9.697 
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TABELA 5.LXIX- Conclusão 

~ 
Algodão Batata-Arroz Cana-de-

Cebola Fava herbáceo doce. açúcar M 

Índice 
Feijão Fumo Mamona Mandioca Melancia Milho Tomate Total tecno-

lógico 

139* - Área colhida (km2} 5 - - - - - 118 8 190 59 - 140 - 520 21 
Coeficiente técnico 25 - - - - - 12 62 27 35 - 11 - 10722 

140 - Área colhida (km2) 7 - 6 14 7 - 3 - 2 35 4 4 - 82 58 
Coeficiente técnico 25 - 68 97 164 - 12 - 27 35 76 11 - 4 752 

141 - Área colhida (km2} - - - - - - 126 - g 54 - 305 - 494 14 
Coeficiente técnico - - - - - - 12 - 27 35 - 11 - 7000 

142 - Área colhida (km2} - - - - - - 84 - 5 57 - 100 - 246 17 
Coeficiente técnico - - - - - - 12 - 27 35 - 11 - 4.238 

143* - Área colhida (km2} - - 3 - - - 55 29 3 17 - 72 - 179 
23 

Coeficiente técnico - - 68 - - - 12 62 27 35 - 11 - 4130 

147 - Área colhida (km2} 226 - - - - - 47 - - 5 - 35 - 313 22 
Coeficiente técnico 25 - - - - - 12 - - 35 - 11 - 6 774 

148* - Área colhida (km2} 13 - - - - 10 359 23 - 134 - 742 - 1.281 
15 

Coeficiente técnico 25 - - - - 15 12 62 - 35 - 11 - 1g061 

149* - Área colhida (km2} - - - 3 - - 5 3 - 14 - 9 - 34 
33 

Coeficiente técnico - - - 97 - - 12 62 - 35 - 11 - 1126 

• Microrregiões que estão parcialmente contidas nas Folhas. •• Cultura considerada comci permanente (vide relatório, seção 52 3} 

• TABELA 5 LXX 
Area colhida (média nos triênios 1969/1970/1 g71 e 1974/1975/1976}, coeficientes técnicos e índices tecnológicos das culturas permanentes 

1969/1970/1971 

~ Algodão Banana Café Caju 
Cana-de- Coco·da Laranja Sisal Total 

Índice 
arbóreo açúcar baía tecnológico 

(**} M 

54* - Área colhida (km2) 51 - - - - - - - 51 
14 

Coeficiente técnico 14 - - - - - - - 714 

96* - Área colhida (km2} 114 - - - - - - 15 129 
13 

Coeficiente técnico 12 - - - - - - 21 1 683 

101* - Área colhida (km2} 33 - - - - - - - 33 12 
Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 396 

102* - Área colhida (km2} 303 - - - - - - - 303 12 
Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 3.636 

103 - Área colhida (km2} 144 - - - - - - - 144 
12 

Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 1 728 

104* - Área colhida (km2} 522 - - - - - - - 522 
12 

Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 6 264 

105* - Área colhida (km2} 292 - - - - - - - 292 
12 

Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 3 504 

106 - Área colhida (km2) 133 - - - - - - - 133 
12 

Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 1 596 

107* - Área colhida (km2} 1 1 2 - - - 1 - 5 
43 

Coeficiente técnico 12 41 61 - - - 41 - 216 

108* - Área cal h ida (km2} 82 9 45 - - - 2 - 138 
30 

Coeficiente técnico 12 41 61 - - - 41 - 4180 

109 - Área colhida (km2} 8 19 155 - - - - - 182 
57 

Coeficiente técnico 12 41 61 - - - - - 10330 

111* - Área colhida (km2} - 3 - - 204 - 1 - 208 
96 

Coeficiente técnico - 41 - - 97 - 41 - 19952 

112 - Área colhida (km2} - 13 14 - 1 119 - 3 - 1.149 
96 

Coeficiente técnico - 41 61 - 97 - 41 - 110053 

113 - Área colhida (km2} 4 - - - - - - - 4 12 
Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 48 

114 - Área colhida (km2} - - - - - - - - - -
Coeficiente técnico - - - - - - - - -

115 - Área colhida (km2} - 10 - - - - - - 10 41 
Coeficiente técnico - 41 - - - - - - 410 

116 - Área colhida (km2} - 43 - - - - - - 43 41 
Coeficiente técnico - 41 - - - - - - 1 763 

117 - Área colhida (km2} - - - - - 112 - - 112 13 
Coeficiente técnico - - - - - 13 - - 1 456 

118 - Área colhida (km2} - 2 - - - - 2 - 4 41 
Coeficiente técnico - 41 - - - - 41 - 164 
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TABELA 5 LXX -Continuação 

1969/1970/1971 

~ Algodão Banana Café Caju 
Cana-de- Coco-da Laranja Si sal Total 

Índice 

arbóreo açúcar bala tecnológico 
( .. , 

M 

119 - Área colhida (km2) - - - - - 26 - - 26 13 
Coeficiente técnico - - - - - 13 - - 338 

120 - Área colhida (km2) - 15 - - - 58 - - 63 15 
Coeficiente técnico - 41 - - - 13 - - 959 

121 - Área colhida (km2) - - - - - 90 - - 90 13 
Coeficiente técnico - - - - - 13 - - 1 170 

123 - Área colhida (km2) - - - - - - - - - -
Coeficiente técnico - - - - - - - - -

124 - Área colhida (km2) - - - - - 27 - - 27 13 
Coeficiente técnico - - - - - 13 - - 351 

125 - Área colhida (km2) - 2 - 1 - 1 1 - 5 30 
Coeficiente técnico - 41 - 12 - 13 41 - 148 

126 - Área colhida (km2) - 3 - - - 24 - - 27 16 
Coeficiente técnico - 41 - - - 13 - - 435 

127 - Área colhida (km2) - 3 - - - - - - 3 41 
Coeficiente técnico - 41 - - - - - - 123 

128 - Área colhida (km2) - - - - - 10 53 - 63 37 
Coeficiente técnico - - - - - 13 41 - 2 303 

129 - Área colhida (km2) - - - - - 157 - - 157 13 
Coeficiente técnico - - - - - 13 - - 2.041 

130 - Área colhida (km2) - - - - - 1 - - 1 13 
Coeficiente técnico - - - - - 13 - - 13 

133. - Área colhida (km2) - - - - - - - 1 1 21 
Coeficiente técnico - - - - - - - 21 21 

135. - Área colhida (km2) - - - - - - - 16 16 21 
Coeficiente técnico - - - - - - - 21 336 

138. - Área colhida (km2) - - 8 - - - - 88 96 24 
Coeficiente técnico - - 61 - - - - 21 2 336 

139. - Área colhida (km2) - - 23 - - - - 166 189 26 
Coeficiente técnico - - 61 - - - - 21 4889 

140 - Área colhida (km2) 10 - - - - - - - 10 12 
Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 120 

141 - Área colhida (km2) - - - - - - - 227 227 21 
Coeficiente técnico - - - - - - - 21 4 769 

142 - Área colhida (km2) - - - - - - - 683 683 21 
Coeficiente técnico - - - - - - - 21 14 343 

143. - Área colhida (km2) - - - 5 - - - 15 20 19 
Coeficiente técnico - - - 12 - - - 21 375 

147 Área colhida (km2) - - - 1 - - - - 1 12 
Coeficiente técnico - - - 12 - - - - 12 

148. - Área colhida (km2) - - - 4 - 15 7 - 26 20 Coeficiente técnico - - - 12 - 13 41 - 530 

149. - Área colhida (km2) - - - - - 121 - - 121 13 
Coeficiente técnico - - - - - 13 - - 1 573 

1974/1975/1976 

54. - Área colhida (km2) 230 - - - - - - - 230 
Coeficiente técnico 14 - - - - - - - 3 220 14 

se• - Área colhida (km2) 114 - - - - - - 15 129 
Coeficiente técnico 12 - - - - - - 21 1.683 13 

101. Área colhida (km2) 94 - - - - - - - 94 
Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 1 128 12 

102. - Área colhida (km2) 277 - - - - - - - 277 12 Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 3 324 

103 - Área colhida (km2) 132 - - - - - - - 132 12 
Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 1.584 

104. - Área colhida (km2) 341 - - - - - - - 341 12 
Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 4092 

105. Área colhida (km2) 247 - - - - - - - 247 12 Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 2.964 

106 - Área colhida (km2) 112 - - - - - - - 112 
Coeficiente técnico 12 - - 1 344 12 - - - - -
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TABELA 5 LXX- Continuação 

1974/1975/1976 

~ Algodão Banana Café Caju Cana-de- Coco-da 
Laranja Sisal Total Índice 

arbóreo açúcar baía tecnológico 
(**) M 

107* - Área colhida (km2) - 2 - - - 8 1 - 11 23 Coeficiente técnico - 41 - - - 16 41 - 251 

108* - Área colhida (km2) 84 15 23 2 - - 2 7 133 25 Coeficiente técnico 12 41 61 12 - - 41 21 3.279 

109 - Área colhida (km2) 9 22 75 67 - - - - 173 37 
Coeficiente técnico 12 41 61 12 - - - - 6 389 

111* - Área colhida (km2) - 2 - 4 234 3 1 - 244 94 
Coeficiente técnico - 41 - 12 97 16 41 - 22 917 

112 - Área colhida (km2) - 22 5 3 1472 14 2 - 1 518 95 
Coeficiente técnico - 41 61 12 97 16 41 - 144 333 

113 - Área colhida (km2) 23 - - - - - - - 23 12 
Coeficiente técnico 12 - - - - - - - 276 

114 - Área colhida (km2) - - - - - - - - - -Coeficiente técnico - - - - - - - - -
115 - Área colhida (km2) - 6 - - - - - - 6 41 

Coeficiente técnico - 41 - - - - - - 246 

116 - Área colhida (km2) - 14 - - - - - - 14 41 
Coeficiente técnico - 41 - - - - - - 574 

117 - Área colhida (km2) - - - - - 64 - - 64 13 Coeficiente técnico - - - - - 13 - - 832 

118 - Área colhida (km2) - 1 - - - - 2 - 3 41 
Coeficiente técnico - 41 - - - - 41 - 123 

119 - Área colhida (km2) - - - - - 31 - - 31 13 
Coeficiente técnico - - - - - 13 - - 403 

120 - Área colhida (km2) - 1 - - - 66 - - 67 13 
Coeficiente técnico - 41 - - - 13 - - 899 

121 - Área colhida (km2) - - - 5 - 85 - - 90 13 Coeficiente técniCo - - - 12 - 13 - - 1 165 

123 - Área colhida (km2) - - - - - - - - - -Coeficiente técnico - - - - - - - - -
124 - Área colhida (km2) - - - - - 105 - - 105 13 Coeficiente técnico - - - - - 13 - - 1.365 

125 - Área colhida (km2) - 2 - 1 - 3 1 - 7 25 
Coeficiente técnico - 41 - 12 - 13 41 - 174 

126 - Área colhida (km2) - 4 - - - 23 - - 27 17 Coeficiente técnico - 41 - - - 13 - - 463 

127 - Área colhida (km2) - 2 - - - - - - 2 41 Coeficiente técnico - - - - - - - - 82 

128 - Área colhida (km2) - - - - - 10 77 - 87 38 Coeficiente técnico - - - - - 13 41 - 3 287 

129 - Área colhida (km2) - - - - - 178 6 - 184 14 Co.eficiente técnico - - - - - 13 41 - 2 560 

130 - Área colhida (km2) - - - - - 2 - - 2 13 Coeficiente técnico - - - - - 13 - - 26 

133* - Área c oi h ida (km2) - - - - - - - 1 1 21 Coeficiente técnico - - - - - - - 21 21 

135* - Área colhida (km2) - - - - - - - 75 75 
21 Coeficiente técnico - - - - - - - 21 1 575 

138* - Área colhida (km2) - - 7 - - - - 107 114 23 Coeficiente técnico - - 61 - - - - 21 2 674 

139* - Área colhida (km2) - 7 11 - - - - 136 154 25 Coeficiente técnico - 41 61 - - - - 21 3 814 

140 - Área colhida (km2) 9 - - 6 - - - - 15 12 Coeficiente técnico 12 - - 12 - - - - 180 

141 - Área colhida (km2) - - - - - - - 265 265 21 Coeficiente técnico - - - - - - - 21 5 565 

142 Área colhida (km2) - - - - - - - 677 677 21 Coeficiente técnico - - - - - - - 21 14217 

143* - Área colhida (km2) - - - 5 - - - 9 14 18 Coeficiente técnico - - - 12 - - - 21 249 

147 - Área colhida (km2) - - - 2 - - - - 2 12 Coeficiente técnico - - - 12 - - - - 24 
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TABELA 5 LXX -Conclusão 

1974/1975/1976 

~ ~~g~~:g Banana Café Caju Cana-de- Coco-da Laranja Sisal Total 
Índice 

açúcar baía tecnológico 

(**) 
M 

148* - Área colhida (km2) - - - 9 - 5 9 - 23 
Coeficiente técnico - - - 12 - 13 41 - 542 24 

149* Área colhida (km2) - - - 5 - 162 - - 167 
Coeficiente técnico - - - 12 - 13 2 166 13 - -

*Microrregiões que estão parcialmente contidas nas Folhas (**) - Cultura considerada como permanente somente para as Microrregiões 111 e 112 (vide relatório, 
seção 52 3) 

-Subárea "E": sobreutilizada, sem excedente e não satura
da; e 

-Subárea "F": subutilizada, sem excedente e não saturada. 

Como as Folhas SC. 24/25 Aracaju/Recife abrangem vários 
estados, cobrindo parte do Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia e a 
totalidade de Alagoas e Sergipe, optou-se, finalmente, pela aná
lise individual de cada um deles (Tabs. 5.LXXII, 5.LXXIII, 5.LXXIV, 
5.LXXV e 5.LXXVI), de acordo com a ocorrência das "subáreas" 
anteriormente mencionadas e constantes nas Figuras 5.19 e 
5.20, apresentadas a seguir. 

5.2.3.2- Análise de parte do Estado do Piauí 

A parte aqui analisada da Microrregião 54- Altos PiauíCanindé, 
de acordo com a Tabela 5.LXXII, tem 4% de sua área ocupada 
agricolamente, isto é, culturas temporárias e permanentes, pois 
praticamente inexistem os pastos cultivados e as matas planta
das. Em contraposição a ocupação máxima se dá com pastos e 
matas naturais, 84%. Há assim áreas que estão sendo subutiliza
das como é o caso dos pastos cultivados que potencialmente 
dispõem de 33% da área. O mesmo acontece com a área potenci
almente apta para pastos naturais (51%) e matas plantadas (16%) 
esta última com ocupação atual inexpressiva. As situações acima 
apresentadas podem ser melhor detectadas através de seus coe
ficientes de uso, excesso e saturação, que, com base nos dados 
das relações uso atual-uso potencial, população economica
mente ativa e índice tecnológico, possibilitam enquadrar a mi
crorregião na Subárea "D", das metodologicamente aceitas (Figs. 
5.19 e 5.20). Caracteriza-se por apresentar população superior à 
quantidade que seus recursos podem admitir em condicões de 
máxima produtividade, dentro das atuais condicões de tecnolo
gia e estrutura de uso. Apresenta-se subutilizada em relacão à 
capacidade de seus recursos naturais renováveis que seria supe
rada com a introdução de atividades compatíveis à sua capaci
dade natural. Por outro lado, apesar desta subutilização, registra
se desemprego e/ou subemprego acentuado, ao mesmo tempo 
que não é usada a potencialidade disponível que se corretamente 
explorada absorveria não só a força de trabalho atualmente exce
dente como ainda daria margem para um crescimento adicional. 

5.2.3.3- Análise de parte do Estado da Paraíba 

A parte aqui analisada da Microrregião 96 - Cariris Velhos se 
caracteriza por apresentar situacões de sobre e subutilizacão dos 
recursos (Tab. 5.LXXII). Desse ~odo, as culturas temporárias e os 
pastos naturais se incluem no primeiro caso, e as culturas perma
nentes e os pastos cultivados no segundo. Assim, quando obser
vado o levantamento de sua capacidade natural, as culturas 
temporárias não encontram reais condicões de utilizacão en
quanto que os pastos naturais ocupam áreas que se prestari~m a 
outras atividades. Este é o caso das pastagens plantadas cuja 
área potencial corresponde a 41%, enquanto a ocupação atual 
com essa atividade é inexpressiva. Ainda sob essa mesma situa
ção encontram-se as áreas aptas às culturas permanentes (23%), 
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que pouco representam em sua estrutura de uso, seja em 1970, 
seja em 1 975, mas que encontram boas possibilidades de de
senvolvimento nesta microrregião, conforme o mesmo levan
tamento. 

Dessa maneira, com base nos dados das relações uso atual
uso potencial, população economicamente ativa e índices tecno
lógicos são conhecidos seus coeficientes de uso, excesso e 
saturação, que a incluem na Subárea "O" (Figs. 5.19 e 5.20)-J\ssim, 
prevalece uma subutilização dos recursos da ordem de 45% que 
seria parcialmente solucionada com a introdução de atividades 
afins à sua capacidade natural, de maneira a absorver o excedente 
populacional da ordem de 30%. Nesse caso, ocorre uma situação 
paradoxal pois tem-se desemprego e subemprego; no entanto, a 
potencialidade disponível não está sendo explorada correta
mente. Se assim fosse, o contingente populacional atualmente 
excedente não só seria absorvido como ainda haveria margem 
para um crescimento adicional da população em torno de 42%, 
como mostra seu coeficiente de saturação (0,58), ainda longe do 
ponto de equilíbrio. Para 1975 a situação permaneceu inalterada 
(Figs. 5.1 7 e 5.1 8). 

5.2.3.4 - Análise de parte do Estado de Pernambuco 

A parte aqui analisada do Estado de Pernambuco (Tab. 5.LXXIII), 
de acordo com o mapeamento da capacidade natural de uso, 
apresenta alto percentual (43%) de áreas indicadas ao uso de 
pastagens plantadas, não se verificando o mesmo quando obser
vado seu uso atual, denotando, assim, subutilização das áreas 
aptas para esta atividade. Por outro lado, também em desacordo 
com o seu potencial, encontram-se as áreas atualmente com cul
turas permanentes (2%), enquanto sua capacidade potencial cor
responde a 8% do total da área. Entretanto, sua capacidade 
potencial para as culturas temporárias, como constata-se na 
mesma tabela, é inexpressiva, dando-se, nesse caso, sobreutili
zação das terras com esse tipo de cultivo, em torno de 11 %. Ainda 
com grau de sobreutilização encontram-se as áreas atualmente 
utilizadas com pastagens naturais (55% e 58%), enquanto poten
cialmente foram mapeadas apenas 38%. Nesse caso, é bem pro
vável que uma parte aqui utilizada com essa atividade poderia 
ceder lugar às pastagens plantadas ainda insignificantes na área. 
Por outro lado, as terras produtivas não utilizadas representam 
percentuais significativos (13% e 1 O%) para 1970 e 1975, suge
rindo, naturalmente, boa disponibilidade de terras para uma 
possível expansão das lavouras. 

São comentados a seguir os resultados obtidos entre as rela
ções uso atual-uso potencial, população economicamente ativa 
e índices tecnológicos que conjuntamente determinam os coefi
cientes de uso, excesso e saturação, proposta principal desse 
trabalho. 

De acordo com o gráfico estrelar (Figs. 5.1 7 e 5.18) e mapas 
encartes (Figs. 5.19 e 5.20) poder-se-á observar as reais situa
ções encontradas em Pernambuco, e agrupá-las em três distintas 
situações, tomando por base o ano de 1970, constante na 
Figura 5.19. 



TABELA 5 LXXI 
Análise das Folhas SC 24/25 Aracaju/Recife - 1970/1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atual - 1970 

Pl* PB* PE* AL 

Çulturas temporárias 
"'rea recenseada (km2) 2B5 4B 7 496 5 273 
.(l.rea recenseada (%) 2 3 10 19 
lndice tecnológico (hfkm2) 27 19 34 53 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 7 695 912 255 186 279.563 

Çulturas permanentes 
"'rea recenseada (km2) 213 76 1 614 439 
.(\rea recenseada (%) 2 5 2 2 
lndice tecnológico (hfkm2) 14 13 31 22 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 2.982 988 50468 9 563 

Pastos cultivados 
4rea recenseada (km2) 47 7 1 750 2 257 
.(l.rea recenseada (%) o 1 3 8 
lndice tecnológico (hfkm2) 1.4 1,4 2 3 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 66 10 4344 5 818 

Pastos naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 4 751 1 155 40.425 8145 
~stimativa p/área da micro (%) 39 76 55 29 
lndice tecnológico (hfkm2) 0,6 0.6 0,7 80 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 2 851 693 28.420 6 516 

Matas plantadas 
4rea recenseada (km2) 5 1 68 28 
.(\rea recenseada (%) o o o o 
lndice tecnológico (h/km2) 5 5 5 5 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 25 5 340 140 

Matas naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 5 478 4 9 907 6.159 
~stimativa p/área da micro (%) 45 o 14 22 
lndice tecnológico (hfkm2) 0,03 0,12 0.09 6 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 164 1 904 1 020 

Terras prod n/util. e em descanso 
4rea recenseada (km2) 1 085 78 9 640 5090 
Area recenseada (%: 9 5 13 18 

Terras improdutivas 
4rea recenseada (km2) 395 146 2.176 667 
Area recenseada (%) 3 10 3 2 

Total 
4rea (km2) 12 259 1 515 73 076 28058 
Area (%) 100 100 100 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 13 783 2.609 339 662 302 620 

(1) Fator de correção: superfície total/superfície recenseada 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuário, 1970/1975 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1970 

Pl* PB* PE* 

Absoluto % Absoluto % Absoluto 

Primário (1) 13052 91 3 382 85 501 017 
Secundário 407 3 152 4 143 964 
Terciário 942 6 452 11 392 481 

Total 14401 100 3 986 100 1.037 462 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1970 

SE BA* 

Absoluto % Absoluto 

Primário (1) 
Secundário 
Terciário 

Total 

(1) -Parcela considerada como a oferta atual. 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Demográfico,1970. 

161 815 
30340 
73 427 

265 582 

61 390252 
11 33 156 
28 67 350 

100 490 758 

% 

79 
7 

14 

100 

SE BA* Total 

1 361 5 209 19.672 
6 4 7 

42 19 35 
57 383 97 650 698.389 

662 2.284 5 288 
3 2 2 

18 21 23 
11 919 47 825 123 745 

5.090 8029 17.180 
23 6 6 

2 3 2.27 
8 063 20.759 39060 

8066 68 623 131 165 
37 47 46 

0.6 0.43 0,62 
4 841 39043 82 364 

25 69 1g6 
o o o 
5 5 5 

125 340 975 

3 657 50184 75 389 
17 34 27 

0,14 5 0.06 
506 2441 5036 

2 509 9119 27 521 
11 6 10 

592 2 197 6173 
3 1 2 

21 962 145 718 282 588 
100 100 100 

82.837 208 058 949.569 

AL 

% Absoluto % 

48 323 155 67 
14 46959 10 
38 112459 23 

100 482 573 100 

Total 

Absoluto % 

1.392.673 61 
254.978 11 
647111 28 

2 294 762 100 
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TABELA 5 LXXI -Continuação 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atual - 1975 

Culturas temporárias 
Área recenseada (km2) 
Área recenseada (%) 
Índice tecnológico (h/km2) 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 

Culturas permanentes 
4rea recenseada (km2) 
Area recenseada (%) 
Índice tecnológico (h/km2) 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 

Pastos cultivados 
4rea recenseada (km2) 
Area recenseada (%) 
Índice tecnológico (h/km2) 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 

Pastos naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 
~stimativa p/área da micro (%) 
lndice tecnológico (h/km2 ) 

Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 

Matas plantadas 
4rea recenseada (km') 
~rea recenseada (%) 
lndice tecnológico (h/km2) 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 

Matas naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 
~stimativa p/área da micro (%) 
lndice tecnológico (h/km2) 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 

Terras prod n/util e em descanso 
4rea recenseada (km2) 
Area recenseada (%) 

Terras improdutivas 
4rea recenseada (km2) 
Area recenseada (%) 

Total 
4rea (km2) 
Area (%) 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 

(1) Fator de correção: superfície total/superfície recenseada. 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuário, 1970/1975 

Pl* 

249 
2 

24 
5 976 

263 
2 

14 
3 682 

55 
1 

1.4 
77 

4678 
38 

0,6 
2 807 

-
-

5 
-

5.210 
43 

0,03 
156 

1.513 
12 

291 
2 

12 259 
100 

12 698 

PB* PE* 

54 8.389 
4 11 

19 35 
1 026 297 389 

60 1 666 
4 2 

13 28 
780 46256 

4 2 786 
o 4 

1,4 2,5 
6 7 057 

1 276 42 137 
84 58 

0.6 0,7 
766 29435 

o 45 
o o 
5 5 
o 225 

40 8 814 
3 12 

0,12 0,08 
5 704 

37 7 403 
2 10 

44 1 836 
3 3 

1 515 73076 
100 100 

2 583 381 066 

AL 

6 767 
24 
61 

414681 

423 
1 

20 
8 574 

3 253 
12 

2 
7 906 

7 644 
27 

1 
6114 

-
-
-
-

4 970 
18 

0,15 
777 

4 372 
16 

629 
2 

28058 
100 

438.052 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1 975 (2) 

Pl* PB* PE* 

Absoluto % Absoluto % Absoluto 

Primário (1) 13149 91 3.362 85 527.325 
Secundário 457 3 150 4 159.506 
Terciário 874 6 451 11 430 938 

Total 14.480 100 3 963 100 1117.769 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1975 (2) 

SE BA* 

Absoluto % Absoluto % 

Primário (1) 175.706 59 431 612 79 
Secundário 35 325 12 37 866 7 
Terciário 85 705 29 76 231 14 

Total 296.736 100 545 709 100 

(1) -Parcela considerada como a oferta atual 
(2) - Projeção para a população economicamente ativa 
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SE BA* Total 

1.425 5 782 22.666 
7 4 8 

41 20 39 
58 915 116 519 894 506 

966 2 258 5 636 
4 2 2 

23 21 23 
21 876 47 850 129018 

6.092 9 615 21 805 
28 7 7 
1,6 3 2 

9483 27.915 52444 

8 069 65 737 129 541 
37 45 46 

0,6 0,5 0,6 
4.835 35.529 79486 

2 3 50 
o o o 
5 5 5 

10 15 250 

3401 50 820 73 255 
15 35 26 

0,13 0,05 0,06 
433 2 857 4932 

1 534 9 564 24423 
7 6 9 

473 1 935 5 208 
2 1 2 

21 962 145 718 282 588 
100 100 100 

95 552 230 685 1 160 636 

AL 

% Absoluto % 

47 349 403 53 
14 53 937 37 
39 130 439 79 

100 533 779 100 

Total 

Absoluto % 

1 500 480 60 
287.193 11 
724 707 29 

2 552 380 100 



TABELA 5 LXXI -Conclusão 

Estrututa de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970 e 1975 

Pl* PB* PE* AL SE BA* Total 

Çultivável temporária 
~rea potencial (km2) - - 202 62 464 412 1140 
~rea potencial (%) - - o - 2 - o 
lndice tecnológico (h/km2) 26 19 39 44 46 15 32 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) - - 7 911 2 731 21 498 6 055 38.195 

Çultivável permanente 
~rea potencial (km2) - 348 5 851 13.988 9 524 21 495 51 206 
~rea potencial (%) - 23 8 50 43 15 18 
lndice tecnológico (h/km2) 14 13 35 25 19 21 23 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) - 4 524 205.217 347 554 185 254 454 525 1 197 074 

~grostável plantada 
~rea potencial (km2) 4021 628 31 527 5 889 5 597 72.619 120281 
~rea potencial (%) 33 41 43 21 26 50 43 
lndice tecnológico (h/km2) 1,4 1.4 2 4 2 2 1.7 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 5 629 879 54 352 21.045 8453 109.718 200076 

~grostável natural 
~rea potencial (km2) 6.291 494 27 452 4 832 4829 43 973 87 871 
~rea potencial (%) 51 33 38 17 22 30 31 
lndice tecnológico (h /km2) 0,6 0,6 0,7 1 0,6 5 2,8 
Requerimento de mão.<fe·obra (h/ano) 3 775 296 18 567 3 865 2 897 219 865 249 265 

Silvicultável 
4rea potencial (km2) 1.947 45 8.044 3 287 1 548 7 218 22.089 
~rea potencial (%) 16 3 11 12 7 5 8 
lndice tecnológico (h/km2) 2,5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2,5 
Requerimento de mão-de·obra (h/ano) 4868 117 20 711 8 525 4.000 18 202 56 423 

Total 
4rea potencial (km2) 12 259 1 515 73 076 28 058 21 962 145 718 282 588 
Area potencial (%) 100 100 100 100 100 100 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 14 272 5.816 306 758 383 720 222.102 808 365 1.741033 

Coeficientes - 1970 

Pl* PB* PE* AL SE BA* Total 

Oferta atual de mão-de-obra (a) 13052 3 382 501 017 323 155 161 815 390 252 1 392 673 
Requerimento atual de mão-de-obra (b) 13 783 2 609 337 335 302 620 82.837 208.058 947 242 
Requerimento potencial de mão-de-obra (c) 14.272 5 816 306.758 383 720 222 102 808 365 1 741.033 
Coeficiente de uso (b/c) 0,97 0.45 1.11 0.79 0,38 0,26 0,55 
Coeficiente de excesso (a/b) 0.95 1,30 1.48 1,07 1.95 1,88 , .47 
Coeficiente de saturação (a/c) 0,91 0,58 1.63 0.84 0,73 0.48 0,80 

Coeficientes - 1975 

Pl* PB* PE* AL SE BA* Total 

Oferta atual de mão-de·obra (a) 13149 3 362 527.325 349403 175 706 431.612 1 500480 
Requerimento atual de mão-de-obra (b) 12 698 2 583 381 066 438 052 95 552 230.685 1 160 636 
Requerimento potencial de mão-de-obra (c) 14.272 5 816 306.758 383.720 222102 808.365 1 741 033 
Coeficiente de uso (b/c) 0,89 0.44 1,24 1.14 0.42 0,29 0,67 
Coeficiente de excesso (a/b) 1,04 1,30 1,38 0.80 1,84 1,87 1.29 
Coeficiente de saturação (a/c) 0,92 0,58 1,72 0,91 0,79 0.53 0,86 

• Estados parcialmente contidos nas Folhas 
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Fig 5 17- Representação estrelar dos coeficientes de uso, excesso e saturação segundo as microrregiões- 1970 

A) Subárea "A" 
Reúne as Microrregiões 101 - Araripina, 102- Salgueiro, 103-
Sertão Pernambucano do São Francisco, 104- Alto Pajeú, 105-
Sertão de Moxotó, 106 - Arcoverde e 111 - Recife. 

Caracterizam-se por apresentar seus requerimentos atuais de 
mão-de-obra superiores aos requerimentos potenciais, por isto 
mesmo sobreutilizadas, sendo freqüente nessas microrregiões 
utilização de cultivos temporários em detrimento dos permanen
tes para os quais apresentam melhor aptidão. Note-se que seus 
coeficientes de uso flutuam entre 1,00 (ponto de equilíbrio) e 
1,38 não muito elevados, por isso ainda passíveis de serem corri
gidos mediante ajustes em suas estruturas de uso atual. Note-se 
ainda que tal ajuste poderia abranger as áreas com aptidão para 
pastagens plantadas, potencialmente aptas, 25.597 km2 , que 
atualmente pouco representam no total das áreas plenamente 
aproveitáveis do estado, bem como as áreas de culturas tempo
rárias e permanentes acima mencionadas. 

Seus excedentes de mão-de-obra constituem-se na segunda 
característica dessa subárea "A", bem elevados nas Microrre
giões 101, 102, 105 e 106 principalmente, caracterizando áreas 
com excedentes de mão-de-obra, em relação à quantidade ideal 
para atingir a máxima produção e produtividade por homem ocu
pado, dadas a estrutura de uso e a tecnologia atuais nelas aplica
das. Sem capacidade de absorver a mão-de-obra excedente, 
dada sua condição de saturação, a seguir comentada, deve-se 
estimular o deslocamento a outros setores da economia ou 
mesmo a outros setores geográficos, a exemplo das Microrre
giões 103 e 111, como meio de minimizara subemprego que em 
algumas microrregiões chega a ser bastante elevado como se 
verifica na Microrregião 106-Arcoverde (2,11 e 2,10)para 1970 
e 1975 respectivamente. 
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Por fim, const1tu1-se ainda em microrreg1oes saturadas de 
mão-de-obra com coeficientes entre 1,12 e 2,12 (1970), situação 
que sem dúvida condiciona as migrações, orientadas ou não a 
outras áreas menos densamente povoadas em relação à sua 
capacidade natural ou a outros setores da economia. 

B) Subárea "B" 

Esse grupo reúne as Microrregiões 107 -Agreste Setentrional 
Pernambucano, 108-Vale do lpojuca e 109 -Agreste Meridional 
Pernambucano, tais suas características: subutilizadas, com ex
cedentes de mão-de-obra e saturadas (Tab. 5.LXXJIJ). 

Há uma boa parcela apta para cultivos permanentes, disponí
veis nessas microrregiões (3.625 km 2), que no entanto têm em 
uso apenas 7% em 1970 e 8% em 1975. Por outro lado, poderão 
ser ampliadas as áreas para pastos plantados cuja superfície 
potencialmente apta é de 5.683 km 2

, principalmente nas Mi
crorregiões 108 e 109, que juntas somam apenas 1.283 km2 

(1970) e 2.150 km 2 (1975), dando-se o inverso com as pastagens 
naturais, cujas áreas utilizadas ultrapassam o que de fato deve
ria estar sob tal uso. 

O excedente populacional relativo ao requerimento condi
cionado pelas atuais estrutura e tecnologia seria, neste caso, 
absorvido por incentivos dados à agricultura, ou pelo menos 
minimizados mediante modificacões estruturais como as deter
minadas pelo levantamento da éapacidade natural de seus re
cursos. 

Como se observa ainda na Tabela 5.LXXIII, são altos os coefi
cientes de excesso dessas microrregiões. Assim, uma parte po
derá ser absorvida pelo desaparecimento de sua condição de 
subutilização dos recursos, porém parte deverá se dirigir a outros 
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Fig 5 18- Representação estrelar dos coeficientes de uso. excesso e saturação segundo as microrregiões - 1975 

setores de atividade ou alimentar fluxos migratórios dirigidos 
ou não. 

Constituem-se assim em microrregiões saturadas de mão-de
obra, e por isto seria recomendável nessas microrregiões reestru
turação no sentido de não apoiar sua economia unicamente no 
setor agropecuário. 

C) Subárea "C" 

Diferencia-se unicamente da Subárea "A" por não apresentar 
exced~nte populacional e reúne apenas a Microrregião 112 -
Mata Umida Pernambucana. 

Seu grau de sobreutilização, entretanto, é bastante elevado 
(3,07 em 1970 e 3.40 em 1975), dadas as circunstâncias em que 
os cultivos aí se desenvolvem. Vale salientar que nessa mi
crorregião o produto básico da economia é a cana-de-açúcar e 
este, por vezes, ocupa áreas bastante acidentadas correspon
dendo às Classes Agroster e Silvater (vide seções 5.1 .2.4 e 
5. 1.2.5), com restrições por relevo, principalmente. Natural
mente que por ser um cultivo básico para a economia de exporta
ção são adotadas práticas conservacionistas de proteção ao solo 
como o plantio em curvas de nível. Basicamente, é a utilização 
dessas áreas que induz a um alto grau de sobreutilização dos 
recursos. 

Não apresenta excedente populacional (0,90, em 1'970 e 0,85 
em 1975) e desse modo estaria alimentada por fluxos migratórios 
sazonais nas épocas críticas (corte e colheita da cana). 

Seu alto coeficiente de saturação (2, 76 e 2,89, 1970 e 1975), 
por outro lado, detecta uma oferta atual quase 3 vezes superior à 
quantidade que seus recursos podem admitir em condições de 

max1ma produtividade por homem ocupado. Para um requeri
mento potencial de 35.904 pessoas, se encontram disponíveis 
uma população de cerca de 98.968 pessoas, que na verdade 
deveriam ser remanejadas para áreas menos saturadas ou ainda 
redistribuídas pelos setores secundário e terciário da economia, 
como mostram os dados para 1970. Para 1 975 a situação se 
agrava, dado o crescimento da PEA em 4,6%. 

Embora modificacões tenham sido detectadas em 1975, con
forme mostra a Figu.ra 5.20, a exemplo das Microrregiões 103, 
104 e 111, na verdade, quando observados os seus coeficientes 
de uso, excesso e saturação, pouco representam, já que as alte
rações são pequenas. 

5.2.3.5- Análise do Estado de Alagoas 

Em linhas gerais, sua estrutura de uso atual (Tab. 5.LXXIV) apre
senta concomitantemente duas situações: a primeira que se 
refere à sobreutilizacão das áreas ocupadas com culturas tempo
rárias, cujos percen'tuais 19% e 24%, para 1970 e 1975, são 
superiores em várias vezes aos encontrados pelo estudo da capa
cidade natural. Ainda sob esta mesma situação encontram-se as 
áreas destinadas aos pastos naturais (29% e 27%, respectiva
mente, para 197ú e 1975) que ultrapassam os 17% com aptidão 
natural para esta atividade. 

Baseado ainda no mesmo levantamento observam-se situa
cães de extrema subutilizacão quando verificada a parcela des
tinada aos cultivos perman'entes (2% e 1%, em 1970 e 1975), 
enquanto que potencialmente representam 50% das áreas plena
mente cultiváveis. Na mesma situação incluem-se as áreas des
tinadas aos pastos plantados, 8% e 12%, para os anos analisa
dos, enquanto que potencialmente são sugeridos 21%. 
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Fig 5 19- Relações homem-terra Situações das microrregiões segundo seus coeficientes de uso, excesso e saturação - 1970 

Estas situações acima apresentadas poderão valer-se como 
meio de ajuste natural das parcelas terras produtivas não utiliza
das e em descanso e ainda das matas naturais que juntas somam 
40% e 34% (1970 e 1975), as quais, utilizadas racionalmente, 
poderão manter maior equilíbrio em seus coeficientes de uso, 
excesso e saturação. 

Dessa maneira, com base nos dados das relacões uso atual
uso potencial. população economicamente ativa~ índices tecno
lógicos, foram agrupadas no estado as seis situações possíveis 
designadas pelas Subáreas "A", "B", "C", "D", "E" e "F",demons
tradas nas Figuras 5.19 e 5.20 de acordo com seu posiciona
mento no gráfico estrelar (Figs. 5.17 e 5.18). Tomou-se por base 
o ano de 1970 para efeito de análise dos agrupamentos (Fig. 
5, 19). 
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A) Subárea "A" 

Constituída pelas Microrregiões 113- Sertão Alagoano e 114-
Batalha, esta subárea também comentada anteriormente no Es
tado de Pernambuco reúne características pouco desejáveis re
fletidas por seus coeficientes de uso, excesso e saturação, po
dendo-se assim considerá-las microrregiões agricolamente pro
blemáticas. 

Seus coeficientes de uso, embora mais elevados nessa subá
rea do que os observados na Subárea "A" de Pernambuco (1, 14 e 
1 ,57), podem ainda submeter-se a alguns ajustes mediante modi
ficacões em sua estrutura de uso, desde que seja combatido o uso 
exc~ssivo com cultivos temporários e se introduzam, em lugar 
deles, as culturas permanentes. Uma boa opção seria abranger as 
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Fig 5 20- Relações homem-terra Situações das microrregiões segundo seus coeficientes de uso, excesso e saturação - 1975 

áreas de pastos cultivados, que excepcionalmente na Microrre
gião 114- Batalha encontram condições extremamente favorá
veis, tanto que atualmente é o maior reduto do gado leiteiro 
do estado. 

É oportuno ainda mencionar as parcelas terras produtivas não 
utilizadas e matas naturais, que ainda poderão juntar-se ao pro
cesso produtivo desde que sua utilização seja racional, principal
mente quando se tratar das matas naturais. 

Tais ajustes, quando bem orientados, poderão aproximares
sas microrregiões do equilíbrio desejado entre sua estrutura de 
uso atual-uso potencial, entretanto dois aspectos importantes 
dessa subárea não encontrarão soluções dentro das próprias mi
crorregiões. Seus excedentes populacionais, resultado da rela
ção entre a oferta atual de mão-de-obra e requerimento atual de 

mão-de-obra, da ordem de 5.359 pessoas, na Microrregião 113-
Sertão Alagoano e 3.911 pessoas na Microrregião 114- Batalha 
(1970), dadas as condições de extrema saturação de seus recur
sos naturais (1,50 e 1,73), para 1970, não encontrarão possibili
dade de absorver o excedente de mão-de-obra verificado mesmo 
que mudanças venham a ocorrer na estrutura de uso e na aplica
ção de novas tecnologias, que de certa forma agravariam o qua
dro, pois elas sempre apresentam tendências à mecanização. 

Dessa maneira, pela evolução do quadro para 1975, cujos 
coeficientes agravaram-se bastante, com exceção apenas do 
coeficiente de excesso da Microrregião 113- Sertão Alagoano, 
restam poucas soluções além do deslocamento de parte da 
população excedente vinculada ao setor agropecuário, a outros 
setores da economia ou mesmo a outras regiões menos satura-
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TABELA 5 LXXII 
Análise de parte dos Estados do Piauí e Paraíba - 1970/1 975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atual - 1970 Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atual - 1975 
----

Piauí Para iba Piauí Paraíba 

MRH 54* Total MRH 96* Total MRH 54* 

Culturas temporárias 
t\rea recenseada (km2) 285 285 4B 48 
.:'-rea recenseada (%) 2 2 3 3 
lndice tecnológico (hfkm2) 27 27 19 19 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 7 695 7 695 912 912 

Culturas temporárias 
t\rea recenseada (km2) 249 
Area recenseada (%) 2 
lndice tecnológico (h/km2) 24 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 5 976 

Culturas permanentes 
J\rea recenseada (km2) 213 213 76 76 
.:'-rea recenseada (%) 2 2 5 5 
lndice tecnológico (h/km2) 14 14 13 13 

Culturas permanentes 
J\rea recenseada (km2) 263 
~rea recenseada (%) 2 
lndice tecnológico (h/km2) 14 

Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 2 982 2 982 988 988 Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 3 682 

Pastos cultivados Pastos cultivados 
J\rea recenseada (km2) 47 47 7 7 
.:'-rea recenseada (%) o o 1 1 
lndice tecnológico (h/km2) 1.4 1.4 1.4 1.4 

J\rea recenseada (km2) 55 
~rea recenseada (%) 1 
lndice tecnológico (hfkm2) 1.4 

Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 66 66 10 10 Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 77 

Pastos naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 4 751 4 751 1 155 1 155 

Pastos naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 4678 

~stimativa p/área da micro (%) 39 39 76 76 
lndice tecnológico (hfkm2) 0,6 0,6 0,6 0,6 

~stimativa p/área da micro (%) 38 
lndice tecnológico (h/km2) 0,6 

Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 2 851 2 851 693 693 Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 2 807 

Matas plantadas 
J\rea recenseada (km2) 5 5 1 1 
Area recenseada (%) o o o o 
lndice tecnológico (hfkm2) 5 5 5 5 

Matas plantadas 
J\rea recenseada (km2) -
Area recenseada {%) -
lndice tecnológico (hfkm2) 5 

Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 25 25 5 5 Requerimento de mão-de-obra (h/ano) -

Matas naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 5 478 5478 4 4 

Matas naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 5 210 

~stimativa p/área da micro (%) 45 45 o o 
lndice tecnológico (h/km2) 0,03 0,03 0,12 0,12 

Estimativa p/área da micro (%) 43 
lndice tecnológico (hfkm2) 0,03 

Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 164 164 1 1 Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 156 

Terras prod n/util e em descanso 
J\rea recenseada (km2) 1 085 1085 78 78 
Area recenseada (%) 9 9 5 5 

Terras prod n/uti\ e em descanso 
J\rea recenseada (km2) 1 513 
Area recenseada (%) 12 

Terras improdutivas 
J\rea recenseada (km2) 395 395 146 146 
Area recenseada (%) 3 3 10 10 

Terras improdutivas 
Área recenseada (km2) 291 
Área recenseada (%) 2 

Total Total 
J\rea (km2) 12 259 12 259 1 515 1 515 
Area (%) 100 100 100 100 

J\rea (km2) 12 259 
Area (%) 100 

Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 13 783 13 783 2 609 2 609 Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 12 698 

(1)- Fator de correção: superfície total/supertície recenseada 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuário, 1 970/1975 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1970 

MRH 54* 

Absoluto 

Primário (1) 13 052 
Secundário 407 
Terciário 942 

Total 14401 

(1) -Parcela considerada como a oferta atual 
Fonte: Fundação IBGE- Censo Demográfico, 1970 

Piauí 

% 

91 
3 
6 

100 

Total MRH 96* 

Absoluto % Absoluto 

13 052 91 3 382 
407 3 152 
942 6 452 

14 401 100 3 986 

Populacão economicamente ativa e setor de dependência - 1975 (2) 
---

Piauí 

MRH 54* Total MRH 96* 

Absoluto % Absoluto % Absoluto 

Primário (1) 13 149 91 13 149 91 3 362 
Secundário 457 3 457 3 150 
Terciário 874 6 874 6 451 

Total 14 480 100 14 480 100 3 963 
--

(1) -Parcela considerada como a oferta atual (2) -Projeção para a população economicamente ativa 
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Paraíba 

% 

85 
4 

11 

100 

Paraíba 

% 

85 
4 

11 

100 

Total MRH 96* Total 

249 54 54 
2 4 4 

24 19 19 
5 976 1 026 1 026 

263 60 60 
2 4 4 

14 13 13 
3 682 780 780 

55 4 4 
1 o o 

1.4 1.4 1.4 
77 6 6 

4 678 1 276 1 276 
38 84 84 

0,6 0,6 0,6 
2 807 766 766 

- o o 
- o o 

5 5 5 
- o o 

5 210 40 40 
43 3 3 

0,03 0,12 0,12 
156 5 5 

1 513 37 37 
12 2 2 

291 44 44 
2 3 3 

12 259 1 515 1 515 
100 100 100 

12 698 2 583 2 583 

Total 

Absoluto % 

3 382 85 
152 4 
452 11 

3 986 100 

Total 

Absoluto % 

3 362 85 
150 4 
451 11 

3 963 100 



TABELA 5 LXXII -Conclusão 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais - 1970 e 1975 

Piauí Paraíba 

MRH 54* Total MRH 96* Total 

Çultivável temporária 
~rea potencial (km2) - - - -
~rea potencial (%) - - - -
lndice tecnológico (h/km2) 26 26 19 19 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) - - - -

Çultivável permanente 
~rea potencial (km2) - - 348 348 
~rea potencial (%) - - 23 23 
lndice tecnológico (h/km2) 14 14 13 13 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) - - 4524 4524 

Agrostável plantada 
4rea potencial (km2) 4021 4021 628 628 
~rea potencial (%) 33 33 41 41 
lndice tecnológico (h/km2) 1,4 1.4 1.4 1.4 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 5 629 5 629 879 879 

Agrostável natural 
4rea potencia I (km2) 6291 6 291 494 494 
Area potencial (%) 51 51 33 33 
lndice tecnológico (h/km2) 0,6 0,6 0,6 0,6 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 3 775 3 775 296 296 

Silvicultável 
4rea potencial (km2) 1 947 1 947 45 45 
Area potencial (%) 16 16 3 3 
Índice tecnológico (h/km2) 2,5 2,5 2,6 2,6 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 4868 4868 117 117 

Total 
4rea potencia I (km2) 12 259 12 259 1 515 1 515 
Area potencial (%) 100 100 100 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 14272 14272 5 816 5816 

Coeficientes - 1970 

Piauí Paraíba 

MRH 54* Total MRH 96* Total 

Oferta atual de mão-de-obra (a) 13052 13 052 3 382 3 382 
Requerimento atual de mão-de-obra (b) 13 783 13 783 2609 2609 
Requerimento potencial de mão-de-
obra (c) 14272 14 272 5 816 5.816 
Coeficiente de uso (b/c) 0,97 0,97 0,45 0,45 
Coeficiente de excesso (a/b) 0,95 0,95 1,30 1,30 
Coeficiente de saturação (a/c) 0,91 0,91 0,58 0,58 

Coeficientes - 1975 

Piauí Paraíba 

MRH 54* Total MRH 96* Total 

Oferta atual de mão-de-obra (a) 13149 13149 3 362 3 362 
Requerimento atual de mão-de-obra (b) 
Requerimento potencial de mão-de-

12.698 12.698 2 583 2.583 

obra (c) 14272 14272 5816 5816 
Coeficiente de uso (b/c) 0,89 0,89 0.44 0.44 
Coeficiente de excesso (a/b) 1,04 1,04 1,30 1,30 
Coeficiente de saturação (a/c) 0,92 0,92 0.58 0,58 

"' Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas 

das de mão-de-obra onde terão melhores chances de participa
ção ativa no desenvolvimento econômico do estado. 

B) Subárea "B" 

Nessa situação encontra-se apenas a Microrregião 121 -Penedo 
e caracteriza-se por apresentar o mais alto coeficiente de excesso 
verificado no estado (3,27 e 2,63, respectivamente para 1970 e 
1975), um coeficiente de uso relativamente baixo, refletindo uma 
subutilização dos recursos da ordem de 67% e 58% (1970 e 
1975) e uma situação de saturação, embora pouco marcante. 

Essa microrregião, privilegiada por sua localização, tendo a 
leste o oceano Atlântico e a sul o rio São Francisco, encontra boas 
razões para basear sua agricultura na cultura do arroz, favorecen
do-se de manchas de fertilidade alta (Giei Pouco Húmico), cuja 
área plantada é superior a 70 km2

• Entretanto, é oportuno ressal
tar que na escala em que o trabalho é executado (1 :1.000.000) 
deixam de ser registradas algumas áreas menores, porém impor
tantes, como as várzeas dos rios nos seus trechos mais estreitos. 
Assim, a parcela potencialmente apta aos cultivos temporários, 
da ordem de apenas 8 km2 , não condiz com as condições reais, 
levando a concluir de forma pouco real que seus recursos es
tão já sobreutilizados. 

Entretanto, registra-se subutilização sobretudo nas áreas des
tinadas aos cultivos permanentes, cuja aptidão é de 1 .063 km2

, 

60% das terras cultiváveis, quando uma parcela ainda insignifi
cante, em torno de 4%, é aproveitada para essa finalidade. 

Assim, a partir de modificações estruturais, o excedente popu
lacional da ordem de 10.928 homens (1975), que representa 
mais de 70% da PEA. seria absorvido com bastante folga sem 
atingir a faixa dos rendimentos decrescentes por homem ocu
pado. 

C) Subárea "C" 

Reúne características similares à da Subárea "C" descrita anteri
ormente em Pernambuco e dela apenas faz parte a Microrregião 
117 - Litoral Norte Alagoano. 

Seu grau de sobreutílização é também elevado (1 ,99 e 2,80), 
como mostra a Tabela 5.LXXIV, por imposição de sua atual estru
tura de uso. A cana-de-açúcar, por exemplo, cultura de maior re
presentatividade na microrregião, não conta aqui com os Tabulei
ros Costeiros, que favorecem sua exploração sobretudo pelas 
condições geomorfológicas da área, plana em sua grande exten
são,o que elimina o uso de certas práticas como as curvas de nível 
e drenagem, facilitando, por outro lado, a mecaniz3ção. Assim, 
seu cultivo é realizado sobre áreas de topografia irregular, mais 
apropriadas ao uso de atividades menos intensivas. 

Por outro lado, o levantamento de sua capacidade potencial 
ressalta ainda alta disponibilidade de terra (63%) apta para culti
vos permanentes, que, se utilizada corretamente, minimizaria a 
questão do sobreuso. Entretanto, nessa microrregião o coefici
ente de excesso extremamente baixo (0,60 e 0,48) é pouco acei
tável. Esta situação é parcialmente explicada pelo constante fluxo 
migratório que a cultura da cana-de-açúcar exige, pois nesses 
casos a população flutuante não será computada na oferta atual. 
Deste modo, a sua relacão com a demanda atual de mão-de-obra 
oferece um coeficiente artificialmente inferior ao real. Entretanto, 
outros fatores podem estar influenciando para esta situação. 
Assim, os dados computados na oferta atual podem estar de fato 
subestimados, ou ainda o setor agrícola não apresentar na reali
dade as superfícies cultivadas aqui consideradas. Da mesma 
maneira o coeficiente técnico aceito para o cálculo do índice 
tecnológico pode não estar refletindo de forma adequada a tecno
logia aplicada na região. Em todo caso, é necessário fazer uma 
apreciação mais detalhada a nível municipal a fim de melhor 
detectar as verdadeiras causas desta distorção. 

Por outro lado, a demanda potencial de mão-de-obra da mi
crorregião é inferior à atual oferta, apresentando assim grau de 
saturação moderada. Neste caso, parte dessa população deverá 
alimentarfluxos migratórios ou dirigir-se aos outros dois setores 
da economia cuja participação atual não é superior a 25%. 
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TABELA 5 LXXIII 
Análise de parte do Estado de Pernambuco - 1970/1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atual - 1970 

MRH 101' MRH 102' MRH 103 MRH 104' MRH 105' MRH 106 MRH 107' MRH 108' MRH 109 

Culturas temporárias 
4rea recenseada (km2) 145 163 
Area recenseada (%) 4 3 
lndice tecnológico (h/km2) 26 29 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 3 770 4 727 

Culturas permanentes 
4rea recenseada (km2) 114 184 
Area recenseada (%) 3 4 
lndice tecnológico (h/km2) 12 12 
Requenmento de mão-de-obra (h/ano) 1 368 2 208 

Pastos cultivados 
4rea recenseada (km2) 23 30 
Area recenseada (%) 1 1 
lndice tecnológico (h/km2) 1.4 1.4 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 32 42 

Pastos naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 2 957 2 980 
Estimativa p/área da micro (%) 86 57 
lndice tecnológico (h/km2) 0,6 0,6 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 1 774 1 788 

Matas plantadas 
4rea recenseada (km2) o 3 
Area recenseada (%) o o 
lndtce tecnológico (h/km2) 5 5 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) o 15 

Matas naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 65 472 
Estimativa p/área da micro (%) 2 9 
lndice tecnológico (h/km2) 0,03 0,03 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 2 14 

Terras prod n/util e em descanso 
4rea recenseada (km2) 82 1 125 
Area recenseada (%) 3 21 

Terras improdutivas 
4rea recenseada (km2) 42 279 
Area recenseada (%) 1 5 

Total 
4rea (km2) 3428 5 236 
Area (%) 100 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 6946 8 794 

(1)- Fator de correção: superfbe total/superfície recenseada 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuário, 1970/1975 
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1 884 3 468 948 731 

19 77 147 20 
1 1 3 2 
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1 932 9776 5 704 989 
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6811 15 642 17 224 12007 

Populacão economicamente ativa e setor de dependência - 1970 

MRH 101' MRH 102' MRH 103 MRH 104' 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto 

Primário (1) 8909 84 11 762 68 33 800 66 7 153 
Secundário 741 7 1 952 11 5003 10 834 
Terciário 999 9 3 694 21 12 209 24 2288 

Total 10649 100 17 408 100 51 012 100 10 275 

Populacão economicamente ativa e setor de dependência - 1970 

1 379 1 606 
16 20 
25 28 

34475 44968 

194 249 
2 3 

30 57 
5820 14193 

436 847 
5 11 

2,8 2,8 
1 221 2 372 

4 542 3 362 
52 43 

1 1 
4 542 3 362 

12 5 
o o 
5 5 

60 25 

933 819 
10 10 

0,12 0,12 
112 98 

940 802 
11 10 

339 224 
4 3 

8 775 7 914 
100 100 

46230 65018 

MRH 

% Absoluto 

70 21 791 
8 2 353 

22 4941 

100 29085 

MRH 111' 

348 
27 
52 

18096 

37 
3 

96 
3 552 

4 
o 

1.4 
6 

204 
16 

0,6 
122 

5 
o 
5 

25 

428 
33 

0,21 
90 

206 
16 

64 
5 

1 296 
100 

21 891 

105' 

% 

75 
8 

17 

100 

MRH 107' MRH 108' MRH 109 MRH 111' MRH 112 

Absoluto % 

Primário (1) 23 305 91 
Secundário 554 2 
Terciário 1 786 7 

Total 25 645 100 

(1)- Parcela considerada como a oferta atual 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Demográfico, 1970 
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Absoluto % 

93 500 62 
16 159 11 
41 791 27 

151 450 100 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

142 717 81 22 726 6 98 968 64 
7 598 4 86020 24 19469 13 

25 909 15 254 254 70 34870 23 

176 224 100 363 000 100 153 307 100 

MRH 112 Total 
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MRH 106 

Absoluto % 

36 386 74 
3 281 6 
9 740 20 

49407 100 

Total 

Absoluto % 

501017 48 
143 964 14 
392481 38 

1 037 462 100 



TABELA 5 LXXIII - Contmuação 

Estrutura de uso e requerimento de mão~de-obra atual - 1975 

MRH 101' MRH 102' MRH 103 MRH 104' MRH 105' MRH 106 MRH 107' MRH 108' 

Culturas temporánas 
Área recenseada lkm2) 150 161 
~rea recenseada (%) 4 3 
lndice tecnológico lh/km2) 20 22 
Requenmento de mão-<le-obra Ih/ano) 3000 3 542 

Çulturas permanentes 
~rea recenseada {km2) 77 167 
~rea recenseada {%) 2 3 
lndrce tecnológrco lh~<m2) 12 12 
Requerimento de mão-<le-obra Ih/ano) 924 2004 

Pastos cultivados 
~rea recenseada (km2 ) 27 32 
~rea recenseada {%) 1 1 
lndice tecnológrco lh~<m2) 1.4 1.4 
Requerimento de mão -<I e-obra Ih/ano) 38 45 

Pastos naturais \1) 
Estimativa p/área da m1cro (km2) 2 843 3 131 
~stimativa p/área da mtcro (%) 83 60 
lndrce tecnológrco lh~<m2) 0,6 0,6 
Requerimento de mão-<le-obra Ih/ano) 1 706 1 879 

Matas plantadas 
J\rea recenseada (km2) - -
Area recenseada (%) - -
lndrce tecnológrco lh/km2) 5 5 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) - -

Matas naturais (1) 
Est1mat1va p/área da m1cro (km2) 57 513 
~st1rnat1va p/área da m1cro (%) 2 10 
lndrce tecnológrco lh~<m2) 0,03 0,03 
Requerimento de mão-<le-obra Ih/ano) 2 15 

Terras prod n/utll e em descanso 
~rea recenseada (km2) 243 993 
Area recenseada (%) 7 19 

Te nas 1mprodut1vas 
~rea recenseada (km2) 31 239 
Area recenseada (%) 1 4 

Total 
Área lkm2) 3 428 5 236 
Area 1%) 100 100 
Requenmento de mão-de-obra (h/ano) 5 670 7 485 

(1) -Fator de correção: superfÍCie total/superfície recenseada 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuárro, 1970/1975 
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15 703 18 988 13 183 45 626 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1975 {2) 

MRH 101' MRH 102' MRH 103 MRH 104' 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

P11mário 11) 10060 84 13 050 67 38 970 65 7 749 70 
Secundário 836 7 2 195 11 6090 10 910 8 
Terc1áno 1 129 9 4 147 22 14 768 25 2 491 22 

Total 12 025 100 19 392 100 59 828 100 11 150 100 

Populacão economicamente at1va e setor de dependência - 1975 (2) 

MRH 107' MRH 108' MRH 109 MRH 111' 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Prrmárro 111 23 807 91 97 185 61 142 178 80 26 768 7 
Secundáno 557 2 17 212 11 7 879 4 97 110 24 
Terciário 1 809 7 44 748 28 27 046 16 280 234 69 

Total 26 173 100 159 145 100 177103 100 404112 100 

{1)- Parcela considerada como a oferta atual (2)- Projeção para a população economicamente ativa 

MRH 109 MRH 111' MRH 112 Total 
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1 507 11 61 2 786 
19 1 1 4 

2,8 1 4 1.4 2,5 
4220 15 85 7 057 

3126 255 706 42 137 
39 20 12 58 

1 0,6 0,6 0,7 
3 126 153 424 29435 

o - 32 45 
o - o o 
5 5 5 5 
o - 160 225 

550 244 966 8 814 
7 19 17 12 

0,12 0,21 0,21 0,08 
66 51 203 704 

636 216 1 212 7 403 
8 16 21 10 

212 68 223 1 836 
3 5 4 3 

7 914 1 296 5 764 73 076 
100 100 100 100 

75 436 27 961 122 052 381 066 

MRH 105' MRH 106 

Absoluto % Absoluto % 

23 944 75 39 880 74 
2 547 8 3 552 7 
5 272 17 10 585 19 

31 763 100 54 017 100 

MRH 112 Total 

Absoluto % Absoluto % 

103 734 64 527 325 47 
20 618 13 159 506 14 
38 709 23 430 938 39 

163 061 100 1 117 769 100 
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TABELA 5 LXXIII -Conclusão 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais - 1970 e 1975 

MRH 101' MRH 102' MRH 103 MRH 104' MRH 105* MRH 106 MRH 107* MRH 108* MRH 109 MRH 111' MRH 112 Total 

Cultivável temporária 
~rea potencial (km2) - - - - - - 81 6 86 6 23 202 
~rea potencial (%) - - - - - - 8 o 1 o o o 
lndice tecnológico (h/km2) 23 25 40 28 23 20 45 24 32 52 46 39 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) - - - - - - 3 645 144 2 752 312 1 058 7 911 

Cultivável permanente 
~rea potencial (km2) - 58 495 327 205 658 377 1431 1 817 189 294 5 851 
Area potencial (%) - 1 2 17 2 12 38 16 23 15 5 8 
lndice tecnológico (hfkm2) 12 12 12 12 12 12 33 28 47 95 97 35 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) - 696 5 940 3 924 2 460 7 896 12 441 40068 85 399 17 955 28 518 205 297 

Agrostável plantada 
~rea potencial (km2) 2 922 3 986 9192 1141 4 948 3 324 49 3 390 2 244 84 247 31 527 
Area potencial (%) 85 76 41 59 51 58 5 39 29 6 4 43 
lndice tecnológico (h/km2) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2,1 1.4 2,8 2,8 1.4 1.4 2 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 4091 5 580 12 869 1 597 6 927 6 980 69 9 492 6 283 118 346 54 352 

Agrostável natural 
~rea potencial (km2) 161 1 036 11 920 155 4026 1 362 242 2 269 1 606 906 3 769 27 452 
Area potencial (%) 5 20 54 8 41 24 25 26 20 70 66 38 
lndice tecnológico (h/km2) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 0,6 1 1 0,6 0,6 0.7 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 97 622 7 152 93 2 416 1 362 145 2 269 1 606 544 2 261 18 567 

Silvicultável 
~rea potencial (km2) 345 156 655 309 597 360 240 1 679 2161 111 1 431 8044 
Area potencial (%) 10 3 3 16 6 6 24 19 27 9 25 11 
lndice tecnológico (hfkm2) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 863 390 1 638 773 1 493 936 624 4 365 5 619 289 3 721 20 711 

Total 
~rea potencial (km2) 3428 5 236 22 262 1 932 9 776 5 704 989 8 775 7 914 1 296 5 764 73 076 
Area potencial (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 5 051 7 288 27 599 6 387 13 296 17 174 16 924 56 338 101 659 19 218 35 904 306 838 

Coeficientes - 1970 

MRH 101' MRH 102* MRH 103 MRH 104' MRH 105' MRH 106 MRH 107' MRH 108' MRH 109 MRH 111' MRH 112 Total 

Oferta atual de mão-de-obra (a) 8909 11 762 33800 7 153 21 791 36 386 23 305 93 500 142 717 22 726 98968 501 017 
Requenmento atual de mão-de-obra (b) 6 946 8 794 28 581 6 811 15 642 17 224 12 007 46 230 65018 21 891 110318 339 662 
Requerimento potencial 
de mão-de-obra (c) 5 051 7 288 27 599 6 387 13 296 17 174 16 924 56 338 101 659 19 218 35 904 306 838 
Coeficiente de uso (b/c) 1,38 1,21 1,04 1,07 1,18 1,00 0,71 0,82 0,64 1,14 3,07 1.11 
Coeficiente de excesso (a/b) 1,28 1,34 1,18 1,05 1,39 2,11 1,94 2,02 2,20 1,04 0,90 1.48 
Coeficiente de saturação (a/c) 1,76 1,61 1,22 1,12 1,64 2,12 1,38 1,66 1.40 1,18 2.76 1,63 

Coeficientes - 1975 

MRH 101* MRH 102' MRH 103 MRH 104' MRH 105' MRH 106 MRH 107' MRH 108' MRH 109 MRH 111* MRH 112 Total 

Oferta atual de mão-de-obra (a) 10060 13050 38 970 7 749 23 944 39 880 23 807 97 185 142 178 26 768 103 734 527 325 
Requerimento atual de mão-de-obra (b) 5 670 7 485 42 938 6024 15 703 18 988 13183 45 626 75 436 27 961 122 052 381 066 
Requerimento potencial 
de mão-de-obra (c) 5 051 7 288 27 599 6 387 13 296 17174 16 924 56 338 101 659 19218 35 904 306 838 
Coeficiente de uso (b/c) 1,12 1,03 1,56 0,94 1,18 1,11 0,78 0,81 0.74 1.45 3.40 1,24 
Coeficiente de excesso (a/b) 1,77 1,74 0,91 1,29 1,52 2,10 1,81 2,13 1,88 0,96 0,85 1,38 
Coeficiente de saturação (a/c) 1,99 1.79 1.41 1,21 1,80 2,32 1.41 1.73 1.39 1,39 2,89 1,72 

* Microrregiões parcialmente contidas nas Folhas 
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TABELA 5 LXXIV 
Análise do Estado de Alagoas - 1970/1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atual - 1970 

MRH 113 MRH 114 

Çulturas temporárias 
~rea recenseada (km2) 554 1 230 
!'-rea recenseada (%) 15 26 
lndice tecnológico (h/km2) 28 28 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 15 512 34 440 

Çulturas permanentes 
~rea recenseada (km2) 16 o 
!'-rea recenseada (%) o -
lndice tecnológico (h/km2) 12 -
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 192 -
Pastos cultivados 
1\rea recenseada (km2) 84 348 
!'-rea recenseada (%) 2 7 
lndice tecnológico (h/km2) 1,6 8 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 134 2 784 

Pastos naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 1 424 1 532 
Estimativa p/área da micro (%) 37 32 
lndice tecnológico (h/km2) 0,8 0,8 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 1 139 1 226 

Matas plantadas 
1\rea recenseada (km2) 1 5 
!'-rea recenseada (%) o o 
lndice tecnológico (h/km2) 5 5 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 5 25 

Matas naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 931 597 
Estimativa p/área da micro (%) 24 13 
Índice tecnológico (h/km2) 0,03 0,03 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 28 18 

Terras prod n/util e em descanso 
1\rea recenseada (km2) 702 1 023 
Area recenseada (%) 19 21 

Terras improdutivas 
1\rea recenseada (km2) 113 71 
Area re!?enseada (%) 3 1 

Total 
1\rea (km2) 3 825 4 806 
Area (%) 100 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 17 010 38 493 

(1)- Fator de correção: superfície total/superfície recenseada 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuário, 1970/1975 

MRH 115 MRH 116 MRH 117 MR.H 118 

407 1 481 378 542 
18 29 20 13 
33 72 84 41 

13 431 106 632 31 752 22 222 

24 97 121 13 
1 2 6 o 

41 41 13 41 
984 3 977 1 573 533 

598 286 19 667 
26 6 1 16 
1,6 1,6 1,6 1,6 

957 458 30 '1 067 

776 1 198 258 1 843 
34 23 13 44 

0,8 0,8 0,8 0,8 
621 958 206 1 474 

3 4 7 3 
o o o o 
5 5 5 5 

15 20 35 15 

136 1 076 632 398 
6 21 32 10 

0,21 0,21 0,21 0,21 
29 226 133 84 

283 856 438 676 
13 17 23 16 

45 112 102 55 
2 2 5 1 

2 272 5 110 1 955 4 197 
100 100 100 100 

16 037 112 271 33 729 25 395 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1970 

MRH 113 

Absoluto 

Primário (1) 22 369 
Secundário 2 211 
Terciário 2 822 

Total 27 402 

MRH 118 

Absoluto 

Primário (1) 67 936 
Secundário 3 080 
Terciário 8 848 

Total 79 864 

11) - Parcela consrderada como a oferta atual 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Demográfico, 1970 

MRH 114 MRH 115 

% Absoluto % Absoluto % 

82 42 404 83 38 225 79 
8 2 135 4 2 077 4 

10 6 456 13 7 916 17 

100 50 995 100 48 218 100 

Populacão economicamente ativa e setor de dependência - 1970 

MRH 119 MRH 120 

% Absoluto % Absoluto % 

85 18 854 72 14 552 15 
4 3 003 11 22 214 23 

11 4 486 17 58 941 62 

100 26 343 100 95 707 100 

MRH 119 MRH 120 MRH 121 Total 

279 307 95 5 273 
11 19 5 19 
89 89 36 53 

24 831 27 323 3 420 279 563 

45 60 63 439 
2 4 4 2 

13 15 13 22 
585 900 819 9 563 

63 34 158 2 257 
2 2 9 8 

1,6 1,6 1,6 3 
101 54 233 5 818 

152 202 760 8 145 
6 13 43 29 

0,8 0,8 0,8 80 
122 162 608 6 516 

1 3 1 28 
o o o o 
5 5 5 5 
5 15 5 140 

1 177 656 556 6 159 
47 41 31 22 

0,21 0,21 0,21 6 
247 138 117 1 020 

737 252 123 5 090 
29 16 7 18 

71 71 27 667 
3 5 1 2 

2 525 1 585 1 783 28 058 
100 100 100 100 

25 891 28 592 5 202 302 620 

MRH 116 MRH 117 

Absoluto % Absoluto % 

81 706 79 20 086 76 
8 351 8 2 237 8 

13 954 13 4 291 16 

104 011 100 26 624 100 

MRH 121 Total 

Absoluto % Absoluto % 

17 013 73 323 155 67 
1 651 7 46 959 10 
4 745 20 112 459 23 

23 409 100 482 573 100 
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TABELA 5.LXXIV -Continuação 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atual - 1975 

MRH 113 MRH 114 

Çulturas temporárias 
~rea recenseada (km2) 708 1 226 
~rea recenseada (%) 18 26 
lndice tecnológico (hfkm2) 28 28 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 19 824 34 328 

Çulturas permanentes 
~rea recenseada (km2) 11 o 
~rea recenseada (%) o -
lndice tecnológico (h/km2) 12 -
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 138 -
Pastos cultivados 
4rea recenseada (km2) 105 422 
~rea recenseada (%) 3 9 
lndice tecnológico (h/km2) 1.6 8 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 168 3 376 

Pastos naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 1 538 1 799 
~stimativa p/área da micro (%) 40 37 
lndice tecnológico (h/km2) 0,8 0,8 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 1 230 1 439 

Matas plantadas 
4rea recenseada (km2) - o 
~rea recenseada (%) - -
lndice tecnológico (hfkm2) 5 5 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) - -

Matas naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 697 778 
~stimativa p/área da micro (%) 19 16 
lndice tecnológico (h/km2) 0,03 0,03 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 21 23 

Terras prod n/util e em descanso 
4rea recenseada (km2) 653 500 
Area recenseada (%) 17 10 

Terras improdutivas 
4rea recenseada (km2) 113 81 
Area recenseada (%) 3 2 

Total 
4rea (km2) 3 825 4 806 
Area (%) 100 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 21 381 39 166 

(1) -Fator de correção: superfície total/superfície recenseada 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuário, 1970/1975 

MRH 115 

476 
21 
35 

16 660 

26 
1 

41 
1 066 

928 
41 
1,6 

1 485 

579 
25 

0,8 
463 

-
-

5 
-

83 
4 

0,21 
17 

150 
7 

30 
1 

2 272 
100 

19 961 

MRH 116 MRH 117 MRH 11B 

1 877 519 677 
37 27 16 
83 88 43 

155 791 45 672 29 111 

74 111 10 
1 6 o 

41 13 41 
3 034 1 443 410 

464 20 898 
9 1 22 

1,6 1,6 1,6 
742 32 1 437 

917 219 1 549 
18 11 37 

0,8 0,8 0,8 
734 175 1 239 

o - -
- - -

5 5 5 
- - -

754 445 579 
15 23 14 

0,21 0,21 0,21 
158 93 122 

830 552 436 
17 28 10 

144 89 48 
3 4 1 

5 110 1 955 4 197 
100 100 100 

160 459 47 415 32 319 

MRH 119 

765 
30 
94 

71 910 

48 
2 

13 
624 

108 
4 

1,6 
173 

164 
6 

0,8 
131 

-
-

5 
-

542 
22 

0,21 
114 

864 
34 

34 
2 

2 525 
100 

72 952 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1975 (2) 

MRH 113 MRH 114 MRH 115 MRH 116 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto 

Primário (1) 24 95"6 80 46 309 83 38 969 79 81 567 
Secundário 2 665 9 2 321 4 2 143 4 8 406 
Terciário 3 408 11 7 055 13 8 152 17 13 926 

Total 31 028 100 55 685 100 49 264 100 103 898 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1975 12) 

MRH 118 MRH 119 MRH 120 MRH 121 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto 

Primário (1) 76 388 84 23 198 72 17 185 15 17 646 
Secundário 3 700 4 3 548 11 26 783 23 1 738 
Terciário 10494 12 5 518 17 71 909 62 4 990 

Total 90 582 100 32 265 100 115 877 100 24 375 

(1) -Parcela considerada como a oferta atual (2) -Projeção para a população economicamente ativa 
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MRH 120 MRH 121 Total 

387 132 6 767 
24 7 24 
95 35 61 

36 765 4 620 414 681 

65 78 423 
4 4 1 

13 13 20 
845 1 014 8 574 

43 265 3 253 
3 15 12 

1,6 1,6 2 
69 424 7 906 

189 690 7 644 
12 39 27 

0,8 0,8 1 
151 552 6 114 

- - -
- - -

5 5 -
- - -

578 514 4 970 
37 29 18 

0,21 0,21 0,15 
121 108 777 

256 81 4 372 
16 5 16 

67 23 629 
4 1 2 

1 585 1 783 28 058 
100 100 100 

37 951 6 718 438 052 

MRH 117 

% Absoluto % 

79 23 185 75 
8 2 633 9 

13 4 987 16 

100 30 805 100 

Total 

% Absoluto % 

72 349 403 66 
7 53 937 lO 

21 130 439 24 

100 533 779 100 



TABELA 5 LXXIV -Conclusão 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970 e 1975 

MRH 113 MRH 114 MRH 115 MRH 116 MRH 117 MRH 118 MRH 119 MRH 120 MRH 121 Total 

Çultivável temporária 
~rea potencial (km2) - - - - - 54 - - 8 62 
~rea potencial (%) - - - - - 1 - - - -
lndice tecnológico (h/km2) 28 28 34 78 86 43 93 93 35 44 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) - - - - - 2 451 - - 280 2 731 

Çultivável permanente 
~rea potencial (km2) 861 1 023 1 140 1 846' 1 242 3 115 2 353 1 345 1 063 13 988 
~rea potencial (%) 22 21 50 36 63 74 93 85 60 50 
lndice tecnológico (hfkm2) 12 8 41 41 i3 41 13 13 13 25 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 10 332 8184 46 740 75 686 16146 127 715 30 589 17 485 14 677 347 554 

Agrostável plantada 
~rea potencial (km2) 2 635 1 816 283 87 170 490 62 108 238 5 889 
~rea potencial (%) 69 38 12 2 9 12 2 7 13 21 
lndice tecnológico (h/km2) 1,6 8 1,6 1.6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 4 
Requerimento de mão -de-obra (h/ano) 4 216 14 528 453 139 272. 784 99 173 381 21 045 

Agrostável natural 
~rea potencial (km2) 271 1 811 424 1 057 509 173 74 94 419 4 832 
~rea potencial (%) 7 38 19 21 26 4 3 6 24 17 
lndice tecnológico (h/km2) 0,8 0,8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 217 1 449 339 846 407 138 59 75 335 3 865 

Silvicultável 
~rea potencial (km2) 58 156 425 2120 34 365 36 38 55 3 287 
Area potencial (%) 2 3 19 41 2 9 2 2 3 12 
lndice tecnológico (h/km2) 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 145 390 1 105 5 512 88 949 94 99 143 8 525 

Total 
~rea potencial (km2) 3 825 4 806 2 272 5110 1 955 4 197 2 525 1 585 1 783 28 058 
Area potencial (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 14 910 24 551 48 637 82 183 16 913 132 037 30841 17 832 15 816 383 720 

Coeficientes - 1970 

MRH 113 MRH 114 MRH 115 MRH 116 MRH 117 MRH 118 MRH 119 MRH 120 MRH 121 Total 

Oferta atual de mão-de-obra (a) 22 369 42 404 38 225 81 706 20096 67 936 18 854 14 552 17 013 323 155 
Requerimento atual de mão-de-obra (b) 17 010 38 493 16 037 112 271 33 729 25 395 25 891 28 592 5 202 302 620 
Requerimento potencial de 
mão-de-obra (c) 14 910 24 551 48 637 82 183 16 913 132 037 30 841 17 832 15 816 383 72.0 
Coeficiente de uso (b/c) 1,14 1,57 0,33 1,37 1,99 0,19 0,84 1,60 0,33 0,79 
Coeficiente de excesso (a/b) 1,32 1.10 2,38 0,73 0,60 2,68 0,73 0,51 3,27 1,07 
Coeficiente de saturação (a/c) 1.50 1.73 0,79 0,99 1.19 0,51 0,61 0,82 1,08 0,84 

Coeficientes - 1975 

MRH 113 MRH 114 MRH 115 MRH 116 MRH 117 MRH 118 MRH 119 MRH 120 MRH 121 Total 

Oferta atual de mão-de-obra (a) 24 956 46 309 38 969 81 567 23 185 76 388 23 198 17 185 17 646 349 403 
Requerimento atual de mão-de-obra (b) 21 381 39 166 19 691 160 459 47 415 32 319 72 952 37 951 6 718 438 052 
Requerimento potencial de 
mão-de-obra (c) 14 910 24 551 48 637 82 183 16.913 132 037 30.841 17 832 15 816 383 720 
Coeficiente de uso (b/c) 1.43 1,60 0.40 1,95 2,80 0,24 2,37 2,13 0.42 1,14 
Coeficiente de excesso (a/b) 1,17 1.18 1,98 0,51 0.48 2,36 0,32 0.45 2,63 0,80 
Coeficiente de saturação (a/c) 1,67 1.88 0,80 0,99 1,37 0,58 0,75 0,96 1,11 0,91 
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D) Subárea "D" 

Constituída pelas Microrregiões 115- Palmeira dos Índios e 118 
_ Arapiraca, caracteriza-se por apresentar uma força de trabalho 
vinculada ao setor primário da economia, superior ao que seria 
necessário para obter-se o máximo de produtividade por homem 
ocupado, dentro das atuais condições de tecnologia e estrutura 
de uso. Assim, seus coeficientes de excesso demonstram que se 
vem trabalhando dentro da faixa de rendimentos decrescentes. 
No entanto, o fato de ao mesmo tempo se apresentarem subu
tilizadas (coeficientes de uso 0.40 e 0.24) demonstra que esta 
mão-de-obra excedente será facilmente absorvida através de 
uma reorientação de suas atividades agrícolas e que ainda permi
te absorver uma parcela de crescimento adicional, como evi
denciado por seus coeficientes de saturação (0.80 e 0,58, pa
ra 1975). 

Dessa forma, os incentivos agrícolas devem visar, sobretudo, 
à introdução de espécies permanentes cujo potencial, segundo o 
levantamento de sua capacidade natural, representa 50% e 74% 
das terras, respectivamente, para as Microrregiões 115 e 118. 

É oportuno mencionar que a parcela potencialmente apta às 
pastagens cultivadas, para as microrregiões aqui relacionadas, é 
da ordem de 12%. enquanto que a área atualmente em uso repre
senta 26% e 16% (1970) e 41% e 22% (1975), respectivamente 
para as Micros 115 e 118. Convém ainda esclarecer que nestas 
áreas concentra-se boa parte da bovinocultura de corte. princi
palmente na Microrregião 115- Palmeira dos Índios onde a prá
tica de irrigação de capineiras, uso de leguminosas como a 
algaroba, do capim buffel e ainda da palma forrageira são co
muns na melhoria das pastagens. 

E) Subárea "E" 

Reúne as Microrregiões 116- Mata Alagoana e 120- Maceió, e 
apresenta as seguintes características: está sobreutilizada em 
relação à sua capacidade potencial, não apresenta excedente de 
mão-de-obra, e suas ofertas atuais são inferiores à demanda 
potencial, caracterizando microrregiões não saturadas. No caso 
da Microrregião 116- Mata Alagoana, pode-se considerá-la pra
ticamente em equilíbrio nesse aspecto. tal como mostra seu coe
ficiente (0,99). 

O grau de sobreutilização sensivelmente alterado no período 
1975 recai sobre os cultivos temporários, tendo à frente a cultura 
da cana-de-açúcar. que. como comentado na Subárea "C", favo
rece a uma excepcional demanda de mão-de-obra nos períodos 
críticos, forcando um baixo coeficiente de excesso de mão-de
obra. Em to.do caso, suas demandas potenciais suportam uma 
pequena intensificação na força de trabalho, sem prejudicar a 
produção por homem ocupado, como demonstram seus coefici
entes de saturação, inferiores ao ponto de equilíbrio. 

Prevalecem como áreas prioritárias de incentivos à agricultura 
aquelas que abrangem os cultivos permanentes, que represen
tam 36% e 85%, respectivamente, para as Microrregiões 116 e 
120. Poderão utilizar-se a curto prazo das terras produtivas não 
utilizadas e em descanso e de maneira racional das áreas de 
matas naturais, porém somente para a Microrregião 120- Ma
ceió. já que as áreas referentes a essa atividade no âmbito da Mi
crorregião 116 - Mata Alagoana vêm sendo gradativamente 
exploradas de acordo com os dados recenseados para 1970 e 
1975, quando sua capacidade natural destinada à silvicultura re
presentava 41% das terras. 

F) Subárea "F" 

Aqui se enquadra a Microrregião 119-Tabuleiros de São Miguel 
dos Campos e a única do estado a apresentar modificações agu
déls em seu coeficiente de uso, saltando de 0,84 para 2,37, deter
minando outro posicionamento no gráfico estrelar. Conseqüen
temente, deixa de pertencer à Subárea "F" e assume as caracte
rísticas da Subárea "E" anteriormente comentada (Figs. 5.19 e 
5.20). 

Esse vertiginoso aumento em seu coeficiente de uso coincide 
com a expansão da cultura da cana-de-açúcar no mesmo período 
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calculada em 346 km2 • conforme informação do IBGE (Tabs. 5.L e 
5.LIII ). Assim. essa expansão pode ser confirmada pelos dados de 
sua estrutura de uso para 1970 e 1975 (Tab. 5.LXXIV). que entre 
um ano e outro é de 486 km2 , colocando esta microrregião como 
basicamente canavieira. Dessa forma. visto tratar-se de uma 
organização agrícola tipo Plantation. como aliás em todo o Nor
deste, com tendência a uma progressiva expansão, seu coefici
ente de uso determinado pela demanda atual e potencial de 
mão-de-obra, a curto prazo, não sofrerá modificações substan
ciais. 

Por outro lado, possui uma elevada capacidade natural para 
culturas permanentes, que, além de permitir maior equilíbrio em 
sua estrutura de uso, solucionaria em parte os problemas refleti
dos por seu coeficiente de excesso. Como mencionado anterior
mente na Subárea "E", a cana-de-açúcar é uma cultura muito 
absorvedora de mão-de-obra e esse fato é claramente perceptível 
nessa microrregião, que em 1970 contava com 73% de sua força 
produtiva e em 1975, dado o vertiginoso aumento de sua de
manda atual em relação à oferta atual, contava apenas com 
32%. 

Contudo, apesar da demanda atual ser extremamente elevada, 
principalmente em 1975, sua demanda potencial ainda está 
longe do ponto de saturação, assim há margem para uma intensi
ficação de suas atividades agrícolas. como se pode constatar em 
seus coeficientes para os anos propostos (0,61 e 0.75). 

É oportuno comentar a alta percentagem de terra que poderá 
se somar ao processo produtivo. 22% sob forma de matas natu
rais e 34% correspondentes às terras produtivas não utilizadas e 
em descanso (1975), que a partir de mudanças estruturais serão 
certamente bem aproveitadas. 

5.2.3.6 -Análise do Estado de Sergipe 

O Estado de Sergipe apresenta de acordo com a Tabela 5.LXXV 
32% de sua área total ocupada agricolamente, incluindo nesta 
denominação geral as culturas temporárias, as permanentes, 
bem como os pastos plantados e matas plantadas. Foge neste 
sentido ao padrão geral nordestino, onde estas atividades repre
sentam percentual significativamente mais baixo, em torno de 
15%. 

Destaque-se, também, a participação claramente preponde
rante dos pastos plantados que abrangem mais de duas terceiras 
partes desse total. Complementarmente, seu percentual de ocu
pação com pastos e matas naturais (54%) também deixa de acom
panhar a situação geral da região onde comumente se registram 
valores superiores a 70%. No entanto, o percentual significativo 
de terras produtivas porém não utilizadas (11 %)é compatível com 
ela. Desta maneira, dois fatos ficam evidentes, o caráter prepon
derantemente pecuarista do estado, especialmente quando tam
bém consideradas as áreas de pastos naturais ali existentes, e a 
alta disponibilidade de terras para eventual crescimento de sua 
área cultivada, dado o elevado percentual ainda não incorporado 
a essas atividades, como mencionado anteriormente. 

O potencial natural determinado pelo estudo da Capacidade 
de Uso dos Recursos Naturais Renováveis, aqui sintetizado sob a 
denominacão de Estrutura de Uso Potencial, confirma em linhas 
gerais esta' alta disponibilidade, dados os relativamente elevados 
percentuais de áreas com aptidão adequada ao desenvolvimento 
das culturas permanentes (43%) e dos pastos cultivados (26%). 
No entanto, ressalta-se o fato de o atual percentual ocupado com 
culturas temporárias ter ultrapassado sobejamente os 2% dis
poníveis com aptidão natural para esse tipo de agricultura, consti
tuindo sinal claro da necessidade de serem introduzidas práticas 
de conservação dos recursos, quando menos nos casos onde são 
explorados esses tipos de cultivos. 

De qualquer maneira o enfoque geral do estado evidencia mar
gem considerável para o crescimento da produção agropecuária. 
O coeficiente de uso (0,38%), estabelecido pela relação entre o 
requerimento atual (82.837 h) e potencial (222.1 02 h) de mão
de-obra, conforme explicado na metodologia, ratifica plena
mente esta conclusão. Assim, estar-se-ia explorando apenas 
38% da capacidade natural dos recursos disponíveis no estado. 



TABELA 5 LXXV 
Análise do Estado de Serg1pe - 1970/1975 

Estrutura de uso e requenmento de mão-de-obra atual - 1970 

MRH 123 

Culturas temporárias 
4rea recenseada (km2) 317 
.:<rea recenseada (%) 7 
lndice tecnológico (h/km2) 28 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 8 876 

Cuturas permanentes 
4rea recenseada (km2) o 
~rea recenseada (%) o 
lndice tecnológico (h/km2) -
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) -
Pastos cultivados 
4rea recenseada (km2) 596 
.:<rea recenseada (%) 13 
lndice tecnológico (h/km2) 1.4 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 834 

Pastos naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 1 956 
~stimativa p/área da micro (%) 41 
lndice tecnológico (h/km2) 0.6 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 1 174 

Matas plantadas 
4rea recenseada (km2) 1 
Area recenseada (%) o 
Índice tecnológico (h/km2) 5 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 5 

Matas naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 565 
~stimativa p/área da micro (%) 12 
lndice tecnológico (h/km2) 0,03 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 17 

Terras prod n/util e em descanso 
4rea recenseada (km2) 1 095 
Area recenseada (%) 23 

Terras improdutivas 
4rea recenseada (km2) 178 
Area recenseada (%) 4 

Total 
4rea (km2) 4 708 
Area (%) 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 10 906 

(1)- Fator de correção: superfície total/superiície recenseada 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuário, 1970/1975 
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124 
8 

35 
4 340 

106 
7 

13 
1 378 

296 
19 
1.4 

414 

621 
41 
0,6 

373 

3 
o 
5 

15 

245 
16 
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MRH 125 MRH 126 MRH 127 

247 211 132 
6 10 11 

29 82 50 
7 163 17 302 6 600 

19 78 23 
o 4 2 

30 16 41 
570 1 248 943 

1 886 233 261 
44 11 22 
1.4 1.4 2 

2 640 326 522 

1 251 1 159 461 
30 55 39 

0.6 0,6 0.6 
751 695 277 

3 1 o 
o o o 
5 5 5 

15 5 o 

477 254 181 
11 12 15 

0.12 0,21 0,06 
57 53 11 

256 122 79 
6 6 7 

105 50 41 
3 2 4 

4 244 2 108 1 178 
100 100 100 

11 196 19 629 8 353 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1 970 

MRH 123 MRH 124 MRH125 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Primário (1) 15 234 85 14 999 67 31 568 82 
Secundário 665 4 2 449 11 1 818 5 
Terciário 1 978 11 4 886 22 5 225 13 

Total 17 877 100 22 334 100 38 611 100 

Populacão economicamente at1va e setor de dependência - 1970 

MRH 128 MRH 129 MRH 130 Total 

160 88 82 1 361 
5 3 4 6 

40 51 27 42 
6 400 4 488 2 214 57 383 

88 343 5 662 
3 12 o 3 

37 13 13 18 
3 256 4459 65 11 919 

1 303 133 382 5 090 
41 5 19 23 

2 1.4 1.4 2 
2 606 186 535 8 063 

897 1 079 642 8 066 
28 36 31 37 

0.6 0,6 0.6 0.6 
538 648 385 4 841 

6 8 3 25 
o o o o 
5 5 5 5 

30 40 15 125 

340 942 653 3 657 
11 32 32 17 

0,14 0,14 0.21 0.14 
48 132 137 506 

327 279 246 2 509 
10 9 12 11 

55 101 34 592 
2 3 2 3 

3 176 2 9 7 3 2 047 21 962 
100 100 100 100 

12 878 9 953 3 351 82 837 

MRH126 MRH 127 

Absoluto % Absoluto % 

14 547 64 19 898 78 
2 777 12 1 624 6 
5 404 24 4 096 16 

22 728 100 25 618 100 

MRH 128 MRH 129 MRH 130 Total 

Absoluto 

Pnmáno (1) 36 146 
Secundário 2 263 
Terciário 6 878 

Total 45 287 

(1) -Parcela considerada como a oferta atual 
Fonte: Fundação IBGE- Censo Demográfico, 1970 

% Absoluto % 

80 16 505 22 
5 17 566 23 

15 41 987 55 

100 76 058 100 

Absoluto % Absoluto % 

12 918 76 161 815 61 
1 178 7 30 340 11 
2 973 17 73 427 28 

17 069 100 265 582 100 
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TABELA 5 LXXV -Continuação 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atual - 1 975 

MRH 123 

Culturas temporárias 
Área recenseada (km2) 345 
Área recenseada (%) 7 
Índice tecnológico (h/km2) 28 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 9 660 

Culturas permanentes 
Área recenseada (km2) o 
Área recenseada (%) o 
Índice tecnológico (h/km2) -
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) -
Pastos cultivados 
Área recenseada (km2) 822 
Área recenseada (%) 18 
Índice tecnológico (h/km2) 1,4 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 1 151 

Pastos naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 2 131 
~stimativa p/área da micro (%) 45 
lndice tecnológico (h/km2) 0.6 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 1 273 

Matas plantadas 
~rea recenseada (km2) -
Area recenseada (%) -
Índice tecnológico (h/km2) 5 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) -
Matas naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 930 
~stimativa p/área da micro (%) 20 
lndice tecnológico (h/km2) 0,03 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 28 

Terras prod n/util e em descanso 
~rea recenseada (km2) 421 
Area recenseada (%) 9 

Terras improdutivas 
~rea recenseada (km2) 59 
Area recenseada (%) 1 

Total 
~rea (km2) 4 708 
Area (%) 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 12 112 

(1)- Fator de correção: superfície total/superfície recenseada 
Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário, 1970/1975 
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População economicamente ativa e setor de dependência - 1975 {2) 

MRH 129 MRH 130 

83 141 
3 7 

50 29 
4150 4089 

387 8 
13 o 
14 13 

5 418 104 

193 652 
7 32 

1,4 1.4 
270 913 

1 127 509 
38 25 
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5 -

780 488 
26 24 

0,14 0,21 
109 102 

303 218 
10 11 

99 31 
3 1 

2 973 2 04-7 
100 100 

10 628 5 513 

MRH 123 MRH 124 MRH 125 MRH 126 MRH 127 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto 

Primário (1) 18404 85 15 028 68· 32 806 82 15 526 64 21 756 
Secundário 794 4 2 484 11 1 868 5 3 005 12 1 821 
Terciário 2 392 11 4 712 21 5 374 13 5 820 24 4 559 

Total 21 590 100 22 224 100 40048 100 24 351 100 28 136 

Populacão economicamente ativa e setor de dependência - 1975 (2) 

MRH 128 MRH 129 MRH 130 Total 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto 

Primário (1) 38 967 80 18 910 20 14 309 76 175 706 
Secundário 2 397 5 21 659 23 1 297 7 35 325 
Terciário 7 358 15 52 187 57 3 303 17 85 705 

Total 48 722 100 92 756 100 18 909 100 296 736 

(1) -Parcela considerada como a oferta atual (2) -Projeção para a população economicamente ativa 
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TABELA 5 LXXV - Conclusão 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais- 1970 e 1975 

MRH 123 MRH 124 MRH 125 MRH 126 MRH 127 MRH 128 MRH 129 MRH 130 Total 

Cultivável temporária 
4rea potencial (km2) - - 150 94 26 169 - 25 464 
!'lrea potencial (%) - - 4 5 2 6 - 1 2 
lndice tecnológico (h/km 2) 28 36 30 81 48 44 50 28 46 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) - - 4 500 7 614 1 248 7 436 - 700 21 498 

Cultivável permanente 
Área potencial (km2) 264 523 2 582 1 444 379 1 596 1 914 822 9 524 
Área potenc•al (%) 6 34 61 69 32 50 64 40 43 
lndice tecnológico (h/km 2) 1.4 13 24 17 41 38 14 13 19 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 370 6 799 61 968 2 448 15 539 60 648 26 796 10 686 185 254 

Agrostável plantada 
0rea potencial (km2) 2 921 291 742 240 415 614 232 142 5 597 
Area potencial (%) 62 19 17 11 35 19 8 7 26 
lndice tecnológico (h/km2) 1.4 1,4 1.4 1,4 2 2 1,4 1.4 2 
Requenmento de mão-de-obra (h/ano) 4 089 407 1 039 336 830 1 228 325 199 8 453 

Agrostável natural 
0rea potencial (km2) 1 479 649 653 236 158 344 533 777 4 829 
Area potencial (%) 31 43 15 11 14 11 18 38 22 
lndice tecnológ1co (h/km2) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 887 389 392 142 95 206 320 466 2 897 

Silvicultável 
0rea potencial (km2) 44 65 11 7 94 200 453 294 281 1 548 
Area potencial (%) 1 4 3 4 17 14 10 14 7 
lndice tecnológico (h/km 2) 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 110 169 304 244 500 1 178 764 731 4 000 

Total 
0rea potencial (km2) 4 708 1 528 4 244 2 108 1 178 3 176 2 973 2 047 21 962 
Area potencial (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 5 456 7 764 68 203 10 784 18 212 70 696 28 205 12 782 222 102 

Coeficientes - 1970 

MRH 123 MRH 124 MRH 125 MRH 126 MRH 127 MRH 128 MRH 129 MRH 130 Total 

Oferta atual de mão-de-obra (a) 15 234 14 999 31 568 14 547 19 898 36 146 16 505 12 918 161 815 
Requerimento atual de mão-de-obra (b) 10 906 6 571 11 196 19 629 8 353 12 878 9 953 3 351 82 837 
Requerimento potencial de mão-de-obra (c) 5 456 7 764 68 203 10 784 18 212 70 696 28 205 12 782 222 102 
Coeficiente de uso (b/c) 2,00 0,85 0,16 1,82 0,46 0,18 0,35 0,26 0,38 
Coeficiente de excesso (a/b) 1,40 2,28 2,82 0,74 2,38 2,81 1,66 3,85 1,95 
Coeficiente de saturação (a/c) 2,79 1,93 0,46 1,35 1,09 0,51 0,59 1,01 0,73 

Coeficientes - 1975 

MRH 123 MRH 124 MRH 125 MRH 126 MRH 127 MRH 128 MRH 129 MRH 130 Total 

Q 

Oferta atual de mão-de-obra (a) 18 404 15 028 32 806 15 526 21 756 38 967 18 910 14 309 175 706 
Requerimento atual de mão-de-obra (b) 12 112 7 546 14 527 19 803 8 111 17 312 10 62!) 5 513 95 552 
Requerimento potencial de mão-de-obra (c) 5 456 7 764 68 203 10 784 18 212 70 696 28 205 12 782 222 102 
Coeficiente de uso (b/c) 2,22 0,97 0,21 1,84 0,45 0,24 0,38 0,43 0,43 
Coeficiente de excesso (a/b) 1,52 1,99 2,26 0,78 2,68 2,25 1,78 2,59 1,84 
Coeficiente de saturação (a/c) 3,37 1,93 0,48 1,44 1 '19 0,55 0,67 1,12 0,79 
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Paradoxalmente, ao mesmo tempo registra-se uma situação 
de sub e desemprego claramente evidenciado pelo coeficiente 
de excesso (1,95) obtido da relação existente entre a oferta atual 
de mão-de-obra (161.815) ou população economicamente ativa 
dedicada a esse setor de economia e seu correspondente requeri
mento também atual (82.837). nas atuais condições tecnológi
cas de estrutura de uso. 

A análise conjunta dos dois coeficientes já mencionados 
revela que esta última situação extremamente desfavorável ao 
bem-estar do setor rural tem seu sustentáculo na inadequada 
estrutura fundiária que condiciona a subutilizacão dos recursos e 
na pouca agressividade do setor público, em reÍação a estes tipos 
de problemas. 

Desta maneira, a força de trabalho atualmente excedente em 
relação ao emprego ótimo que garante a melhor produção e pro
dutividade simultânea, isto é, no ponto imediatamente anterior à 
faixa dos rendimentos decrescentes poderia ser absorvida com 
mudancas na estrutura de uso. Ainda mais o coeficiente de satu
ração (Ó,73) ou relação entre a oferta atual (161.815) e o requeri
mento potencial (222.1 02) denotam ainda uma boa margem de 
crescimento, 27% em relação ao permitido pela capacidade 
natural dos recursos, mesmo após a obtenção da força de tra
balho excedente, nas condicões anteriormente anotadas. 

No entanto, a análise des.ta mesma situacão ao nível de cada 
microrregião individualmente considerada ~ostra algumas va
riações que com o auxnio do gráfico estrelar (Figs. 5.1 7 e 5.18), 
relações homem-terra, podem ser observadas, segundo as qua
tro (4) situações teoricamente possíveis a seguir explicitadas: 

A) Subárea "A" 

Constituída pela Microrregião 123 - Sertão Sergipano de São 
Francisco. Caracteriza-se por apresentar excesso de população 
atual em relação à quantidade máxima que a capacidade de seus 
recursos naturais renováveis pode comportar em condicões de 
máxima produção e produtividade por homem ocupad·o. com 
aplicação da tecnologia vigente. Assim com excessiva oferta de 
mão-de-obra e sem possibilidade de absorvê-la localmente, esta 
deverá continuar a se deslocar para outras áreas com melhor 
potencial ou para outros setores da economia. Esta microrregião 
deverá ser estudada mais detalhadamente, já que seus coeficien
tes de uso, excesso e saturação apresentam situações pouco 
usuais, cujas causas poderiam radicar na escala de trabalho ou na 
generalização aplicada aos dados referentes às informações 
básicas. 

B) Subárea "B" 

Reúne as Microrregiões 124 - Propriá, 127 - Agreste de Ita
baiana, 130- Sertão do Rio Real. Reúne assim microrregiões que 
apresentam população atual superior à quantidade que seus 
recursos podem admitir em condições de máxima produtividade 
por homem ocupado e por isto denominadas saturadas. Devido à 
subutilização atual de seus recursos, seria possível reduzir este 
excesso populacional estabelecido entre a oferta e a demanda de 
mão-de-obra atuais, através de modificações estruturais visando 
a intensificar seu uso até atingir seu máximo potencial, como 
determinado pelo levantamento da capacidade natural de seus 
recursos. Contudo, esta observação é válida parcialmente, pois, 
dada a sua condição de saturação, haverá contingentes popula
cionais que, de qualquer maneira, deverão alimentar os fluxos 
migratórios para incorporarem-se ao processo produtivo de ou
tras áreas ou se deslocarem para outros setores da economia. 
Ressalta-se que modificações tecnológicas pouco contribuíram 
na solução deste problema, pois estas terão sempre uma ten
dência à aplicação de práticas substitutivas de mão-de-obra que, 
ao contrário, poderão agravar o problema. 

C) Subárea "C" 

Formada pela Microrregião 126- Cotinguiba, é uma região total
mente voltada para a monocultura da cana-de-acúcar. Caracteri
za-se por apresentar população superior à quantidade que seus 
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recursos podem admitir em condição de máxima produtividade 
por homem ocupado. No entanto, não apresenta excedente po
pulacional em relação à demanda estabelecida pelas atuais tec
nologia e estrutura de uso, porém esta situação pode não corres
ponder de fato à realidade, dados os fluxos migratórios sazonais 
que esta cultura demanda nas épocas mais. críticas de sua co
lheita. Por este motivo, estudos mais detalhados poderão modifi
car esta linha de conclusões. 

D) Subárea "D" 

É constituída pelas Microrregiões 1.25 - Nossa Senhora das. 
Dores, 128 -Agreste de Lagarto e 129 - Litoral Sul Sergipano. 
Reúne assim microrregiões com um potencial de mão-de-obra 
quantitativamente superior ao que seria necessário para conse
guir um máximo de produtividade dentro das atuais condições de 
tecnologia e estrutura de uso. O coeficiente de excesso para as 
três microrregiões (1.40; 2,81; 1,66 em 1970 e 1,52; 2,25; 1,78, 
em 1975) mostra claramente um contingente superior de mão
de-obra. denotando desemprego e/ou subemprego, ao mesmo 
tempo que seus recursos naturais renováveis estão sendo subuti
lizados, como traduzido por seus coeficientes de uso que mos
tram como sua capacidade potencial está pouco utilizada. Ocor
re, então, uma situação contraditória, pois os índices demons
tram que. se a área fosse utilizada de acordo com o potencial indi
cado pelo estudo de sua capacidade natural e com a mesma 
tecnologia atual, ainda haveria possibilidade não só de absorver a 
mão-de-obra excedente, como um crescimento adicional. 

5.2.3. 7 -Análise de parte do Estado da Bahia 

A parte do Estado da Bahia, aqui analisada, apresenta de acordo 
com a Tabela 5.LXXVI 12% de sua área ocupada agricolamente, 
isto é, com culturas temporárias, permanentes, pastos plantados 
e matas plantadas. Este percentual. entretanto, é significativa
mente baixo mesmo quando comparado aos padrões nordesti
nos. No entanto, apesar desta situação, pode-se constatar uma 
moderada sobreutilização dos recursos disponíveis para explora
ção com lavouras temporárias. Entretanto, a ocupação com la
vouras permanentes e pastos cultivados, que juntas somam 8% e 
9% (1970 e 1975), encontra-se aquém dos recursos disponíveis 
pois, pelo levantamento de sua capacidade potencial, 15% são 
terras plenamente aptas aos cultivos permanentes, enquanto que 
50% delas mostram aptidão para pastagens plantadas. Assim, 
sua estrutura de uso atual para os anos considerados indi~a ainda 
boa margem para expansão das áreas cultivadas através das 
parcelas hoje ocupadas com matas naturais e terras produtivas 
não utilizadas, em torno de 40%, que poderão incorporar-se ao 
processo produtivo. 

As situações acima apresentadas podem ser melhor detecta
das através de seus coeficientes de uso, excesso e saturação, que 
com base nos dados das relações uso atual-uso potencial, popu
lação economicamente ativa e índice tecnológico possibilitam 
enquadrar as microrregiões analisadas nas Subáreas "B" e "D", 
de acordo com o posicionamento no gráfico estrelar (Figs.·5.17 e 
5.18). que ainda poderão ser visualizadas nos mapas encartes 
constantes nas Figuras 5.19 e 5.20. 

A) Subárea "B" 

Esta subárea, comentada anteriormente nos Estados de Per
nambuco, Alagoas e Sergipe, está aqui constituída unicamente 
pela Microrregião 142- Serrinha que, além de saturada, apresen
ta-se ainda com excesso de população em relação ao racional
mente aceitável para se trabalhar dentro da faixa dos rendimentos 
crescentes por homem ocupado. No entanto, dada a forma de 
exploração de seus recursos naturais renováveis, está subuti
lizada. 

Voltado basicamente para as culturas permanentes, esta mi
crorregião tem como principal produto a cultura de sisal, a maior 
fonte de renda da região e amplamente comercializada com o 
exterior. Entretanto, sua estrutura de uso atual (1970-1975) tem 
já ultrapassado ligeiramente a capacidade potencial para expio-



TABELA 5 LXXVI 
Análise do Estado da Bahia - 1970/1975 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atual - 1970 

MRH 133' MRH 135' MRH 138 MRH 139* MRH 140 MRH 141 MRH 142 M~H 143* 

Culturas temporárias 
4rea recenseada (km2) 178 1 311 
Area recenseada j%) 1 9 
Índice tecnológico (h/km2) 32 16 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 5 696 20 796 

Culturas permanentes 
4rea recenseada (km2) 1 18 
Area recenseada (%) o o 
Índice tecnológico (h/km2) 21 21 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 21 378 

Pastos cultivados 
Área recenseada (km2) 23 401 
Área recenseada (%) o 3 
Índice tecnológico (h/km2) 1 1,2 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 23 481 

Pastos naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 7 600 7 900 
Estimativa p/área de micro (%) 39 53 
Índice tecnológico (hfkm2) 0,6 0,6 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 4 560 4 740 

Matas plantadas 
4rea recenseada (km2) o 10 
Area recenseada (%) - o 
Índice tecnológico (h/km2) 5 5 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) o 50 

Matas naturais (1) 
Estimativa p/área de micro (km2) 11 492 3 547 
~stimativa p/área da micro (%) 59 23 
lndice tecnológico (ht1<m2) 0,03 0,1 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 345 355 

Terras prod n/util e em descanso 
4rea recenseada (km2) 123 1 490 
Area recenseada (%) 1 10 

Terras improdutivas 
4rea recenseada (km2) 41 318 
Area recenseada (%) o 2 

Total 
4rea (km2) 19 458 14 999 
Area (%) 100 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 10 645 26 980 

(1)- Fator de correção: superfície total/superfície recenseada 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuário, 1970/1975 
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Populacão economicamente ativa e setor de dependência - 1970 

MRH 133' 

Absoluto % 

Primário (1) 14827 91 
Secundário 564 3 
Terciário 895 6 

Total 16 286 100 

MRH 142 

Absoluto % 

Primário (1) 60128 80 
Secundário 6 075 8 
Terciário 9 353 12 

Total 75 556 100 

(1)- Parcela considerada como a oferta atual 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Demográfico, 1970 

MRH 135' MRH 138 MRH 139' 

Absoluto % Absoluto % Absoluto 

41 171 88 34 784 76 49 276 
1 306 3 4 740 10 3 979 
4233 9 6 578 14 10591 

46 710 100 46102 100 63 846 

Populacão economicamente ativa e setor de dependência - 1970 

MRH 143' MRH 147 MRH 148' 

Absoluto % Absoluto % Absoluto 
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4 833 22 699 5 337 208 058 

MRH 140 MRH 141 

Absoluto % Absoluto % 

18663 63 50401 83 
2614 9 3 373 6 
8 270 28 6 545 11 

29 547 100 60319 100 

MRH 149' Total 

Absoluto % Absoluto % 

11 220 79 390 252 79 
947 7 33156 7 

1 934 14 67 350 14 

14101 100 490 758 100 
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TABELA 5 LXXVI -Continuação 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atual - 1975 

MRH 133* MRH 135* 

Culturas temporárias 
4rea recenseada (km2) 368 1 612 
Area recenseada (%) 2 10 
lndice tecnológico (hJl<m2) 41 15 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 15088 24180 

Culturas permanentes 
Área recenseada (km2) 4 86 
Área recenseada (%) o 1 
lndice tecnológico (hJl<m2) 21 21 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 84 1 806 

Pastos cultivados 
4rea recenseada (km2) 25 429 
Area recenseada (%) o 3 
lndice tecnológico (hJl<m2) 1 1.2 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 25 515 

Pastos naturais ( 1 ) 
Estimativa p/área da micro (km2) 8 923 5 554 
Estimativa p/área da micro (%) 46 37 
lndice tecnológico (hJl<m2) 0,6 0,6 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 5 354 3 332 

Matas plantadas 
4rea recenseada (km2) - -
Area recenseada (%) - -
lndice tecnológico (hJl<m2) 5 5 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) - -
Matas naturais (1) 
Estimativa p/área da micro (km2) 10047 5966 
Estimativa p/área da micro (%) 52 40 
(ndice tecnológico (hJl<m2) 0,03 0,1 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 301 597 

Terras prod. n/util e em descanso 
Área recenseada (km2) 67 1 206 
Área recenseada (%) o 8 

Terras improdutivas 
Área recenseada (km2) 24 142 
Área recenseada (%) o 1 

Total 
4rea (km2) 19458 14999 
Area (%) 100 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 20852 30430 

( 1 ) - Fator de correção: superfK:ie total/superfK:ie recenseada 
Fonte: Fundação IBGE -Censo Agropecuário, 1970/1975 
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População economicamente ativa e setor de dependência - 1975 (2) 

MRH 133* MRH 135* MRH 138 MRH 139* 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Primário (1) 16060 91 47 609 88 40109 76 53449 77 
Secundário 617 4 1 521 3 5 376 10 4367 6 
Terciário 974 5 4 938 9 7 559 14 11 634 17 

Total 17 651 100 54068 100 53044 100 69450 100 

População economicamente ativa e setor de dependência - 1975 (2) 

MRH 142 MRH 143* MRH 147 MRH 148* 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Primário (1) 67 052 79 17428 86 22 175 62 79 277 84 
Secundário 6080 8 929 5 5 717 16 4356 5 
Terciário 10622 13 2.016 9 7 869 22 10413 11 

Total 84.482 100 20 373 100 35.761 100 94046 100 

(1)- Parcela considerada como a oferta atual. (2)- Projeção para a população economicamente ativa 
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MRH 147 MRH 148* MRH 149* Total 

416 831> 37 5 782 
4 7 1 4 

22 15 33 20 
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o 1 4 2 

12 24 13 21 
216 1 872 1 664 47850 
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MRH 140 MRH 141 

Absoluto % Absoluto % 

22 035 60 55070 84 
3 515 10 3 684 6 

11 096 30 7 132 10 

36646 100 65 886 100 

MRH 149* Total 

Absoluto % Absoluto % 

11 348 79 431 612 79 
976 7 37 866 7 

1 978 14 76 231 14 

14 302 lo- 100 545 709 100 



TABELA 5 LXXVI -Conclusão 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais - 1970 e 1975 

MRH 133* MRH 135* MRH 138 MRH 139* MRH 140 MRH 141 MRH 142 MRH 143* MRH 147 MRH 148* MRH 149* Total 

Çultivável temporárià 
J\.rea potencial (kmZ) - 333 - 26 - - - - - 53 - 412 
~rea potencial (%) - 2 - - - - - - - - - -
lndice tecnológico (h;km2) 36 14 21 23 67 14 17 29 21 15 35 15 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) - 4662 - 5g8 - - - - - 7g5 - 6055 

Cultivável permanente 
~rea potencial (km2) 164 5 557 3.117 2 841 109 1 814 951 800 561 3 677 1 904 21 495 
~rea potencial (%) 1 37 17 23 - 9 9 34 5 32 64 15 
lndice tecnológico (h;km2) 21 21 24 25 12 21 21 21 12 22 13 21 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 3444 116697 74808 71 025 1 308 38094 1g971 16800 6 732 80894 24 752 454 525 

Agrostável plantada 
~rea potencial (km2) 11 697 8 364 8272 6 381 9 832 14967 4414 556 2 956 4 322 85g 72619 
~rea potencial (%) 60 56 45 53 44 72 43 24 28 37 29 50 
lndice tecnológico (h;km2) 1 1,2 1,6 4 0,8 0,8 1,4 2,1 1.2 4 1.4 2 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 11 697 10037 13 235 25 524 7 866 11 973 6180 1 168 3 547 17 288 1 203 109 718 

Agrostável natural 
~rea potencial (km2) 5 867 613 4 897 1 479 11 878 3 322 4891 957 6 590 3 304 175 43 973 
~rea potencial (%) 30 4 27 12 54 16 47 41 63 29 6 30 
lndice tecnológico (h;km2) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 29 335 3065 24485 7 395 59390 16610 24455 4 785 32 950 16520 875 219865 

Silvicultável 
~rea potencial (km2) 1 730 132 2078 1 425 366 752 97 31 391 190 26 7 218 
~rea potencial (%) 9 1 11 12 2 3 1 1 4 2 1 5 
lndice tecnológico (h/km2) 2,5 2,6 2,5 2,6 2.5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 4 325 343 5195 3 705 915 1 880 242 77 977 475 68 18202 

Total 
~rea potencial (km2) 19458 14999 18 364 12152 22185 20855 10353 2 344 10498 11 546 2 964 145 718 
Area potencial (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Requerimento de mão-de-obra (h/ano) 48.801 1348011 117 723 108247 69479 68 557 50848 22 830 44206 115 972 26 898 808 365 

Coeficientes - 1970 

MRH 133* MRH 135* MRH 138 MRH 139* MRH 140 MRH 141 MRH 142 MRH 143* MRH 147 MRH 148* MRH 149* Total 

Oferta atual de mão-de-obra (a) 14 827 41 171 34 784 4g 276 18 663 50401 60138 16 501 20 391 72890 11 220 390 252 
Requerimento atual de mão-de-obra (b) 10645 26 980 18 710 35 662 16005 29100 31 505 6 582 4 833 22 699 5 337 208 058 
Requerimento potencial de 
mão-de-obra (c) 48 801 134 804 117 723 108 247 69479 68 557 50848 22 830 44 206 115 972 26 898 808 365 
Coeficiente de uso (b/c) 0,22 0,20 0,16 0,33 0,23 0,42 0,62 0,29 0,11 0,20 0,20 0,26 
Coeficiente de excesso (a/b) 1,39 1,53 1.86 1,38 1,17 1,73 1,91 2,51 4,22 3,21 2,10 1,88 
Coeficiente de saturação (a/c) 0,30 0,31 0,30 0,46 0,27 0,74 1,18 0,72 0,46 0,63 0.42 0,40 

Coeficientes - 1975 

MRH 133* MRH 135* MRH 138 MRH 139* MRH 140 MRH 141 MRH 142 MRH 143* MRH 147 MRH 148* MRH 149* Total 

Oferta atual de mão-de-obra (a) 16060 47 609 40109 53 449 22 035 55 070 67.052 17 428 22 175 79 277 11 348 431 612 
Requerimento atual de mão-de-obra (b) 20 852 30430 20 713 34083 19 206 24 267 32 474 5 253 12 807 26 628 3 972 230 685 
Requerimento potencial de 
mão-de-obra (c) 48 801 134 804 117 723 108 247 69 479 68 557 50848 22 830 44206 115 972 26 898 808 365 
Coeficiente de uso (b/c) 0.43 0,23 0,18 0,31 0,27 0,35 0,64 0,23 0,29 0,23 0,15 0,29 
Coeficiente de excesso (a/b) 0,77 1,56 1,94 1,57 1,15 2,27 2,06 3,32 1,73 2,98 2,86 1,87 
Coeficiente de saturação (a/c) 0,33 0,35 0,34 0,49 0,32 0,80 1.32 0,76 0,50 0,68 0,42 0,53 

*Microrregiões parcialmente contidas na~ Folhas 
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ração dessa atividade, como se constata na Tabela 5. LXXVI. Por 
outro lado, verifica-se uma acentuada sobreutilização dos recur
sos aptos para lavouras temporárias. 

Todavia, em linhas gerais, seus recursos naturais renováveis 
estão ainda subutilizados, pois se verifica uma boa parcela dis
ponível ãs pastagens plantadas (43%) que ainda são pouco repre
sentativas em sua atual estrutura de uso, sobretudo em 1975, 
quando esta atividade caiu de 14% em 1970 a 5% em 1975. Esta 
pode ser também uma das causas a elevar de 1,91 a 2,06seu coe
ficiente de excesso, correspondendo a um nível de desemprego 
bastante elevado, em torno de 34.578 homens (1975). No entan
to, dada a subutilização atual de seus recursos (0,64), em 1975 
seria possível absorver o excesso populacional estabelecido 
entre a oferta e o requerimento atuais de mão-de-obra, através de 
modificações estruturais que devem abranger principalmente as 
áreas de pastagens plantadas, até atingir a situação potencial 
desejada, como a determinada pelo levantamento da capacidade 
natural de seus recursos. 

Ressalta-se, porém, que por se constituir em uma área já 
saturada de mão-de-obra, como mostra seu coeficiente de satu
ração para 1975 (1,32), restariam de qualquer modo contingen
tes populacionais marginalizados dentro do setor agrícola que 
devem ser deslocados para outros setores de atividades com me
lhores possibilidades de rendimento por homem ocupado. 

B) Subárea "O" 

Constituída pelas Microrregiões 133 - Baixo Médio São Fran
cisco, 135- Chapada Diamantina Setentrional, 138- Senhor do 
Bonfim, 139-Piemonte da Diamantina, 140- Corredeiras do São 
Francisco, 141 -Sertão de Canudos, 143- Feira de Santana, 147 
-Sertão de Paulo Afonso, 148- Agreste de Alagoinhas e 149-
Litoral Norte Baiano (Tab. 5.L.XXVI). 

Reúne assim microrregiões com padrões de subutilização 
muito elevados onde seus recursos naturais renováveis estão 
sendo usados com intensidade inferior ã permitida pela capaci
dade natural. Paradoxalmente, tem-se desemprego ou subem
prego e ao mesmo tempo não é usada a potencialidade disponí
vel. Assim, a força de trabalho vinculada ao setor agrícola é 
quantitativamente superior ao que seria aceitável para o máximo 
de produtividade, considerando-se a atual tecnologia e estrutura 
de uso. Por outro lado, se corretamente explorada sua potenciali
dade natural não só absorveria o excedente populacional, como 
seria possível um crescimento adicional, eliminando sua condi
ção de saturação. 

Com exceção das Microrregiões 133- Baixo Médio São Fran
cisco, 139- Piemonte da Diamantina e 148- Agreste de Alagoi
nhas, as demais relacionadas não dispõem de terras aptas ãs 
culturas temporárias de acordo com o levantamento de seus 
recursos naturais, entretanto o grau de utilização dessas lavouras 
é bastante expressivo, impondo uma situação de sobreutilização 
dos recursos. Por outro lado, verifica-se uma margem muito maior 
de subuso com as culturas permanentes e com pastagens planta
das. Esta última engloba os maiores percentuais de área entre 
24% e 72%, sendo os mais baixos os registrados para as Microrre
giões 143 - Feira de Santana (24%) e 147 -Sertão de Paulo 
Afonso (28%). Embora os fatores restritivos clima-relevo-solo 
atribuam ã Classe Mesater condições para o desenvolvimento 
desta atividade, é conveniente esclarecer que a maior parte das 
terras incluídas nessa classe tem no clima o fator de maior restri
ção. Nesse caso, a ocorrência de secas consecutivas com prolon
gamento de mais de 3 anos não permite a regeneração do capim 
com a mesma facilidade que em períodos normais de chuva. 
Assim, seria conveniente a adoção de algumas práticas em bene
fício da melhor qualidade dos rebanhos, como as ligadas ãs espé
cies de capim mais resistentes, como também a introdução da 
palma forrageira ou da algaroba, ambas de alto poder nutritivo. 
Seria também viável, nas regiões favorecidas por cursos de água, 
como é o caso da Microrregião 147- Sertão de Paulo Afonso, a 
introdução de capineiras irrigadas e ainda o fortalecimento de 
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silos e fenação que ainda estão restritos a poucos pecuaristas da 
região. Assim, as atividades voltadas ãs culturas permanentes 
junto ãs pastagens plantadas, fundamentalmente importantes 
para essas microrregiões, se adequadamente utilizadas, elimi
nariam a condição de subutilização comum a todas elas, gerando 
novas fontes de emprego, e, conseqüentemente, absorvendo 
completamente o excedente verificado. 
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5.3- CLIMATOLOGIA 

5.3.1 -ASPECTOS GERAIS DO CLIMA 

A área está localizada entre os paralelos ao e 12° Se metidianos 
34°30' e 42°00WGr, em baixas latitudes da Zona Tropical, dom í
nio dos ventos alísios de sudeste que conferem estabilidade e 
bom tempo para quase toda a área. É também atingida por corren
tes de circulação secundária que, associadas aos fatores geográ
ficos locais, determinam um quadro climático muito diversifica
do, definido basicamente pelo ritmo, quantidade e intensidade 
das precipitações pluviométricas. 

Essas precipitações apresentam uma variação anual espacial 
de menos de 400 mm, nas regiões semi-áridas a áridas, a mais de 
2.200 mm, no litoral superúmido a úmido. 

No litoral as precipitações estendem-se por quase todo o ano, 
apresentando uma curta estação seca no verão e uma longa esta
cão chuvosa no outono-inverno. 
· No interior semi-árido, as precipitações são poucas e mal dis
tribuídas durante o ano, apresentando uma longa estação seca e 
um curto período chuvoso. Este geralmente concentra-se no 
verão e, quando não ocorre, estende-se por todo o ano. 

Quando esse período seco se estende por todo o ano, o que 
ocorre periodicamente, caracteriza-se a "seca" do Nordeste, tão 
temida por suas conseqüências desastrosas para a população e 
para a economia regional. 

A posição geográfica da área admite duas passagens do Sol, 
na mesma latitude, confetindo às extensas superfícies aplainadas 
um clima megatérmico, com elevadas médias térmicas anuais e 
com uma amplitude térmica anual que não ultrapassa 5°C. Nem 
mesmo nas regiões onde as altitudes ultrapassam 800-1.000 m, 
as temperaturas médias anuais ficam abaixo de 18° C.lsso carac
teriza duas regiões de clima mesotérmico da área:a Chapada Dia
mantina e o Planalto da Borborerna. 

É a distribuição das chuvas ao longo do ano que confere à área 
suas características climáticas mais marcantes. Assim, o objetivo 
principal desse estudo é o entendimento do ritmo pluvial. corre
lacionando-o com os demais elementos do clima, assim corno 
também com os fatores que o condicionam, ou seja, a circulação 
atmosférica, a nível regional. o relevo e a continentalidade. 

A análise climatológica transcende a abordagem dos regimes 
pluviais, interessando-se também pelos regimes térmico e h ídri
co. Este, através de especial consideração, de acordo com o 
balanco hídrico. 

A ;íntese climatológica se verifica com a conjugação dos 
parâmetros hídricos, visando à definição dos climas regionais e 
respectivos mesoclimas, através de compreensão global da pai
sagem geográfica, onde o ambiente climático é um dos seus 
componentes. 

5.3.2- MATERIAL E MÉTODO 

Na área em estudo, utilizaram-se dados de precipitações mensais 
e anuais dos postos pluviométricos da Rede Pluviométrica do 
Nordeste, cedidos pela Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE). Com base nesses dados foram elabora
dos cinco cartogramas: um da pluviometria média anual e quatro 
de variação sazonal da precipitação. A base cartográfica desses 
trabalhos são cartas planirnétricas na escala 1 :250.000, pos
teriormente reduzidas para a escala 1:1.000.000. 

O método é das isolinhas, definidas por interpolação mate
mática, ajustadas nas imagens de radar por fatores geoambien
tais levantados em trabalhos de campo. Na oportunidade, foram 
selecionados os postos pluviométricos de toda a área, pela coe
rência com a realidade, num total de 426, com séries variáveis de 
anos, porém nunca inferior a dez. 

Para melhor analisar o ritmo das chuvas na área, foram desen
volvidos seis diagramas, adaptados de Schrõder (1956), que 
mostram as variacões mensais em vários e sucessivos anos, ou 
seja, os regimes p'luviométricos. Os diagramas têm na base gráfi
cos onde os totais mensais são divididos em cinco classes e a 
parte superior é histograma, com as alturas anuais das chuvas. 
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Para caracterizacão térmica da área e para efeito de cálculo do 
balanco hídrico é necessário dispor da temperatura média de 
todos· os postos pluviométricos. A não disponibilidade desse 
material levou-nos à utilização da conhecida correlação entre os 
fatores geográficos altitude, latitude e continental idade _(ou lon
gitude) e a distribuição espacial das temper?t~ras medtdas e a 
adotar a técnica da análise de regressão mult1pla, expressa na 
equação geral V =a + bx1 + cx2 + dx3 , onde V é_ estimativa_ da 
temperatura em graus centígrados e l<1 , l~ e~ sao, respectiva
mente, altitude, latitude e longitude. 

Para os estados incluídos, na área em estudo, foram utilizados 
dois conjuntos de equações: para a Bahia e Sergipe utilizou-se 
uma equação desenvolvida na Secretaria do Plan_ejamento, Ciên
cia e Tecnologia/Centro de Planejamento da Bahia (SEPLANTEC/ 
CEPLAB), publicada no Documento n~ 01 (1976b) e, para os 
demais estados, utilizou-se a equação desenvolvida por Ribeiro 
& Goncalves ( 1979). 

Em ambos os casos a resolução da equação da reta foi pelo 
método dos mínimos quadrados, executada nos computadores 
da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Ba
hia (PRODEB). 

A partir do conceito de evapotranspiração potencial, enun
ciado em 1944, foi criado em 1948 e aperfeiçoado em 1955, por 
Thornthwaite & Mather, o método climatológico do balanço 
hídrico. Desde então, tem sofrido aperfeiçoamentos (Mendonça, 
1958 apud SEPLANTEC, 1976c) e adaptações. No Brasil Camar
go (1962), Reis (1972 e 1976), Tarifa (1970) e Ortolani et a/ti 
(1970) utilizaram-no em diversos estados. 

Largamente utilizado no Sul do Brasil, onde apresenta boa 
receptividade, sofre alguma restrição para o Nordeste semi-árido. 
Mas é o utilizado em detrimento a outros métodos mais comple
xos, que apresentam dificuldades na obtenção dos dados. O 
método de Thornthwaite necessita, além de dados de precipita
ção, disponíveis em quantidade e qualidade satisfatórias, de 
dados de temperatura média, perfeitamente acessíveis com o 
aw<nio da técnica de regressão múltipla. 

A evapotranspiração potencial é calculada através de tabelas, 
corrigidas, adaptadas para o hemisfério Sul por Camargo (1962), 
a partir de tabelas e/ou nomograma desenvolvidos por Thornth
waite (1948), que utilizam valores de temperatura média diária e 
do comprimento do dia, variáveis em função da latitude do 
lugar. 

Para a área foram calculados 426 balanços hídricos, baseados 
na adaptação sugerida por Ribeiro & Gonçalves (1978). Visa a 
fornecer subsídios para o mapeamento da capacidade de uso. 
através do "índice agroclimático" (vide 5.1.1.4.1 - Condicionan
tes inerentes ao clima) e para a confecção de cartogramas de eva
potranspiração potencial e real, deficiência hídrica anual. número 
de meses do ano com deficiência hídrica, excedente hídrico 
anual, número de meses do ano com excedente hídrico anual e 
índice de umidade. 

Para determinacão do índice de umidade de Thornthwaite, 
aplica-se a seguint~ fórmula: 

1 OO.Exc - 60.Def 
lm = EP 

onde: Exc =excedente hídrico anual (mm) 
Def =deficiência hídrica anual (mm) 
EP = evapotranspiração potencial anual (mm) 

A aplicação do estudo do balanço hídrico justifica-se, tam
bém, para a análise e confronto dos diversos regimes hídricos da 
área Para isso, utiliza-se sua representação gráfica, que é feita 
pelos valores mensais de precipitação pluviométrica, ev_apo
transpiração potencial e real plotados num plano cartes1an~. 
tendo, na abcissa, os meses do ano e, na ordenada, os respecti
vos valores em milímetros. 

Da análise dos gráficos conclui-se que ocorre a retirada de 
água no solo sempre que a curva da precipitação pluviométr~ca 
posiciona-se abaixo da curva da evapotranspiração potenctal. 
Esta permanecendo alta, continua a retirada até que se esgotem 



os 125 mm do armazenamento. Após isso, ocorre a deficiência 
hídrica no solo, que se prolongará até que chegue o período chu
voso e a curva da precipitação pluviométrica sobrepasse a curva 
da evapotranspiração potencial. A partir daí, começará a reposi
ção de água no solo até completarem-se os 125 mm do armaze
namento. Continuando a precipitação pluviométrica, a sobra de 
água é o excedente hídrico. 

Nos gráficos, a separação entre a retirada e a d·eficiência é re
presentada por parte da curva da evapotranspiração real, a que 
deixa de coincidir com a curva da evapotranspiração potencial, 
ficando entre esta e a curva da precipitação pluviométrica: a parte 
superior é deficiência e a inferior, retirada. A separação entre a 
reposição e o excedente é uma curva, resultante da cotação dos 
valores nulos e positivos da alteração, em relação à curva da eva
potranspiração potencial. 

O estudo dos climas regionais e mesoclimas foi realizado sob 
dois enfoques: o estudo climático propriamente dito, através do 
qual chegou-se à classificação exposta mais adiante, e a caracte
rização da paisagem geográfica correspondente a cada tipo cli
mático encontrado, sendo essa paisagem considerada aqui como 
resultado da interação de todos os elementos naturais e humanos 
presentes. 

O estudo climático propriamente dito obedece à metodologia 
adotada em trabalhos anteriores e fundamenta-se na síntese dos 
elementos atmosféricos em constante interacão entre si e entre 
os fatores ambientais. O clima regional define:se através da atua
cão dos sistemas de circulacão atmosféricos associados aos 
~acroelementos da paisagem. geográfica enquanto que o meso
clima situa-se em um nível intermediário, entre o clima regional e 
o local. 

Graças à escala de trabalho adotada pelo Projeto RADAM
BRASIL foi possível identificar-se, no interior do clima regional, 
uma gama de variações mesoclimáticas, em função do maior ou 
menor grau de modificações produzidas nos sistemas de circula
cão, definidoras do mesmo. 
· Na definição do clima regional e de suas variações mesoclimá
ticas, foram considerados os seguintes elementos: índice de umi
dade de Thornthwaite, precipitação total anual, excedente h ídri
co anual, número de meses com excedente hídrico, deficiência 
hídrica anual e número de meses com deficiência hídrica. Quanto 
à temperatura, embora sofra a mesma considerável influência dos 
fatores geográficos, não foi considerada como elemento impor
tante no contexto da área, mas só como um elemento carac
terizador. 

Com o objetivo de expressar e caracterizar os parâmetros ado
tados foram atribuídos pesos a esses elementos, relacionados 
com o maior ou menor grau de umidade, variando os mesmos de 
zero a dez, das faixas mais úmidas para as mais secas, recebendo 
tratamento estatístico, segundo o cálculo da Distância Taxo
nômica: 

d= 

onde: 

n 
I. 1 (xik - xjk)2 

k 

n 

d =distância taxonômica 
xi =unidade base da linha padrão ideal 
xj =unidade base da linha padrão considerada 
n =número de variáveis (número de colunas) 

Assim foram definidos os climas regionais e suas variações 
mesoclimfÍticas, que são admitidas em número de três (forte, 
média, fraca), em função da escala de trabalho. 

Especificando, foram identificados sete climas regionais (su
perúmido a úmido, úmido, úmido a subúmido, subúmido, subú
mido a semi-árido, semi-árido e semi-árido a árido) com 17 
variacões mesoclimáticas, conforme se vê discriminado e carac
terizádo na Figura 5.49. 

Quanto à caracterização da paisagem geográfica correspon
dente a cada tipo de clima encontrado, lançou-se mão da biblio
grafia existente sobre a área em estudo, dados existentes nas 
diversas Divisões do Projeto RADAMBRASIL e, sobretudo, das 
observações e anotações feitas nas operações de campo. 

5.3.3 -ANÁLISE DOS ELEMENTOS BÁSICOS DO CLIMA 

5.3.3.1 - Precipitação pluviométrica 

Dos elementos climáticos, a precipitação pluviométrica assume 
capital importância na definição do quadro climático das regiões 
tropicais semi-áridas, pois da sua quantidade e ritmo mensal 
dependem toda a vida animal e vegetal e, conseqüentemente, 
todas as atividades humanas. 

5.3.3.1.1 -Os sistemas de circulação atmosférica e a gênese 
das chuvas 

Estudos geográficos sobre a dinâmica do clima ~o Brasil inicia
ram-se na primeira década do século com S~mp~10 Ferr~z.(1913 
apud Andrade, 1968), partindo de cartas smot1cas mc1p1entes. 
Mas as bases para a análise da circulação atmosférica foram esta
belecidas por Serra & Ratisbonna (1942), identjf!cando os cen
tros de acão e as massas de ar atuantes na Amenca do Sul e no 
Brasil, co'm base em cartas de pressão e ventos, em asso_ciação 
com outros elementos geográficos. A partir daí, outros aplicaram 
seus princípios em estudos regionais: o próprio Se_rra (1945), Bar
ros (1957 e 1968), Monteiro (19,69 e 1973) e N1m:r (1972). , 

O cartograma da Figura 5.21 e uma representaçao esquema
tica adaptada de Nimer (1979a) e outros, mostrando os sistemas 
de circulação que, partindo de fontes externas à área, atingem-na 
direta ou indiretamente. 

Durante todo o ano predominam na área fluxos de ar do Anti
ciclone semifixo do Atlântico Sul, proporcionando tempo bom, 
em quase toda a área. Esse fluxo de a ré composto de duas corren
tes, uma inferior fresca, úmida e fortemente instável e a superior 
quente, seca e subsidente. São separadas por uma inversão 
térmica que é variável em altitude: é baixa na borda oriental do 
Atlântico, subindo à medida que vai se aproximando da costa 
brasileira, como também vai subindo tanto para o norte como 
para o sul. Esta ascensão, ocasionada por relevo, por correntes 
marítimas quentes, pela aproximação do do!drum ao norte e cor
rentes frias ao sul, dilui a inversão térmica, tornando-a sujeita à 
instabilidade, gerando aguaceiros sem trovoadas. Em condições 
normais, por efeito orográfico, essas c~uvas são de pequena 
monta e limitam-se à estreita faixa do litoral, permanecendo o 
interior com tempo bom e seco. 

A tendência à aridez apresentada na área é ligada à atuação de 
um segmento do Anticiclone semifixo do Atlântico: os alísios de 
sudeste. Entretanto, ocorrem freqüentes penetrações de siste
mas de correntes perturbadas, trazendo instabilidade para a área 
e, conseqüentemente, chuvas. O sistema de correntes do sul são 
emissões de ar frio do Anticiclone Polar, representadas pelo 
avanço da Frente Polar Atlântica (FPA). Esta é uma faixa originada 
pelos choques entre massas polares e tropicais, de densidades 
diferentes e a intensidade dos seus deslocamentos depende do 
vigor do próprio Anticiclone Polar. Este anticiclone atua o ano 
inteiro, mas os seus reflexos na área são mais constantes em fins 
dQ outono e durante o inverno, quando, vindo pelo litoral, chegam 
até ao Estado de Pernambuco. Seus efeitos térmicos são menos 
significativos que os pluviais porque já chegam à área bastante 
tropicalizados, pela distância da sua fonte de origem. Quando 
ocorre a frontogênese, um forte contraste entre as massas, reati
vando a FPA, esta pode atingir latitudes menores, sentindo-;;e 
seus efeitos até no norte da Bahia (Strang, 1966, e Aouad, 
1978). 

O sistema de correntes do norte, conhecido como Conver
gência lntertropical (ClT), origina-se da faixa de convergência dos 
alísios de sudeste e de nordeste. Oscilando numa componente 
norte-sul, entre os paralelos 1 oo lat. Norte e 1 oo lat. Sul, acom
panhando o movimento geral do Sol na Eclítica. A convergência 
dos alísios de ambos os hemisférios resulta numa zona de forte 
conveccão de ar úmido e quente, onde predominam trovoadas e 
aguacefros e ainda grandes calmarias chamadas doldrums. A 
orientacão da ClT é, geralmente, leste-oeste mas, durante o 
verão, ~om o aquecimento do continente, ela se encurva para 
dentro deste, tomando a orientação nordeste-sudoeste, atin
gindo o alto sertão pernambucano e norte baiano, provocando 
chuvas e trovoadas no outono. 

USO POTENCIAL DA TERRA/813 



39°00
1 38°00. 

Fonteoodoptodo de Nlmer (1979 o} 

Fig. 5 21 -Representação esquemática dos principais sistemas de circulação atmosférica e suas relaÇões com o relevo 

O sistema de correntes de oeste, representado por linhas de 
instabilidades tropicais ou "ondas de oeste", tem sua origem e 
movimento geralmente ligados ao dinamismo da propagação da 
FPA. São representadas nas cartas de tempo por depressões 
barométricas, com orientação norte-sul, encaixadas na periferia 
continental do Anticiclone do Atl§ntico. Parecem formar-se no 
interior da Amazônia, onde adquirem umidade e deslocam-se de 
oeste para leste, num giro de sentido horário, perdendo-se sobre 
o oceano Atlântico. Estacionamento e movimento oposto ao des
crito também acontecem, talvez determinados por estaciona
mento e recuo da FPA. Ocorrem com freqüência no litoral oriental 
e na vertente ocidental da Chapada Diamantina, estendendo-se 
do fim da primavera ao início do outono, sendo mais constantes 
no verão, ocasionando aguaceiros em toda a área de desloca
mento. 

O sistema de correntes de leste ou "ondas de leste'' é repre
sentado nos mapas de tempo como depressões barométricas 
que ocorrem no seio do Anticiclone do Atl§ntico, também chama
das "pseudofrentes". Como as linhas de instabilidades tropicais, 
têm sua origem e movimento provavelmente ligados ao dina
mismo da propagação da FPA. Diferem daquela quanto à direção 
do movimento, que se dá inversamente. Constituídas de ar marí
timo com muita umidade, são instáveis, modificando o tempo à 
sua passagem, com nebulosidade e chuvas consideráveis. Ocor
rem do fim do outono ao início da primavera,sendo mais freqüen
tes no inverno, atingindo a Zona da Mata desde Pernambuco até 
ao sul da Bahia, raramente ultrapassando o Planalto da Borba
rema e a Chapada Diamantina. 
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5.3.3.1 .2 - Fatores geográficos e a pluviosidade 

A quantidade da precipitação é condicionada pela interferência 
de correntes de circulação secundária em associação com os 
fatores geográficos inerentes à área. 

A latitude: totalmente incluída na zona tropical de baixa lati
tude, onde a atuação intensa dos alísios é responsável pelo bom 
tempo na maior parte da área e pela dissipação de quatro siste
mas de correntes perturbadas, fontes de mau tempo. 

A orientação do litoral em relação ao fluxo predominante dos 
alísios: a inclinação do litoral no sentido nordeste-sudoeste pos
sibilita a penetração perpendicular dos fluxos úmidos, potencial
mente instáveis. Na calha do rio São Francisco, pela ausência de 
obstáculos de vulto a penetração é livre, tornando o vale mais 
seco do que o litoral para o norte e o para o sul. Outro fator que 
favorece a penetração dos alísios é a orientação do eixo do rio 
São Francisco que, a partir de Cabrobó-PE, toma a direção no
roeste-sudeste. 

O relevo: a área é domínio de depressões periféricas e inter
planálticas, geralmente associadas a baixos totais pluviométri
cos. Mas aparecem superfícies com cotas superiores a 800-
1 .000 m, que condicionam o surgimento de verdadeiros oásis, os 
conhecidos "brejos'" e "serras'" úmidos, a barlavento dessas 
barreiras orográficas, em relação aos fluxos dos alísios. A sota
vento dessas barreiras, aparecem áreas secas, conhecidas como 
'"zonas de sombra de chuvas'". Essas barreiras são representadas 
pelo Planalto da Borborema a nordeste e ~ Chapada Diamanti
na a sudoeste. 



Diante do exposto, a área adquire características próprias: a 
depressão seca do rio São Francisco separa praticamente duas 
superfícies elevadas, mais chuvosas, o Planalto da Borborema e a 
Chapada Diamantina. Aquele fica próximo do litoral, intercep
tando fluxos úmidos dos alísios, tornando-os instáveis. Por esse 
motivo, o litoral norte da área, que vai de Olinda até a foz do rio 
São Francisco, é mais úmido que o litoral sul, que vai da foz do rio 
São Francisco até a barra do rio ltariri. 

5.3.3.1 .3 - Distribuição espacial da pluviosidade 

O cartograma da pluviometria média anual (Fig. 5.22) mostra uma 
distribuição espacial muito desigual, dividindo a área em duas fai
xas: uma, considerada úmida, é delimitada pelas isoietas de 800 
mm a 2.200 mm, tendo Ul)1a largura média de 120 km, disposta 
paralelamente ao litoral. E estreita em Pernambuco, com 50/60 
km em média, e larga na Bahia ao norte do Recôncavo Baiano, 
com aproximadamente 170 km. Tem o seu máximo de precipita
ção na área litorânea que vai do cabo de Santo Agostinho à ponta 
de Tamandaré, incluindo as cidades de lpojuca, Sirinhaém e Rio 
Formoso, esta com 2.277 mm anuais, o mais alto total pluviomé
trico da área. No litoral sul, Santa Luzia do ltanhi, em Sergipe, 
apresenta 2.061 mm anuais. 

A outra faixa, considerada seca, abrangendo quase a totali
dade da área, é delimitada pelas isoietas de 400 mm a 800 mm, 
onde predominam precipitações em torno de 600 mm anuais. 
Tem seus extremos nas áreas deprimidas do médio rio São Fran
cisco, onde aparecem Chorrochó-BA com 372 mm anuais e 
ltacuruba-PE com 390 mm anuais, próximas ao Raso da Catarina; 
no médio rio Moxotó, lnajá-PE, com 376 mm, Moxotó-PE com 
368 mm e Pernambuco-PE com 361 mm anuais; no médio rio lpa
nema, Fazenda Garcia-PE com 391 mm anuais; médio rio Salitre, 
São Tomé-BA com 354 mm anuais; alto rio Curacá, Fazenda Bela 
Vista-BA com 374 mm anuais; alto riacho da Vargem, Patamuté
BA com 367 mm anuais e vertentes ocidentais das serras da 
divisa Bahia-Piauí, onde aparece Queimada Nova-PI com 398 

mm anuais. Freqüentemente estas áreas estão a oeste de maci-
ços orográficos, em zonas de "sombra de chuva". . 

Dentro do domínio dessa faixa seca encontramos loca1s com 
precipitacões superiores a 800 mm, que correspondem às "ser
ras" e "b~ejos" úmidos, resultado de chuvas orog_ráficas (barla
vento), pela penetração de alísios úmidos: Olho d'Agua do Tatu e 
do Vento, em Belo Jardim; Brejo da Madre de Deus e Fazenda 
Nova, em Brejo da Madre de Deus; do Jenipapo, em Sanharó; de 
Ororobá, em Pesqueira; de Poção, em Poção; do Mimoso e das 
Varas, em Arcoverde; do Cabo do Canto, de Buíque, de Catimbau 
e de São José, em Buíque, Tupanatinga e Moxotó; de Tacaratu, 
em Tacaratu, além do Planalto de Garanhuns, todos em Per
nambuco. Na Bahia, a encosta oriental da Chapada Diamantina, 
nas serras do Tombador e Jacobina e prolongamentos daquela ao 
norte as serras do Alegre e do Curral Feio. Em Alagoas, as serras 
de Mata Grande e Água Branca e os "brejos" de São José da Laje 
e Quebrangulo, nas "chãs" do sudeste da Borborema. 

5.3.3.1.4- Regimes pluviométricos 

A distribuição da pluviosidade no decorrer do ano depende da 
atuação dos diversos sistemas atmosféricos em relação às carac
terísticas geográficas da área. 

Para a representação da distribuição sazonal da precipitação 
foram confeccionados quatro cartogramas da pluviometria, nos 
meses representativos de cada estação. 

Em janeiro, representativo do solstício de verão (Fig. 5.23), 
toda a área tem precipitações regulares em torno de 75 mm, 
embora larga faixa paralela ao litoral esteja abaixo de 50 mm. Os 
setores mais úmidos são o litoral norte (Zona da Mata pernambu
cana), sob o efeito de perturbações frontais e/ou orográficas no 
fluxo dos alísios; o planalto de lrecê; o conjunto orográfico das 
serras do Tombador e Jacobina; nas serras do divisor dos rios 
Jacaré e Salitre; em torno das serras dos Colomis e Capivara, na 
depressão são-franciscana, todos sob o domínio de chuvas con
vectivas das correntes de oeste, chegando a totais superiores a 
100 mm, na região oeste e sudoeste da área. 
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Fig 5 22 - Pluviometria total média anual 
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Fig. 5 23- Pluviometria média em janeiro (verão) 

O menor total registrado localiza-se no alto rio Traipu, a sota
vento da serra das Flores, próximo à divisa Alagoas-Pernambuco, 
com 25 mm. 

Toda a região abrangida pelas bacias dos rios Vaza-Barris, lta
picuru e Real; o baixo rio São Francisco e suas bacias secun
dárias, ao norte, Traipu, lpanema e Canapi, estão abaixo dos 50 
mm, posto que há penetração livre dos alísios, através dessas 
bacias, propiciando tempo bom. 

Em pleno equinócio de outono, o mês de abril (Fig. 5.24) re
presenta a estação chuvosa do norte da área. A atuação das cor
rentes de circulação do norte (ClT) se faz sentir ao norte da área 
desde a divisa do Piauí-Pernambuco até ao limite leste do sertão, 
onde estabelece perturbações na corrente dos alísios. A sua 
expansão máxima para o sul chega até ao rio São Francisco, com 
reflexos no sertão norte da Bahia e centro de Alagoas, onde as 
precipitações são superiores aos 100 mm. 

O litoral norte, no setor oriental do Planalto da Borborema, é o 
mais chuvoso, pela intensificação das penetrações frias do sul. 
entrando em contato com os alísios sujeitos à instabilidade, 
fornecendo um registro superior a 300 mm, em Rio Formoso
PE. 

Sobre a Chapada Diamantina mantêm-se registros superiores 
a 100 mm, mas já em área restrita, visto que há diminuição de 
intensidade na atuação das instabilidades de oeste. 

As áreas mais secas correspondem às regiões piemontesas da 
Diamantina, o vale do médio rio Salitre (a sotavento da serra de 
Jacobina) e a região das corredeiras do rio São Francisco, com 
registros inferiores a 50 mm. 

Durante o solstício de inverno, representado pelo mês de julho 
(Fig. 5.25), as precipitações ocorrem numa faixa de largura variá
vel, paralela ao litoral, diminuindo gradativamente para o inte
rior. 
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As maiores precipitações ocorrem no litoral de Pernambuco, 
onde lpojuca apresenta 31 Omm e em Alagoas, São José da Laje, 
330 mm. Entretanto, o restante do litoral mantém precipitações 
maiores que 150 mm. 

Toda a bacia do Rio São Francisco, a montante da cachoeira 
de ltaparica, incluindo as suas bacias secundárias do norte (Mo
xotó, Pajéu-Navio e Brígida) e as bacias secundárias do sul (Var
gem, Curaçá, Salitre e Jacaré), apresenta precipitações inferio
res a 25 mm. O sertão baiano, a leste da Chapada Diamantina, tem 
baixos índices, mas as precipitações tendem a crescer em dire
ção ao Recôncavo Baiano. 

Dentro da faixa mais seca destacam-se as serras de Poção, o 
"brejo" de Buíque-Catimbau-PE; vertente leste da Chapada Dia
mantina com índices superiores a 1 00 mm e a serra de Mata 
Grande, acima de 200 mm. 

Esta configuração se caracteriza pela influência do centro de 
ação do Atlântico, que ao aproximar-se intensifica a energia dos 
alfsios, e pelas perturbações de correntes frias do sul (FPA), 
intensificadas pela energia do Anticiclone Polar. O encontro com 
os alísios gera instabilidade e a umidade fica restrita ao litoral, por 
efeito orográfico, deixando o interior com tempo bom e seco. 

Em outubro, representando a primavera (Fig. 5.26) as precipi
tações são as menores do ano, em toda a área. 

O litoral apresenta precipitações em torno dos 50 mm, com 
exceção da foz do rio São Francisco, que está bem abaixo deste 
índice, enquanto que o baixo rio Camaragibe-AL está a mais de 75 
mm. 

Os Estados do Piauí e Pernambuco e, ainda, o nordeste da 
Bahia são secos, com precipitações inferiores a 25 mm. 

No setor sudoeste da área, sobre o Planalto de lrecê e prolon
gamento norte da Chapada Diamantina, as precipitações são 
superiores a 50 mm, em virtude dos primeiros avanços das cor
rentes perturbadas de oeste, que têm seu máximo no verão. 



Fig. 5.24- Pluviometria.média erro abril (outono). 

Paulistana 0 

Fig. 5 25- Pluviometria média em julho (inverno) 
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Fig 5 26 -Pluviometria média em outubro (primavera I 

O baixo registro de precipitações em toda a área é causado 
pelo domínio total dos alísios de sudeste e sem a presença de 
correntes de circulação perturbadas. 

A análise dos cartogramas da distribuição espacial da precipi
tação através dos seus totais anuais ou sazonais, em meses re
presentativos de cada estação, oferece uma visão da tendência 
das chuvas, em relação aos fatores ambientais integrados ao 
mecanismo da circulação atmosférica. Entretanto, a irregulari
dade do período chuvoso é de tal ordem, no Nordeste, que torna
se necessário o estudo dos regimes pluviométricos, na escala 
mensal, em seqliência de tempo real. 

Foram elaborados pluviogramas para seis localidades repre
sentativas dos diversos climas regionais existentes na área: 

Rio Formoso-PE (Fig. 5.27)- Localidade do litoral norte, chu
voso. Enquadrada na faixa de clima úmido, não apresenta grandes 
variações na distribuição da precipitação durante o período anali
sado. Apresenta um longo período chuvoso, que vai de marco a 
agosto. o quadrimestre abril-julho não apresenta chuvas infério
res a 60 mm, destacando-se maio como o mês mais chuvoso, 
quando 95% das precipitações são superiores a 180 mm. 

O período secó é curto, indo de outubro a dezembro, sendo 
novembro o mais seco, com 70,8% das precipitações abaixo de 
60mm. 

Ocorrem chuvas orográficas pela instabilizacão dos alísios ao 
ascenderem a vertente leste do Planalto da Borborema; frontais, 
por perturbações frias vindas do sul. principalmente no inverno, e 
chuvas convectivas por invasões da ClT, no outono. Assim, du
rante o ano, chuvas de diferentes origens atingem o local. que é 
o mais chuvoso da área. 

No período de 41 anos (1934/74), os dados são bastante 
homogêneos, com apenas quatro falhas em quatro anos. Mostra 
que 23,1% dos meses são considerados secos, sendo 1,6% 
abaixo de 1 O mm (Tab. 5.LXXVII) e 44,3% são considerados úmi
dos, com registros superiores a 180 mm. Tem 17 anos com totais 
anuais acima da média, 19 anos abaixo e um ano equivalente à 
média, que é a mais alta da área: 2.277 mm anuais. Dada essa 
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regularidade de precipitações, os extremos são poucos. O ano 
mais seco foi o de 1965, com um total anual de 1.155,9 mm, que 
representa 50,8% da média anual. Entretanto, foi um ano equili
brado, pois apresentou cinco meses secos, de agosto a novem
bro e fevereiro, em que a precipitação não ultrapassou os 60 mm 
(limite proposto por Kõppen, em 1948, abaixo do qual o mês é 
considerado seco) e cinco meses úmidos, de março a julho, nos 
quais se precipitaram 811.4 mm, que representam 70,2%do total 
anual. O ano mais úmido foi o de 1934, que apresentou um total 
de 2.986 mm, cerca de 131% sobre a média anual. Não apre
sentou nenhum mês seco e somente no mês de junho precipita
ram-se 943.4 mm, que representam cerca de um terço do total 
anual e 41% da média anual. 

Aracaju-SE (Fig. 5.28) - É uma localidade representativa do 
litoral úmido e subúmido, baixo e quente da foz do rio Sergi
pe 

A linha costeira perpendicular ao fluxo dos alísios, que aí atua 
o ano inteiro, sofrendo perturbações provenientes de fluxos frios 
vindos do sul (FPA) e dos reflexos de suas ondulações, proporcio
na boa distribuição de precipitações durante o ano. Sob o regime 
destas perturbações ocorre uma longa estação chuvosa, enquan
to que sob o domínio do Anticiclone do Atlântico há uma curta 
estação seca. Na longa estação chuvosa que se estende de março 
a agosto, destaque para o mês de maio como o mais chuvoso, 
com precipitações superiores a 180 mm em 98% dos casos, 
sendo que em 21% destes as precipitações superam os 420 mm. 
Na estação seca destaca-se o mês de dezembro, com precipi
tações inferiores a 60 mm, em 68% dos eventos. 

Durante o período de 63 anos (1912/74) onde há 73falhas em 
1 O anos, 36,1% dos meses têm precipitações inferiores a 60 mm, 
sendo que 7% estão abaixo dos 10mm, enquanto que 24,7%têm 
precipitações superiores a 18,0mm, sendo que 3,5% estão acima 
de 420 mm (Tab. 5.LXXVII). 

Apesar da constância das precipitações, 34 anos têm totais 
anuais abaixo da média enquanto que apenas 19 anos têm totais 
superiores à média. Nessa minoria, estiveram concentrados du-
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Fig 5 27 -Rio Formoso-PE Marcha mensal e anual da precipitação 

TABELA 5 LXXVII 
Porcentagem média dos meses do ano com diferentes classes pluviométricas 

mensais 

Intervalos de classes (mm) 

Localidade 
10,0 10,1- 60,0 60,1- 180,1-

180,0 420,0 60,0 180,0 420,0 

Rio Formoso 1,6 21,5 23,1 32,6 35,1 44,3 9,2 
Aracaju 7,0 29,1 36,1 39,2 21.2 24,7 3,5 
Palmeira dos lndios 18,0 33,0 51,0 35,9 12,7 13,1 0,4 
Morro do Chapéu 14,6 48,7 63,3 31,1 5,5 5,6 0,1 
Trai pu 20,6 38,7 59,3 32,6 7,7 8,1 0,4 
Curaçá 48,2 28,3 76,5 20,7 2,7 2,8 0,1 

rante a década de 20 e na década de 60 anos excepcional
mente chuvosos. 

Os anos do período de 1918 a 1926 foram muito úmidos, 
exceto 1923, que esteve abaixo da média. Em 1921, o mais chu
voso deles, o total anual (4.166.4 mm) foi duas vezes e meia 
superior à média, cerca de 263% sobre a média. Somente os 
meses de maio e junho foram responsáveis por 1.684 mm, cerca 
de 40% do total anual. 

O ano de 1913 foi muito seco, quando foram registrados 
396,5 mm anuais, o mais baixo total registrado para o local. que 
representa um quarto da média anual. Foram dez meses secos 
onde apenas junho e julho tiveram algumas chuvas, alcançando 
143,5 mm, ou seja, 37% do total anual. Neste ano, o estio come-
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Fig 5 28- Aracaju-SE Marcha mensal e anual da precipitação 

çou em outubro do ano anterior, indo até dezembro, exceto nos 
meses de inverno. 

O ano de 1931 também teve um baixo total anual: 896,9 mm, 
que representa 56,6%da média anual. Mas houve um certo equni
brio na distribuição, pois foram seis meses secos e seis meses 
úmidos. 

Com exceção do ano de 1970, os anos seco:> da localidade 
sofrem um atraso de um a dois anos com relacão aos anos de seca 
geral no Nordeste. · 

. Palmeira dos Índios-AL (Fig. 5.29)- Situada na escarpa meri
diOnal do Planplto da Borborema, dentro da ampla faixa do Agres
te alagoano. E uma área transicional entre o estreito litoral e o 
Sertão semi-árido, representa o clima subúmido, com chuvas de 
outono-inverno e período seco de primavera-verão. O regime de 
chuvas é análogo ao do litoral, posto que a calha do rio São Fran
cisco permite a passagem de ventos úmidos de sudeste e que 
atingem a localidade. 

Apresenta uma série de 62 anos (1913/74) com 28 falhas dis
tribuídas em 1 O anos, permitindo verificar que há um equilíbrio na 
distribuição dos anos mais úmidos e dos anos mais secos: 20 
anos têm totais acima da média, 26, abaixo e seis equivalentes. 
Grosso modo, os anos chuvosos alternam-se aos de estio: de 
1913a 1943 houve mais anos secos e de 1944a 1974, mais anos 
chuvosos. 

Dentro da série de anos, os meses mais chuvosos estão entre 
abril e agosto, destacando-se junho, em que as precipitações 
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superiores a 180 mm estão em torno de 97%. Neste período, pra
ticamente inexistem precipitações inferiores a 1 O mm. Dentre o 
período seco, destaque para novembro, com 88,5% das precipi
tações inferiores a 60 mm. 

Trata-se de um regime equilibrado, visto que, nestes anos, 
51% dos meses têm precipitações inferiores a 60 mm e 1 3,1% 
têm precipitações superiores a 180 mm (Tab. 5.LXXVII). 

Dentro desse equnibrio, os extremos são poucos. O ano de 
1959foi o mais seco, registrando oito meses secos. Somente nos 
meses de maio, junho e julho concentraram-se 315.4 mm, cerca 
de 64% do total anual que chegou a 494,2 mm, o mais baixo 
registrado no local. Este corresponde a cerca de 48% da média 
anual. Em 1915, ocorreram oito meses secos e a umidade ficou 
concentrada no trimestre junho/agosto, com 198 mm, cerca de 
39% do total anual e no mês de dezembro, com 167.7 mm, 33% 
do total. 

O ano mais úmido foi o de 1914, com oito meses úmidos, con
centrando de maio a agosto 1.114,6 mm que representa cerca de 
67% do total anual de 1.676,8 mm, o mais alto registrado e que é 
cerca de 164% da média anual. 

O ano de 1915 foi muito seco, coincidindo com a seca geral no 
Nordeste. O ano de 1923 praticamente repetiu aquele ano, mas 
sem contar com as chuvas de dezembro, enquanto que o ano de 
1959 foi a extensão da grande seca do ano anterior. 

Morro do Chapéu-BA (Fig. 5.30) -Situado a 1.012 m de alti
tude, em relevo tabular da Chapada Diamantina, representa o 
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clima de transição entre o subúmido da região serrana e o semi
árido do Sertão. Está a sotavento das serras do Tombador e de 
Jacobina, ambas no sentido norte-sul, não recebendo, por isso, 
umidade dos ai ísios 

Apresenta precipitações constantes durante o ano todo, en
tretanto a maior concentração pluvial ocorre de novembro a abril, 
com ligeiro decréscimo no auge do verão. Em vista disso, pratica
mente apresenta dois períodos úmidos: no fim da primavera e no 
início do outono. O período seco se estende de maio a outu
bro. 

No fim da primavera, a localidade começa a ser afetada por 
perturbações de correntes convectivas de oeste, que se esten
dem até ao fim do verão, quando ocorrem reflexos de invasões de 
correntes convectivas do norte. Durante o inverno e até o início da 
primavera a localidade é sujeita a invasões de correntes do sul, 
que. enfraquecidas, provocam garoas e nevoeiros. 

Os meses mais chuvosos são: dezembro, que tem 74,5% dos 
meses com precipitações superiores a 180 mm, novembro, com 
66.7%. e março, com 65,3%. O mês mais seco é outubro, pois 
94,1% dos meses têm precipitações inferiores a 60 mm. 

Durante o período de 54 anos (1911 /64) aparecem 46 falhas 
em oito anos, mostrando um predomínio de meses secos sobre 
meses úmidos, pois 63,3% estão abaixo de 60 mm, sendo que 
14,6% têm menos de 1 O mm (Tab. 5.LXXVII). Entretanto, a au
sência de meses com precipitações superiores a 420 mm torna o 
quadro da distribuição equilibrado. Isto se traduz no fato de que 
20 anos são superiores à média, 20 anos inferiores e seis anos 
aproximados da média. 

O período mais chuvoso se estendeu de 1912 a 1927. A partir 
daí, alternaram-se anos úmidos e anos secos, com predomínio 
destes últimos até 1964. O ano mais seco foi o de 1931, com 11 
meses secos, sendo que apenas em novembro precipitaram-se 
109.4 mm, quase 40% do total anual de 274,5 mm, que, por sua 
vez, representam 37,7% da média anual. O ano mais úmido foi o 
de 1924, com sete meses chuvosos, sendo que o trimestre de 
verão somou 737.4 mm, cerca de 59% do total anual, superando a 
média anual. 

É um local com média de precipitação baixa, compensada pela 
regular distribuição mensal, muito indicado pelo seu clima ame-
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no, em função da altitude, que abaixa a temperatura e em função 
da maior precipitação que ocorre justamente no período em que 
as temperaturas se apresentam mais elevadas: "é um clima mesa
térmico úmido, com chuvas distribuídas durante todo o ano e 
verões brandos" (Andrade, 1967). 

Traipu (Fig. 5.31)- Localidade representativa do clima semi
árido. apesar de estar a pouco mais de 90 km do litoral, no vale do 
rio São Francisco. 

No período de 62anos (1913/74)há algumas falhas (56 em 1 O 
anos) notadamente no início da década dos anos 20. Apresenta 
17 anos com totais superiores à média, 27 inferiores e 8 anos 
equivalentes à média. 

É uma localidade marcada pelo regime de chuvas do litoral, 
ocorrendo o período chuvoso de março a agosto, destacando-se 
junho e julho como os mais chuvosos, ocorrendo em 81% dos 
meses com precipitações elevadas. O período seco ocorre de 
outubro a fevereiro, marcadamente naquele, quando em 91% dos 
casos as precipitações são inferiores a 60 mm. 

Devido à proximidade do oceano a semi-aridez é atenuada, 
entretanto, em todos esses anos, cerca de 59% dos meses têm 
precipitações inferiores a 60 mm, sendo que 20,6% têm precipi
tacões inferiores a 1 O mm. Por outro lado, apenas 8,1% dos 
m~ses têm precipitações superiores a 180 mm (Tab. 5.LXXVII). 

O gráfico revela ainda um longo período de anos com precipi
tacões abaixo da média notadamente de 1936 a 1963 e dois cur
to~ períodos em que os totais superam a média: entre 1926 e 
1935 e entre 1964 e 1 970. 

Apresenta a intervalos regulares anos críticos, com totais de 
precipitação muito abaixo da média: em 1915, que apresentou seca 
geral em todo o Nordeste, em dez meses secos apenas dezembro 
apresentou 1 05,7 mm de chuvas, cerca de 32% do total anual, já 
que julho mal ultrapassou o limite de 60 mm. Mas esses dois 
meses representaram cerca da metade da precipitação anual, que 
foi a mais baixa registrada no local, 327,8 mm, aproximadamente 
40% da média anual; o ano de 1932 também coincidiu com uma 
grande seca. Foram dez meses secos exceto fevereiro, com chu
vas de 73 mm e julho, com 117,5 mm, que contribuíram com 
aproximadamente 42% do total anual de 448,9 mm, cerca de 
54,3% da média anual; em 1946 ocorreram nove meses secos, 

:;::;i~ ~ I~ Médio 

r t-- r 
t--

400· -
r-

200· 

o lo IA I 
N I lo lO '()_ 

I lo I"" o lo lo o ~ '()_ ~_I_~ 
s I lO o lo lo lo lo~ 10 lO ~'()_L<> ~ 
A là là I"' lO lO I"" 
J L!~ I"' lo I"' I"' lO 
J .... '"" ~ IA 
M lo I ~L! L~ ~~~ 
A lo ~ LQ. ~ 
M I 1<>. I alo IA 
F I[A '"' I"' L". ~ lO 
J li [o 1 IA I liA I I• IA [o [o l 0 l~ !Alo lo [o lo [o laiA I alo Lei~ I<> <>.LC> L!~ ['<>_ ~ ~~~ 

·~ ~·~·~ ·~·~·2 ~N·~·~·~·~·~·~g·~·~·~·~·~·~~·~m·~·~·~·~·~·~·~·~·~~2~~~·~~~~~~~w~~$~~·~·$m·R 

0"'10 Gl0,1-60,0 G 60,1 _ 180,0 8180,1-420,0 8> 420,1 

Fig 5 31 - Traipu-AL. Marcha mensal e anual da precipitação 
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mas o total anual foi menor do que o de 1932. A contribuição de 
três meses apenas foi elevada, 62%, posto que foram meses de 
poucas chuvas. O total anual foi de 406,2 mm, cerca de 49% da 
média anual: em 1955, dez meses secos, com chuvas fortes em 
maio e setembro, as quais contribuíram com aproximadamente 
48% do total anual. 

Entre 1927 e 1935 ocorreram alguns anos chuvosos. Desta
que para 1929 que, com um total de 1.458,8 mm, superou a 
média anual da localidade em 76%, sendo que as contribuições 
de abril, maio e dezembro (este, excepcionalmente alto) repre
sentaram cerca de 69% do total anual. 

Neste local semi-árido, nota-se o caráter aleatório das precipi
tações, característica do Sertão nordestino, tornando muito difí
cil qualquer previsão de chuvas e/ou de secas. 

Curaçá-BA (Fig. 5.32) - Localizada numa depressão às mar
gens do rio São Francisco, na borda ocidental da mancha de clima 
semi-árido a árido do Raso da Catarina. É seca a maior parte do 
ano, sob a ação de alísios ressecados. O período chuvoso ocorre 
sob o reflexo da ação mais meridional da ClT. 

Apresenta uma série homogênea de registros, em 64 anos 
(1911 /74) com oito falhas em três anos. Mostra uma curta esta
ção chuvosa, concentrada no fim do verão e início do outono, 
destacando-se março como o mês mais chuvoso (60%) e uma 
longa estação seca que se estende do inverno até o fim da prima
vera, sendo o quadrimestre junho/setembro como os mais 
secos (100%). 

Caracteriza-se por irregularidade de ritmo, quantidade e in
tensidade, tanto nos registros mensais como nos anuais. Tem 20 
anos em que os totais superam a média, 37 anos abaixo e 4 equi
valentes à média, que é uma das mais baixas da área: 473 mm 
anuais. 

Nesses 64 anos, 76,5% são considerados secos, sendo que 
48,2% estão abaixo de 1 O mm, e apenas 2,8%estão acima de 180 
mm (Tab. 5. LXXVII). 

Exemplos dessas irregularidades são os anos secos de 1915, 
1932, 1943 e 1958 e os anos úmidos de 1960 e 1974. Em 1915, 
em 11 meses secos, apenas dezembro foi úmido, pois choveu 
156 mm, cerca de 82% do total anual de 190,8 mm que, por sua 
vez, é de 40% da média anual; em 1932, a situação praticamente 
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repetiu-se. Foram 12 meses secos, mas março, com 59,8 mm 
(32% do total anual) e janeiro, com 58,3 mm (31 %),concentraram 
181,1 mm (63%) em dois meses alternados, num ano em que o 
total foi de 187,9mm,cerca de 40%da média anual; em 1943,em 
11 meses secos, em dezembro choveu 82,7 mm, 49% do total 
anual de 167,9 mm, também 40% da média anual: este foi o mais 
baixo registro anual do local; em 1958, em 11 meses secos, em 
janeiro choveu 94,8 mm (44,7% do total anual) e em dezembro, 
apesar de seco, choveu 57,6 mm (27%), acumulando-se em dois 
meses 152.4mm, cerca de 72%dototal anual de 212mm (44,8% 
da média anual). 

Em 1960, apesar de ter oito meses secos, o mês de março foi 
excepcionalmente úmido, com registro de 525,4 mm (50,5% do 
total anual), secundado por janeiro, com 123,2 mm (26%), e 
fevereiro, com 59,8 mm. Somando-se nesses três meses 708.4 
mm, 68,1% do total de 1.040,3 mm, que representam mais de 
duas vezes o valor da média anual (220%); em 1974, houve me
lhor distribuição na precipitação, com cinco meses úmidos. Mas 
a maior contribuição foi do trimestre janeiro-março, totalizando 
528,8 mm, 54,6% do total anual de 969,3 mm, ou seja, registro 
duas vezes maior que a média anual. 

Na localidade, os anos secos apresentaram, sempre, ausência 
do período chuvoso de novembro e dezembro, no ano anterior, 
além do trimestre mais chuvoso do ano, visto que, nos anos 
"normais" e chuvosos, ocorrem dois máximos de precipitações: 
um no fim da primavera-início de verão e, outro, no fim do verão
início do outono. 

5.3.3.2 -Temperatura 

A caracterização térmica da área é reflexo de sua posição geográ
fica e das variações de altitude apresentadas pelo relevo. Assim, 
predominam durante o ano altas temperaturas, que variam de 
18°C a 26°C, com amplitude térmica insignificante. 

5.3.3.2.1 - Fatores geográficos e a temperatura 

A distribuição espacial da temperatura, tanto anual como sazonal. 
é condicionada pela ação combinada dos fatores geográficos: 
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Fig 5 32- Curaçá-8A. Marcha mensal e anual da precipitação. 
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altitude, latitude, continentalidade-maritimidade e pela atuação 
de correntes dos sistemas atmosféricos. 

De acordo com o calculado na equação linear, pelo método 
dos mínimos quadrados e por observações climatológicas, o gra
diente vertical médio para a área é de 0,6"C/1 00 m. Assim, as 
áreas serranas apresentam temperaturas mais amenas, mesmo 
nos meses mais quentes. 

Localizada nas baixas latitudes tropicais, com duas passagens 
do Sol (em fins de outubro e em fins de fevereiro) e recebendo alta 
taxa de insolação, por isso, durante o ano inteiro, a área mantém 
altas temperaturas, principalmente nas amplas planícies e baixos 
planaltos que a dominam. Nas superfícies mais elevadas da Cha
pada Diamantina e Planalto da Borborema as temperaturas são 
mais amenas em função da altitude. 

A ação do fluxo dos alísios, na orla marítima da área, carrega
dos de umidade e calor recebidos pela sua passagem sobre águas 
de correntes marítimas quentes, mantém a regularidade da tem
peratura em larga faixa da influência oceânica. 

No interior as temperaturas oscilam mais: freqüentemente a 
temperatura é alta nas horas de maior insolação e muito baixa, 
durante as madrugadas. pelo fator continentalidade. E, nos me
ses mais quentes do ano, que muitas vezes coincidem com 
ausência de chuvas, os alísios constantes atenuam a alta tem
peratura diária. 

Ao sul da área, invasões freqüentes de fluxos frios vindos do 
sul, principalmente durante o inverno, determinam temperaturas 
muito baixas, influenciando no abaixamento das médias anuais. 
Durante o verão os reflexos desses fluxos geram instabilidade 
com nevoeiros e chuvas esparsas. amenizando as temperaturas 
geralmente mais altas neste período. 

5.3.3.2.2 - Distribuição espacial da temperatura 

O cartograma das isotermas médias anuais (Fig. 5.33) mostra 
uma variação de temperatura que vai dos 20•C (Morro do Chapéu 

19,8•C) a 26,5•C (Fazenda Bugiu 26,6"C), o que reflete a influên
cia dos fatores geográficos na distribuição das temperaturas. 

As isotermas representativas das menores temperaturas cor
respondem às superfícies elevadas da Chapada Diamantina, 
com temperaturas abaixo de 23•C até 20•c e ao Planalto da Bor
borema, com temperaturas abaixo de 24°C até 21 "C (Garanhuns
PE, 20,6•C). 

As isotermas representativas das temperaturas mais elevadas 
correspondem às baixas altitudes de baixos planaltos e de
pressões periféricas e interplanálticas do Sertão, geralmente em 
torno de 24•C. 

O Sertão pernambucano e o piauiense, este com as mais altas 
médias anuais, são mais quentes que o Sertão baiano (exceto o 
vale do rio São Francisco) que fica entre o litoral e o conjunto da 
Chapada Diamantina. 

O litoral é totalmente incluído na faixa de 25"C, que apresenta 
uma penetração pela calha do rio São Francisco, até próximo à 
cidade de Paulo Afonso. 

5.3.3.2.3 - Regimes térmicos 

A amplitude térmica anual durante o ano é pequena e, por isso, a 
caracterização do regime térmico é melhor exemplificada nos 
cartogramas dos meses de janeiro, que é para quase toda a área o 
mais quente, e julho, como o mais frio. 

O mês mais quente varia de outubro, a oeste da área, em torno 
da Represa de Sobradinho, a fevereiro, em todo o litoral. Em 
quase toda a área o mês mais frio é julho, mas o litoral tem agosto 
como o mês da mais baixa temperatura. 

O cartograma das isotermas de janeiro apresenta temperatu
ras mais elevadas nas bacias dos rios Canindé e Piauí, ambos no 
Estado do Piauí, chegando aos 280C (Fazenda Bugiu 28,1 •C), 
embora o vale do rio São Francisco e o litoral em torno de Aracaju 
também apresentem temperaturas elevadas, em torno de 26-
27•C (Fig. 5.34). 

Fig 5.33- Temperatura média anual. 
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Fig. 5 34- Temperatura média em janeiro (verão) 

As menores médias registradas nesse mês estão nas superfí
cies elevadas do Planalto da Borborema (serra de Poção e em 
Garanhuns-PE) e Chapada Diamantina, com isotermas em torno 
de 22°C. Enquanto isso, as depressões periféricas e interplanálti
cas mantêm temperaturas em torno de 25°C. 

O cartograma das isotermas de julho (Fig. 5.35) apresenta 
temperaturas mais elevadas na porção noroeste da área, no 
Estado do Piauí, superando a isoterma de 24,5°C, enquanto que o 
litoral e o baixo curso do rio São Francisco, na área de influência 
daquele, mantêm temperatura acima de 23°C. 

As médias mais baixas ocorrem nas superfícies elevadas do 
Planalto da Borborema, com a isoterma de 21 ,5°C acompa
nhando grosseiramente os contornos do planalto, onde Poção
PE registra 16,9°C. Também na Chapada Diamantina, a sudoeste 
da área e que recebe fluxos frios do sul,as temperaturas são muito 
baixas: Morro do Chapéu registra 16,60C. Toda a região da cha
pada é grosseiramente delimitada pela isoterma de 1 9,5°C. 

As depressões periféricas e interplanálticas mantêm tempera
turas que variam de 20 a 22°C. 

5.3.3.3- Balanço hídrico 

Basicamente é um método contábil de água disponível no solo, 
onde os créditos são representados pela precipitação pluviomé
trica e os débitos, pelos processos de evapotranspiração. 

O método do balanço h(drico revela,ainda, a variação do arma
zenamento de água no solo, baseado numa capacidade de campo 
média de 125 mm, independente de condições pedológicas, e a 
variação da alteração que, sendo positiva, enseja a reposição de 
água no solo e, sendo negativa, a retirada de água no solo. 

A evapotranspiração potencial é considerada um elemento 
climatológico básico, como a temperatura e a precipitação plu
viométrica. Quantifica, através de uma unidade física definida 
(mm), a chuva teoricamente necessária (chuva ideal) para atender 

ao consumo de água pela superfície vegetada, por unidade de 
área, em que a folhagem se mantivesse sempre verde e turges
cente e transpirando livremente, durante o tempo considerado. 

O cartograma da evapotranspiração potencial anual (Fig. 5.36) 
mostra que os maiores totais ocorrem no litoral, onde o máximo 
supera os 1 .400 mm e, a noroeste da área, no Estado do Piauí, 
com valores máximos acima de 1.600 mm. Os menores valores 
ocorrem nas superfícies elevadas do Planalto da Borborema, da 
Chapada Diamantina e áreas adjacentes a elas. 

A evapotranspiração potencial, como a temperatura, tem 
estreita relação com o balanço de energia na superffcie, consti
tuindo-se num índice de eficiência térmica. Com base nisso, 
Thornthwaite estabeleceu uma classificação climática. Na área, 
ocorrem dois tipos climáticos: o megatérmico, cuja evapotranspi
ração potencial é superior a 1.140 mm, na maior parte da área, em 
regiões de superfícies aplainadas e, o mesotérmico, inferior ã 
1.140 mm, nas superfícies elevadas da Chapada Diamantina e 
Planalto da Borborema. É limitado grosseiramente pela isoterma 
anual de 23°C, na Borborema e a de 23,50C, na Chapada Dia
mantina. 

A evapotranspiração real representa a quantidade máxima de 
água realmente perdida, na forma de vapor para a atmosfera, após 
o confronto entre a evapotranspiração potencial e a precipitação 
pluviométrica, considerando-se a correção segundo os níveis de 
retenção e de disponibilidade hídrica. 

O cartograma da distribuição da evapotranspiração real anual 
(Fig. 5.37) mostra uma variação de mais de 1.300 mm no litoral 
pernambucano a menos de 400 mm nos setores mais secos da 
área. 

Correlacionando-se com os cartogramas de evapotranspira
ção potencial e de precipitação pluviométrica, verifica-se que a 
mais alta evapotranspiração real ocorre onde a precipitação plu
viométrica e a evapotranspiração potencial são altas, como no 
litoral. Onde a evapotranspiração potencial é alta, mas a precipi-
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Fig 5 35- Temperatura média em julho (inverno) 

Fig 5 36- Evapotranspiração potencial anual 
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Fig 5 37- Evapotranspiração real anual 

tação pluviométrica é baixa, a evapotranspiração real é baixa. Nas 
áreas elevadas, onde a evapotranspiração potencial diminui, em 
função da altitude, a evapotranspiração real é geralmente equi
valente à precipitação pluviométrica. 

A deficiência hídrica é a água que deixa de ser evapotrans
pirada pela falta de umidade no solo. Na conceituacão do balanco 
hídrico é correspondente à quantificação da sec.;. · 

O cartograma da deficiência hídrica média anual (Fig. 5.38) 
mostra o volume de água que falta no solo,durante um ano médio, 
enquanto que o cartograma do número de meses por ano com 
deficiência hídrica mostra mensalmente porquanto tempo a falta 
de água perdura (Fig. 5.39). 

A distribuição anual da deficiência hídrica, na área, cresce uni
formemente do litoral para o interior, no sentido sudeste-noroes
te. Os menores totais estão np litoral pernambucano e alagoano, 
onde lpojuca-PE e Matriz do Camaragibe-AL apresentam 75 e 44 
mm, respectivamente. Nos "brejos" e "serras" úmidos da Borba
rema a deficiência situa-se em torno de 200 mm e na serra do 
Tombador (Mirangaba-BA) ela é nula. Os maiores totais estão no 
sertão, chegando a ser superior a 900 mm, no médio rio São Fran
cisco e no sudeste do Estado do Piauí. 

A distribuição da deficiência hídrica ao longo dos meses 
acompanha a anual: a maior parte da área apresenta mais de 11 
meses com deficiência hídrica, justamente onde o total anual é 
superiora 600mm. No litoral,onde o total anual atinge 200mm,o 
número de meses com deficiência atinge de três a quatro 
meses 

O excedente hídrico anual representa a quantidade de água 
que não é absorvida pelo solo, já em plena capacidade de campo, 
e não é evapotranspirada, sujeita a escoamento superficial, su
prindo a rede de drenagem. 

O confronto entre os cartogramas de excedente hídrico médio 
anual (Fig. 5.40) e do número de meses por ano com excedente 

hídrico (Fig. 5.41 ), que é por quanto tempo perdura o excesso, 
revela estreita relacão entre eles. Assim, os maiores exceden
tes hídricos ocorre~ no litoral pernambucano, onde chega a 800 
mm, coincidindo com seis meses com excedente hídrico. Geral
mente, decresce do litoral para o interior, ficando restrito a uma 
estreita faixa paralela ao litoral e às serras úmidas de Pernambuco 
e da Bahia. A partir daí, para oeste, a maior parte da área, não há 
excedente hídrico. 

O índice de umidade de Thornthwaite (Fig. 5.42) é baseado na 
proposição de que "não haverá seca se a deficiência hídrica dos 
períodos de pouca chuva não vai além de 60% do excedente 
hídrico anual". A partir dessa relação calcula-se o índice de umi
dade segundo a fórmula lm = (1 00 Exc- 60 Def)/EP. Os valores 
resultantes variam de 100 a - 40 mm, representando os climas 
superúmidos e climas semi-áridos e áridos. A isolinha de valor 
nulo representa a divisão desses climas extremos, ocorrendo 
entre ambos extensa variação 

Na área, os mais altos índices de umidade positivos corres
pendem ao litoral chuvoso, sendo superiores a 60 mm, consti
tuindo domínio de climas úmidos. 

Os mais altos índices de umidade negativos ocorrem nos 
domínios dos climas semi-áridos a áridos, alcançando extremos 
de aridez no setor das corredeiras do rio São Francisco, no vale do 
Mm<Otó e no sudeste piauiense, onde são superiores a - 40 
mm. 

Para exemplificar os regimes hídricos da área foram seleciona
das seis localidades representativas das diferentes fabtas cli
máticas: 

Rio Formoso-PE (Fig. 5.43)- É uma localidade representativa 
do litoral úmido. Apresenta um dos mais altos excedentes (1.018 
mm), distribuídos ao longo dos mese~ do inverno, embora o 
período chuvoso comece em fevereiro. E que ocorre a reposição 
dos 125 mm, entre fevereiro e maio. A partir de junho, com a eva-
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Fig 5 38- Deficiência hídrica média anual 

Fig 5 39- Número médio de meses por ano com deficiência hfdrica 
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Fig 5 40 - Excedente hídrica média anual 

Fig 5 41 - Númera média de meses por ano com excedente h fdrico. 
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Fig 5 42 -lndice de umidade de Thornthwaite 
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Fig 5 43- Rio Formoso-PE Balanço hídrico 
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potranspiração potencial estável. a precipitação começa a de
crescer e, em setembro, inicia-se a retirada de 125 mm, que 
culmina em novembro, com as baixas precipitações Começa 
então a deficiência de 137 mm que termina em fevereiro. Apesar 
da alta evapotranspiração potencial (1.396 mm), a precipitação é 
compensatória (2 277 mm), a ponto de permitir uma alta evapo
transpiração real de 1 259 mm. 

Aracaju-SE (Fig 5.44) - Localidade litorânea com clima de 
transição do úmido para o subúmido. Apresenta alta evapotrans
piração real (1.148 mm). influenciada pela precipitação plu
viométrica (1.585 mm) embora a evapotranspiração potencial 
seja alta (1.445 mm) O período chuvoso se estende de março a 
agosto, sendo que entre março e maio ocorre uma reposição de 
125 mm para compensar a deficiência de 297 mm, do verão 
passado, e, no restante do inverno, há um excedente de 437 mm 
Em setembro a precipitação pluviométrica diminui e a evapo
transpiração potencial aumenta, começando uma retirada de 125 
mm que se estende até fins de novembro. 

Palmeira dos Índios-AL (Fig. 5.45) - Localidade do Agreste 
alagoano, apresenta clima subúmido com balanço hídrico equili
brado: a evapotranspiração potencial de 1.194 mm quase se 
iguala com a precipitação pluviométrica de 1.021 mm e a evapo
transpiração real é um pouco menor, 819 mm. Tem seis meses 
com deficiência, totalizando 375 mm, que se estende do fim da 
primavera ao fim do verão. Com a chegada das chuvas de abril, há 
uma reposição de 125 mm em maio e junho. De junho a agosto 
com as altas precipitações pluviométricas e queda da evapo
transpiração potencial, ocorre um excedente de 202 mm. Ante
cedendo a deficiência, de setembro a novembro, ocorre a retirada 
de 125 mm 

Morro do Chapéu-BA (Fig. 5.46) -Na Chapada Diamantina, 
está na transição do subúmido para o semi-árido. Apresenta baixa 
evapotranspiração potencial (912 mm) em função da altitude e a 
precipitação pluviométrica de 728 mm é regular e equivalente à 



evapotranspiração real (720 mm). Assim não apresenta exce
dente e sim um longo período de deficiência, de abril a outubro, 
com 173 mm e um curto, em fevereiro, com 11 mm. Concomitan
temente ocorre a queda da evapotranspiração potencial. 0 que 
atenua estes períodos de deficiência. Em função de dois máximos 
de precipitação, apresenta dois períodos, pequenos, de retirada, 
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Fig 5 45- Palmeira dos lnd1os-AL Balanço hídnco 
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em janeiro (20 mm) e abril (14 mm) e dois pequenos períodos de 
reposição, um em março (14 mm) e outro em novembro-dezem-
bro (30 mm). . 

Traipu-AL (Fig 5.4 7) - Representativa do clima semi-árido, 
tem um regime hídrico influenciado pela sua proximidade do 
litoral. Não apresenta excedente mas sete meses com defici-
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ência, de outubro a abril, totalizando 632 mm. A evapotranspira
ção potencial é elevada (1.450 mm) com relação à precipitação 
pluviométrica (827 mm) e à evapotranspiração real que é igual à 
precipitação pluviométrica. 

A coincidência do período de maior precipitação pluviométri
ca com a queda da evapotranspiração potencial possibilita ape
nas uma pequena reposição de 94 mm, nos meses de maio, junho 
e julho. 

Curaçá-BA (Fig. 5.48) - Localidade representativa do clima 
semi-árido a árido. Não apresenta excedente, tendo, pelo contrá
rio, elevada deficiência hídrica, distribuída durante o ano, totali
zando 827 mm. A evapotranspiração potencial é elevada (1.300 
mm), ápresentando ligeira queda no mês mais frio (julho), coinci
dindo com o período de precipitação pluviométrica muito baixa. 
Assim, a evapotranspiração real (4 73 mm) é equivalente à preci
pitação pluviométrica 
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5.3.4- CLIMAS REGIONAIS E MESOCUMAS 
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Observando a Tabela 5.LXXVIII distinguimos a presença de 7 cli
mas regionais (superúmido a úmido, úmido, úmido a subúmido, 
suoúmido, subúmido a semi-árido, semi-árido e semi-árido a 
árido) com 17 variações mesoclimáticas, conforme se vê discri· 
rninado e caracterizado na Figura 5.49. 

5.3.4.1 -Clima superúmido a úmido 

Abrange uma pequena faixa no litoral setentrional da área com
preendendo apenas o mesoclima 3. Esta faixa caracteriza-se por 
abundante umidade com valores da precipitação superiores a 
2.200 mm anuais e elevado excedente hídrico durante a maior 
parte do ano. Está incluída neste clima regional apenas pequena 
parte dos municípios de IP.ojuca e Sirinhaém, pertencentes à Mi
crorregião 112 - Mata Umida Pernambucana. A temperatura 
média anual está em torno de 25°C. 

A vegetação dominante é a típica de litoral, o revestimento é 
pouco denso, deixando ver freqüentemente o solo de areia alva
centa. Um pouco para o interior, a vegetação se adensa mais e 
enriquece em número de espécies. Ocupa uma área de relevo 
suave ondulado, onde ocorrem as Areias Quartzosas Marinhas 
distróficas e álicas. O uso da terra está caracterizado pela pre-
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sença de coqueiros, cajueiros e um pouco de culturas de subsis
tência, especialmente a mandioca. 

5.3.4.2 -Clima úmido 

O clima úmido aparece no litoral setentrional da área em estudo, 
atingindo extensão bastante reduzida. 

Incluídas neste ~spaço estão parte das Microrregiões 111 -
Recife, 112- Mata Um ida Pernambucana, 116- Mata Alagoana e 
117 - Litoral Norte Alagoano. 

Compreende os mesoclimas 1, 2 e 3 onde a precipitação anual 
está entre 2.200 e 1 .600 mm. O espaço compreendido por esses 
mesoclimas apresenta excedente hídrico de 800 a 400 mm 
anuais por um período que varia de 5 a 6 meses ao ano. 

Os alísios que sopram de sudeste são responsáveis, em parte, 
por estas precipitações que, no entanto, diminuem rapidamente 
para o interior, devido aos acidentes de relevo aí existentes, que 
interceptam a passagem dos ventos carregados de umidade. Esta 
é a razão por que, transposto o relevo, as precipitações são es
cassas. 

A temperatura média anual está em torno de 25°C. 
A vegetação natural (nas áreas onde ainda existe) apresenta

se sob a forma de Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Ombrófila 
Aberta, de porte elevado e exuberante. Antes de sua ocupação 
agrícola, era extensivamente coberta por esse tipo de floresta. 
Tendo cedido lugar à ocupação agrícola, principalmente à cultura 
da cana-de-acúcar, a floresta atualmente reduz-se a pequenos 
testemunhos 'situados no topo e nas encostas mais altas das 
colinas. 

Os elementos do quadro natural muito favoreceram a expan
são da cultura da cana-de-acúcar na área, mas não foram os úni
cos. O fator posição, em se tratando de um produto destinado ao 
comércio externo, foi, sem dúvida, o elemento essencial: a pro
ximidade do mar facilitava a exploração. Razões de ordem eco
nômica e histórica não são estranhas ao fato de a cultura da cana
de-açúcar ter sido o elemento básico de ocupação dessa área, a 
exemplo do Recôncavo Baiano. 

O domínio da cana se estende desde o litoral até a faixa de 
clima subúmido. Disputa hoje as terras ocupadas, não faz muito 
tempo, com a lavoura fumageira. Esse crescimento da lavoura 
canavieira nos dias atuais deve-se, sobretudo, ao desenvolvi
mento do PROALCOOL. 

5.3 4 3 -Clima úmido a subúmido 

Domina em quase toda a extensão do litoral da área em estudo, 
com exceção da região da foz do rio São Francisco (sul de Ala
goas, norte de Sergipe). 

Além dessa concentração litorânea, encontramos a presença 
desse clima nos brejos de altitude. 

Esses brejos de altitude diferenciam-se do que se conhece 
geralmente como simples depressão de solo excessivamente 
úmido, porque nele a umidade resulta de fenômeno oposto; a 
elevacão 

ln~luídas neste espaço, estão parte das Microrregiões 106-
Arcoverde, 109 -Agreste Meridional Pernambucano, 111 - Reci
fe, 112- Mata Úmida Pernambucana, 116- Mata Alagoana, 117 
- Litoral Norte Alagoano, 119 -Tabuleiros de São Miguel dos 
Campos, 120- Maceió, 121 -Penedo, 125- Nossa Senhora das 
Dores, 126 - Cotinguiba, 127 - Agreste de Itabaiana, 128 -
Agreste de Lagarto, 129- Litoral Sul Sergipano, 130- Sertão do 
Rio Real, 138- Senhor do Bonfim, 148 -Agreste de Alagoinhas e 
149- Litoral Norte Baiano. 

Ã altura das precipitações, que na área pode atingir a má~i~a 
de 1.800 mm, declina à medida que, para o mtenor, a expos1çao 
aos ventos ai ísios de sudeste se torna menor. No Estado de Per
nambuco, o decréscimo das quotas pluviométricas faz-se rápido 
a certa altura. É quando aparece a escarpa oriental da Borborema, 
interceptando parcialmente a corrente úmida. Exerce, pois, essa 
escarpa uma função dupla na divisão regional de vez que separa _a 
região oriental (clima úmido a subúmido) da oci?ental (semi
árido), tanto no setor morfológico quanto no cl•matJco 



TABELA 5 LXXVIII 
Parâmetros das variações mesoclimáticas no espaço climático regional 

Referência Clima lndice de Precipitação Excedente N°de meses Deficiência N'!de meses Temperatura 
espacial regional umidade total anual hídrico anual com excedente hídrica anual com deficiência média anual 

(mm) (mm) hídrico (mm) hídrica 

83 Superúmido a úmido 60 a 100 2 000-2 500 800-1 200 5-6 <100 1-2 25° 

Cz Úmido 40a 60 1 750-2 000 400-1 200 5-6 100-350 3-4 25° 

c3 Úmido 40 a 60 1 500-2 000 400-800 5-6 100-350 4 24"-25° 

o, Úmido a subúmido 20a 60 1 500-2 000 100-800 3-6 <100-350 4-5 23"-25° 

Dz Úmido a subúmido O a 40 1 500-1 750 100-800 3-6 100-350 5 23"-25° 

D3 Úmido a subúmido O a 40 800-1 750 100-800 3-6 <100-500 1-5 20,5"-25° 

E, Subúmido +20 a -20 800-1 500 100-400 3-6 100-500 1-5 23"-25° 

Ez Subúmido +20a -20 500-1 500 1-400 1-4 <100-500 3-7 22"-25° 

E3 Sub úmido +20 a -20 500-1 200 0-400 0-4 200-500 5-8 20,5"-24,5° 

F, Subúmido a semi-árido O a -20 500-1 200 0-100 0-2 200-500 6-8 21"-24,5° 

Fz Sub úmido a semi -árido O a -20 500-1 200 0-400 0-2 200-650 7-9 20"-24" 

F3 Subúmido a semi-árido -20a -40 500-800 0-100 0-1 350-650 8 21"-24° 

G, Semi-árido O a -40 250-800 0-100 0-1 350-750 8-12 21 °-24,5" 

Gz Semi-árido -20a -40 250-800 o o 350-900 10-12 22"-24,5° 

G3 Semi-árido -20 a -60 250-800 o o 500-1 050 10-12 23,5"-26,5° 

H, Semi-árido a árido -20 a -60 250-500 o o 750-1 050 11-12 23"-25,5° 

Hz Semi-árido a árido -40a -60 250-500 o o 650-1 200 10-12 22"-26° 

42°00' 41°00' 40°00' 39°00' 
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Fig 5 49 -Variações mesoclimáticas no espaço climático regional 

Recife 

0-Út.IIOO A SUBÚMIDO nooo' 
CLIMAS E- SUBÚMIOO , j

B- SUPERÚMIOO A ÚMIOO 
C- ÚMIDO 

REGIONAIS F-SUBÚt.IJDO A SEMI-ARIDO 
G·SEMI·A~IOO , 
H·SEMI·ARIDO A ARIDO 

{

1- FORTE 
I\IESOCLIMAS 2-MEOIO 

3-FRACO 

USO POTENCIAL DA TERRA/833 



As temperaturas são elevadas e mais ou menos uniformes, 
seja de um local para outro, seja ao longo das estações. Situam· 
se em torno dos 25°C as médias térmicas anuais freqüentes. Ao 
contrário do que se poderia pensar, não se experimenta, durante a 
maior parte do ano, a sensação de grande calor, graças à cons
tância dos ventos do quadrante sudeste Durante o inverno, 
registram-se as temperaturas mais baixas 

Essa área compõe-se morfologicamente de uma planície lito· 
rânea, de uma superfície dos tabuleiros e de uma área de topogra· 
fia de morros e colinas, de encostas muitas vezes suaves, que 
possibilitam o crescimento da cana-de-açúcar. 

O primeiro desses planos é constituído de terrenos arenosos 
situados acima do nível do mar, quase apenas o suficiente para 
não ser invadido pelas águas.A superfície dos tabuleiros é consti
tuída por terrenos sedimentares cenozóicos contendo areias e 
argilas, geralmente referidos como o Grupo Barreiras. A altitude 
dessa superfície vai-se elevando gradativamente para o interior. 
Em sua maior extensão, a superfície encontra-se muito bem con
servada, com topos planos apenas compartimentados pelos maio
res coletores de vma drenagem de cursos paralelos que a secio
naram. Abrange também uma faixa de terrenos pré-cambrianos, 
de fraca amplitude de relevo, limitados a leste pelas formações 
sedimentares dos Tabuleiros Litorâneos e a oeste, pela encosta 
da Borborema. 

O revestimento vegetal encontrado na área aparece condicio
nado por fatores edáficos e topográficos. 

Junto ao mar a vegetação é geralmente rasteira, ou de porte 
muito reduzido. Espécies herbáceas e arbustivas respondem pela 
fisionomia florística. O revestimento é pouco denso, deixando ver 
freqüentemente um solo de areia alvacenta. Um pouco para o 
interior já se encontra um solo de areia menos solta, de teor salino 
menor, sendo que o acinzentado da coloração já revela algum 
teor de matéria orgânica. A vegetação se a densa mais e enriquece 
em número de espécies. As arbustivas têm aí papel mais impor
tante que perto do mar e testemunham a existência, outrora, de 
mata nessa área. Nesse conjunto, o coqueiro se salienta. Consti· 
tui ele um dos traços de maior beleza das praias nordestinas. 

Nos pontos onde a vegetação natural ainda existe, dominam a 
Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Ombrófila Aberta que apre
sentam um porte elevado e aspecto exuberante. Antes de sua 
ocupação agrícola, essa área era extensivamente coberta por 
esse tipo de floresta, o que lhe valeu o nome de "Zona da Mata··. 
Atualmente a floresta reduz-se a pequenos testemunhos situados 
nos topos e nas encostas altas das colinas. Testemunhos, além 
de escassos, descaracterizados pela exploração das espécies de 
maior valor, nos quais muitas vezes a presença da "imbaúba" 
denuncia que em vez da mata original trata-se de matas secun
dárias ou "de renovo··, como se denominam localmente. As árvo
res apresentam-se, então, com aspecto de plantas de pouca 
idade, esguias e de tronco fino Um dos fatores principais da 
devastação das matas tem sido a atividade industrial mantida à 
base do combustível lenha. 

A forte precipitação, aliada ao denso manto florestal, criou, nas 
rochas cristalinas, solos que têm oferecido bons rendimentos 
agrícolas. São constituídos por Podzólicos e Latossolos profun
dos, sempre renovados que irão conferir um papel de relevo no 
tocante à ocupação humana e ao uso da terra. Trata-se, pois, de 
um dos elementos que mais contribuíram para a aptidão cana
vieira da região. 

Os cursos de água principais ramificam-se e sub-ramificam-se 
várias vezes em numerosos pequenos rios e numerosíssimos ria· 
chos, cobrindo a região com uma densa rede dendrítica. Bem ali
mentada pelas condições de clima essa drenagem retalhou a 
região, esculpindo os milhares de morros que a caracterizam. 

A todos esses elementos favoráveis à exploração canavieira, 
um outro fator se vem juntar, fator essencial quando se trata de 
um produto como açúcar, destinado a mercados distintos: o fator 
"posição", a proximidade do mar A esses motivos regionais de 
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ordem geográfica juntam -se os fatores de ordem histórica e eco· 
nômica (experiência anterior dos portugueses no cultivo da 
cana-de-açúcar, demanda internacional, etc) 

Sucedendo-se com maior freqüência, dominando totalmente 
a paisagem agrária, a cana-de-açúcar tem maior concentração na 
zona meridional de Pernambuco e norte de Alagoas. 

As planícies marinhas, arenosas, mais úmidas são ocupadas 
por densos coqueirais interrompidos por estuários forrados de 
manguezais lamacentos. Para dentro desta faixa de coqueirais, a 
de maior significado econômico, a planície marinha e as áreas 
dissecadas dos tabuleiros costeiros suportam uma estreita e irre
gular faixa de cultivo de subsistência, em que se destacam a man
dioca e a batata-doce. Grupamentos de fruteiras (mangueiras, 
coqueiros, abacateiros, laranjeiras) são também frequentes. AI· 
gumas vezes esta faixa é mais larga e mais expressiva paisagisti· 
camente. Extensas áreas de colinas, cobertas por capoeiras e 
magras roças, não raro exibem a decadência originária do empo· 
brecimento dos solos como, por exemplo, na faixa sul de Ser· 
gipe 

Entre Alagoas e o litoral norte baiano vamos encontrar a área 
de maior concentração de coqueiros. A atividade decorrente de 
sua existência assume caráter comercial de grande vulto. Os 
coqueiros são, caracteristicamente, uma forma de exploração 
latifundiária monocultora. Exigindo uma certa imobilização de 
capital porque as plantas requerem um longo período para entrar 
em produção, essa exploração é, entretanto, altamente com· 
pensadora porque necessita de poucos tratos depois de for
mada. 

Em Sergipe, onde mais se tem assinalado a expansão de 
coqueirais, o coco constitui uma das mais importantes fontes de 
renda do estado. 

Também em Sergipe vamos encontrar uma grande concentra· 
cão de cítricos sobretudo no município do Boquim, onde há um 
predomínio de,pequenas propriedades, filiada à COOPERTREZE, 
cooperativa de produtos rurais com elevado índice de uso da terra 
e grande diversificação de culturas. Praticamente todas as pro
priedades cultivam cítricos, secundados pelo fumo e maracujá, 
além do milho, feijão, batata-doce, amendoim, coco-da-baía, 
mamão e mandioca. Enfi.m, trata-se de área de uso superintenso. 

Há também uma parte utilizada pela pecuária, em pastos 
plantados, sobretudo nas proximidades de Lagarto-SE. 

Nas proximidades dos grandes centros urbanos vamos encon· 
trar um cinturão de olerícolas tais como tomate, cebolinha, pi· 
mentão e repolho, todos irrigados. 

5.3.4.4- Clima subúmido 

Neste clima regional. as características hídricas revelam o grau de 
transicão entre o clima úmido seco e o seco.A temperatura média 
anual 'situa-se entre 20,5°C e 25.0°C, apresentando, portanto, 
uma variação de 4,5°C, decorrente das diferenças altimétricas 
existentes na área sob sua influência, sendo que as menores são 
observadas nos pontos mais elevados. 

Este clima abrange porções das seguintes microrregiões: 106 
- Arcoverde, 107 -Agreste Setentrional Pernambucano, 108 -
Vale do lpojuca, 109- Agreste Meridional ,Pernambucano, 11 O
Mata Seca Pernambucana, 112 - Mata Umi~a Pernambucana, 
11 3 -Sertão Alagoano, 11 5 -Palmeira dos lndios, 116 -Mata 
Alagoana, 118- Arapiraca, 119- Tabuleiros de São Mi~uel dos 
Campos, 120 - Maceió, 121 - Penedo, 124 - Propna, 125 -
Nossa Senhora das Dores, 126- Cotinguiba, 127 -Agreste de 
Itabaiana, 128 -Agreste de Lagarto, 130 -Sertão do. Rio Real, 
133 - Baixo Médio São Francisco, 135 - Chapada D1amantma 
Setentrional, 138- Senhor do Bonfim, 139- Piemonte da Dia· 
mantina, 142- Serrinha, 143- Feira de Santana, 148- Agreste 
de Alagoinhas e 149 - Litoral Norte Baiano. 

Esta área pode ser dividida morfologicam~nte em duas partes: 
a parte leste, com associações de formas colmosas e tabulares, e 



a parte oeste, com predominância de associações de formas coli
nosas e cristas. 

Aliás em toda a região os pontos mais elevados são denomina
dos de serras que é sinônimo bastante generalizado de brejo de 
altitude, no Nordeste, e não é sem razão que isto acontece: a 
maior parte dos brejos nordestinos está nitidamente relacionada 
com a morfologia. 

Assim, a taxa pluviométrica, por si só, não exprime o grau de 
umidade existente nestas "senas" onde, no inverno, às primeiras 
horas do dia, os nevoeiros impedem a visão a poucos metros de 
distância. Convém ainda salientar que a barlavento a área úmida 
do brejo é encontrada em pontos bem mais baixos que a sota
vento. 

No tocante à ocupação agrícola da área, destacam-se as cultu
ras do fumo, da cana-de-açúcar, do arroz, além das culturas do 
algodão herbáceo, do feijão, do coco e das frutas, devendo ainda 
ser citada a criação de gado, principalmente o bovino. Em torno 
de Arapiraca (Alagoas) as condições são particularmente favorá
veis à cultura fumageira. Aí as atenções estão voltadas para o 
fumo, que é cultivado em largas parcelas. 

A cultura do fumo no Estado de Alagoas apresenta característi
cas bem distintas das demais regiões fumageiras do país. Desti
na-se em sua maior parte a atender o consumo interno de fumo 
em corda, completada em menor proporção pelo fumo em folha, 
para exportação. 

A cultura do fumo é semiconsorciada com o algodão herbá
ceo, sendo esta lavoura subsidiária para melhor aproveitamento 
do solo, na entressafra do fumo. 

Os cuidados especiais que exige a cultura do fumo explicam a 
maior densidade demográfica nessa área. Freqüentes capinas 
tornam-se necessárias, além da "capação"'i11 e da desolha121 efe
tuadas antes da primeira colheita. Tais cuidados, numa lavoura 
onde tudo é feito manualmente, têm como conseqüência o gran
de adensamento da população rural, muito solicitada pela abun
dância dos trabalhos agrários. Podemos notar alterações nesse 
quadro, com a "invasão"' da lavoura canavieira nos domínios ou
trora absolutos da lavoura fumageira. Essa "invasão" deve-se 
sobretudo ao desenvolvimento da lavoura canavieira a partir do 
projeto PROALCOOL. 

Ao longo do baixo São Francisco, dos arredores de Propriá 
para a foz, se estende uma área especializada em arroz, relativa
mente pequena, para o conjunto da área em estudo. 

As condicões físicas fundamentais que propiciaram a expan
são da rizicu.ltura na área decorrem de três condições: presença 
de planícies fluviais, possibilidades de aproveitamento dos fluxos 
e refluxos das águas, das enchentes fluviais, e a ocorrência de 
pesadas chuvas litorâneas no período em que se inicia a vazante 
na planície. 

A planície, relativamente estreita e descontínua, é constituída 
por várzeas, muitas vezes alojadas nos amplos recortes efetua
dos nas colinas sedimentares e cristalinas que enquadram o 
curso fluvial. Estas várzeas tanto se desenvolvem paralelamente 
ao rio principal. como se dispõem transversalmente aos mesmos, 
acompanhando vales secundários. 

A especialização monocultora das várzeas do baixo São Fran· 
cisco tende a ser absoluta. Em alguns estabelecimentos, depois 
de colhido o arroz, realizam-se cultivos de plantas de ciclo curto, 
como algodão herbáceo, feijão, além de fruteiras, destacando-se 
o coqueiro. Porém o aproveitamento mais comum da terra, na 
entressafra, é o pastoreio na palha do arroz, pelo gado criado nos 
tabuleiros vizinhos. 

(1 )A capação consiste em cortar o botão da flor em formação para evitar o floresci
mento da planta. 
(2) A desolha é a destruição dos brotos foliáceos que se desenvolvem nas axilas 
das folhas 

5.3.4.5- Clima subúmido a semi-árido 

Corresponde grosso modo à ?r~ a conhecida~ como ~~r~ste, zo~a 
de transicão entre o litoral um1do e o sertao sem1·ando. Estao 
incluídas"nessa área parte das Microrregiões 105- Sertão do 
Moxotó, 106 -Arcoverde, 107- Agreste Setentrional Pernambu
cano, 108 - Vale do lpojuca, 109 - Agreste Meridional Per
nambucano, 112 - Mata Úmida Pernambucana, ,113 - Sertão 
Alagoano, 114 - Batalha, 115 - PaJmeira _dos lndios~ 118 -
Arapiraca, 121 -Penedo, 123- Sertao Serg1pano de Sao Fran
cisco, 124 - Propriá, 125 - Nossa Senhora das Dores, 127 -
Agreste de Itabaiana, 128- Agre~te de Lagar:to, 130- Sertão do 
Rio Real, 135- Chapada Diamantma Setentnonal. 138- Senhor 
do Bonfim 139- Pie monte da Diamantina, 142- Serrinha, 143-
Feira de S~ntana e 148 -Agreste de Alagoinhas. 

Uma mudanca de feições morfológicas, climáticas, fitogeo· 
gráficas e dos fatos ligados ao uso da terra faz~se sentir de modo 
mais ou menos brusco quando se galga a escarpa da Borborema. 
Começa, então, o vasto planalto. Este compreen?e a parte alta da 
vertente oriental da Borborema. O rebordo onental apresenta 
cotas altimétricas de 400 a 500 m, que se vai elevando aos pou· 
cos para o interior, até 700-800 m. Trata-se do conjunto de uma 
superfície moderadamente inclinada para leste. O relevo que 
vamos encontrar sobre essa parte do velho planalto soerguido é 
bastante movimentado. Pequenos maciços e cristas erguem-se 
por toda a parte, apresentando superfícies pedregosas. As encos· 
tas são frequentemente abruptas e a rocha inalterada aflora em 
toda a parte. 

Os totais pluviométricos em geral variam de 600 a 900 mm. O 
sentido da variacão está relacionado com a altitude. As chuvas 
mais abundantes ocorrem nos lugares elevados, onde as tem
peraturas mais baixas ocasionam a precipitação do resto de um i· 
dade conduzida pelos alísios, depois de passar sobre a escarp~ 
do planalto. Essa influência do relevo é perceptível pelo exame 
dos dados pluviométricos comparados com os de altitude. 

O regime pluviométrico da área, governado pela massa equa
torial atlântica, é de chuvas de outono e inverno. Novembro e 
dezembro são os meses mais secos. Caracteriza também o regi
me pluviométrico a sua irregularidade. A área é sujeita a um 
grande desequilíbrio não somente quanto à distribuição das pre
cipitações ao longo do ano como a violentas variações de um ano 
para o outro. 

À diminuição de pluviosidade corresponde o adelgaçamento 
do manto de decomposição e do poder de retenção de água do 
solo. Em virtude do fator climático, começa nessa área o domínio 
da Caatinga. Seu porte é predominantemente baixo e a composi
ção arbustiva densa. 

Culturas de subsistência e atividades rurais diversificadas são 
os dois grandes traços característicos da utilização de recursos. O 
que se vê é o cultivo do milho, do feijão, da mandioca, do algodão 
e'a pecuária bovina, sem que um produto domine ou subordi
ne os demais. 

Outras culturas, em vez de se disseminarem, apresentam a 
maior parte de sua produção adensada em certas áreas. É o caso 
da mandioca e do tomate. A mandioca exigindo solos argila
arenosos a arenosos é encontrada principalmente nos níveis 
intermediários de terraços da zona de transição entre o semi
árido e a área úmida, ao sopé da escarpa da Borborema. 

No município de Pesqueira e já extravasando para municípios 
vizinhos, vastas plantações de tomate vão integrar uma paisagem 
agrícola diferente, exprimindo, embora em um exemplo isolado e 
circunscrito, mais uma forma de aproveitamento dos solos do 
Agreste. Ocorre aí uma agricultura realizada sob processos técni
cos evoluídos. A "ilha" de tomate do meio da Caatinga é, em 
grande parte, igualmente uma ilha de agricultura racional no meio 
da lavoura cabocla rudimentar. 

A diferenciação, que na paisagem operam os tomatais, não é 
correspondente à variação do quadro natural. Não se trata de um 
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caso como o dos brejos em que a intensificação das atividades 
humanas acompanha a melhoria das condições climáticas e edá
ficas. No caso do tomate, trata-se de uma forma de aproveita
mento de recursos das próprias áreas da Caatinga, devido a 
fatores humanos. Só existe diferença quanto à parte humanizada 
da paisagem. 

O próprio clima da Caatinga é o pref~rido pelo tomate, que é 
uma lavoura das mais sujeitas a pragas. E que o regime pluviomé
trico da Caatinga agrestina, com longos períodos secos, impede a 
sobrevivência, de uma para outra safra, dos pequenos organis
mos responsáveis por essas pragas e assegura à planta con
dições de sanidade como ela não possui na zona úmida. 

São ocupados pela lavoura tomateira os terrenos dos baixos 
terraços que, na região, localizam-se nos fundos dos vales mais 
amplos, os das colinas suaves e os das encostas baixas. 

A parte mais hostil, que sobra da ação seletiva de solos 
realizada pela agricultura, destina-se ao pastoreio extensivo. Em 
conseqüência dessa diferenciação, instalou-se uma rede de cer
cas que constituem um dos aspectos típicos dessa área. 

Cultura muito disseminada é também a de palma ou "pa lmató
ria", para o fim de obtenção de forragem. 

Vê-se, aqui e ali, uma especialização de pecuária leiteira. Os 
melhores exemplos são os municípios de Pesqueira, Sanharó e 
Pedra, que formam a principal área de produção leiteira da re
gião. 

Encontram-se as manchas úmidas chamadas "brejos". O qua
dro natural aqui é outro. Outro também é o aproveitamento huma
no da terra. 

As formas topográficas são freqúentemente mais suaves. O 
manto de decomposição é espesso. O solo já possui apreciável 
teor de matéria orgânica. A vegetação primitiva é de mata ou 
quase mata.A água não falta nos riachos e nas fontes. A ocupação 
humana é excepcionalmente densa. Cultiva-se intensamente a 
terra. Árvor_es frutíferas espalham-se ou agtupam-se em molduras 
rodeando as habitações. 

Embora conservem, de modo geral. certo número de caracte
res comuns, os elementos representativos do aproveitamento 
humano dos brejos revelam certas diferenças locais: o da serra do 
Ororobá, em Pesqueira, além daqueles caracteres relativos ao 
uso da terra que já sabemos peculiares a todas essas "ilhas" de 
umidade, manifesta acentuada preferência pela cultura da goia
ba, em função das solicitações das grandes fábricas de doces 
da cidade. 

Com o desenvolvimento industrial. não é apenas Ororobá que 
supre de goiabas as fábricas de Pesqueira, a cidade tornou-se 
grande centro recebedor de goiaba dos brejos sertanejos. 

O brejo da Terra Vermelha tem função precípua de abastece
dor da cidade de Caruaru, sendo que os pequenos agricultores 
proprietários vendem os seus gêneros e suas frutas (abacate, 
jaca, manga e cítricos) diretamente na feira. 

Finalmente temos o brejo do Mimoso, situado no vale da serra 
do mesmo nome. A feição agora é de um brejo de vale, um vale 
muito estreito de um afluente do rio lpanema, de direção oeste
leste, por onde os ventos penetram como um corredor. Em suas 
encostas, desta vez íngremes, e sem suas cachoeiras, ocorrem 
maiores condensações pluviais. Entre as ladeiras íngremes, es
tende-se, estreita e alongada, uma várzea aluvial intensamente 
aproveitada para fruticultura de banana, manga, laranja e mesmo 
de alguns coqueiros que ainda mais acentuam o caráter de exce
ção da micropaisagem. 

5.3.4.6 -Clima semi-árido 

Encontra-se em quase todas as microrregiões da área em estudo, 
ocupando cerca de 80% da mesma. 

Incluídas neste espaço estão parte das Microrregiões 57 -
Altos Piauí e Canindé, 96- Cariris Velhos, 101 - Araripina, 102-
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Salgueiro, 103 - Sertão Pernambucano de São Francisco, 104 
-Alto Taju í. 105 -Sertão de Moxotó, 1 06 - Arcoverde, 1 07 -
Agreste Setentrional Pernambucano, 108- Vale do lpojuca, 109 
- Agreste Meridional Pernambucano, 113 - Sertão Alagoano, 
114- Batalha, 115- Palmeira dos Índios, 118- Arapiraca, 123-
Sertão Sergipano de São Francisco, 125 - Nossa Senhora das 
Dores, 130- Sertão do Rio Real, 133 - Baixo Médio São Fran
cisco, 135- Chapada Diamantina Setentrional, 138- Senhor do 
Bonfim, 139- Pie monte da Diamantina, 140 -Corredeiras do São 
Francisco, 141 -Sertão de Canudos, 142- Serrinha, 143- Feira 
de Santana, 14 7 - Sertão de Paulo Afonso e 148 -Agreste de 
Alagoinhas. 

Considerando em suas linhas gerais o relevo desta área é rela
tivamente plano. Predominam os grandes interflúvios planos que 
se estendem por dezenas de quilômetros. Estas planuras são de 
duas naturezas: a que se estende a oeste caracteriza-se por uma 
paisagem monótona de declives fracos, interrompidos esparsa
mente por pequenas serras com escarpas abruptas, que consti
tuem residuais dispersos na área. A segunda predomina na parte 
central e é representada por extensos interflúvios tabulares corta· 
dos por longos vales, além de relevos que apresentam formas de 
mesas. Para leste as encostas apresentam-se com perfis menos 
íngremes e as formas mais arredondadas; nas áreas centrais elas 
se tornam mais abruptas, ampliando-se os vales. 

O clima em questão caracteriza-se por uma aridez que se 
acentua cada vez mais em direção ao interior da área sendo que o 
fator climático primordial deve ser procurado na distribuição das 
chuvas, cujo papel é preponderante sobre as temperaturas. O 
regime pluviométrico caracteriza-se por precipitações irregulares 
tanto no correr dos anos quanto dos meses. 

Os maiores totais pluviométricos ocorrem no inverno, estando 
a distribuição dos trabalhos agrícolas subordinada a este período 
mais chuvoso. 

Nestà época do ano estabelece-se um centro de alta pressão 
sobre o Atlântico, cuja ação conjunta com as massas de ar polares 
que atingem esta área vai provocar a queda de chuvas que ocor· 
rem, mesmo mais para o interior, nas "ser~as" isoladas que se 
erguem na região semi-árida, como as de Agua Branca e Taca
ratu. 

Este fato vai proporcionar às zonas elevadas condições natu
rais mais favoráveis à ocupação humana, por sua influência sobre 
o revestimento vegetal sobre os solos. 

Sob a influência destas condições climáticas as águas corren
tes são de caráter temporário em toda a região. Somente o rio São 
Francisco flui durante todo o ano, sendo o único curso de água 
perene do Sertão semi-árido. Os outros rios têm o regime condi
cionado às condições pluviométricas. Nas áreas impermeáveis o 
escoamento é rápido sendo as águas mal contidas nos leitos 
incetios e rasos. Os cursos de água divagam no meio dos sedi
mentos que são incapazes de transportar, pois não apresentam 
talvegue definido. Por isto têm eles muito ampliados seus leitos 
em relação à água que aí flui. 

A vegetação é arbustiva, passando pelos Campos Cerrados e 
pela Caatinga, nas zonas mais secas. 

No que diz respeito à atividade humana, a área é dominante
mente pastoril distinguindo-se pelo fato do criatório extensivo ter 
prioridade e as parcelas cultivadas serem cercadas. A agriculiu~a 
assume porém enorme importância, pois ocupa a grande ma tona 
da população. 

O criatório extensivo com a superposição da atividade agrf~ola 
confere um traco comum à paisagem agrária. Porém, a combma
cão espacial dás duas atividades, a proporção da área que ocu
pam, a importância maior ou menor que a agricultura assume em 
relação ao criatório variam muito de lugar para lugar. 

Na área podemos distinguir três unidades no conjunto da terra 
utilizada: as parcelas intensamente cultivadas nos baixos, c;>nde a 
atividade agrícola é mais densa, as parcelas esparsas culttvadas 



nos suaves interflúvios e a criação extensiva nos esparços aber
tos das Caatingas. 

As partes mais baixas se destinam aos cultivos consorciados e 
algumas capineiras. São plantados aí milho, feijão ou fava. Quan
do as condições de umidade permitem, não é raro encontrar-se 
uma variedade maior de cultura. Não obstante oferecerem as me
lhores condições de solo e umidade no interior do Sertão, porém 
não escapam ao rigor da estação seca que impõe generalizada 
intermitência ao calendário agrícola e limita a possibilidade de 
escolha das plantas cultivadas Na sua essência,os cultivos prati
cados não diferem muito dos que se fazem nas parcelas disse
minadas pelos altos. 

O gado de diversas fazendas pasta em completa promiscui
dade, disperso pela Caatinga. O número de cabeças está mais na 
dependência dos recursos econômicos de que dispõem os fa
zendeiros, do que da superfície eventual que tocaria a cada um. 
Em tal sistema, qualquer cálculo de loté!Ção do pastoreio resulta 
aleatório. Anualmente, queiram ou não, os fazendeiros têm que 
se desfazer de um certo número de reses a fim de poderem atra
vessar o período normalmente seco, apenas com as cabeças que 
os magros recursos forrageiros disponíveis permitam manter. 

Nessa área, mesmo os elementos mais pobres da população 
procuram manter seu criatório de caprinos e ovinos. Esse gado 
miúdo desempenha um grande papel no fornecimento de carne 
às populações "sertanejas". Se criado em pequena escala, sua 
função principal é, justamente, atender às necessidades alimen
tares da famnia, o que o torna um criatório de subsistência. 

As áreas essencialmente agrícolas do Sertão se devem a dis
tintas combinações de fatores que determinam as possibilidades 
locais de água e as condições de cultivo. 

Como área agrícola insulada merece destaque a área de lrecê 
que se salienta na economia regional não só pelo montante 
atingido por sua produção agrícola, como também pelas caracte
rísticas que a lavoura aí apresenta, isto é, a mecanização, o que 
não é comum na área. 

A região de lrecê apresenta uma agricultura feita em larga 
escala, com extensas parcelas cultivadas. 

Os solos são oriundos do calcário, que confere certa ori
ginalidade às condições naturais da área. A vegetação natural 
praticamente é inexistente, pois foi dévastada para instalação das 
lavouras. 

A região produz feijão, milho, algodão herbáceo e mamona.As 
culturas são feitas em consorciamento. As parcelas são cultiva
das durante anos seguidos sem pousio ou uso de fertilizantes, o 
que demonstra a fertilidade do solo. 

A presença de rocha calcária vai originar solos argilosos ricos 
em carbonatos de cálcio. São assim solos férteis oferecendo 
boas colheitas, sem apresentarem, até o momento, sinais de 
esgotamento. 

Outras culturas típicas dessa área são o algodão, o sisal, a 
mamona, assim como plantas de ciclo vegetativo curto. como o 
feijão, o milho e o amendoim, desdé que a sua cultura seja feita de 
forma em que o período do plantio e do crescimento se dê na 
estação chuvosa. A mandioca se desenvolve nos solos silicosos 
que permitem o armazenamento, em suas camadas superficiais, 
da água necessária à sua alimentação. 

O algodão tem a sua cultura mais intensa situada ao nordeste 
de Garanhuns, em Pernambuco, e em áreas do Sertão sergipano e 
alagoano. Geralmente essas áreas se caracterizam por possuírem 
solos arena-argilosos. A cultura de algodão é feita quase sempre 
associada ao milho e ao feijão. 

A cultura do sisal concentra-se basicamente na microrregião 
de Serrinha, na Bahia, e em pequenas manchas de Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe. 

5.3.4. 7 - Clima semi-árido a árido 

É a parte mais seca da área ora em estudo e uma das mais secas 
do Brasil. Encontra-se espalhada pelo centro da área, sendo que a 

maior concentracão está situada no vale médio do rio São Fran
cisco e nos vales dos rios Moxotó e Salitre. 

Estão sob esses climas parte das Microrregiões 54 -Altos 
Piauí e Canindé 103- Sertão Pernambucano do São Francisco, , 
105 -Sertão d~ Moxotó, 106- Arcoverde, 109- Agreste Meri
dional Pernambucano, 113 - Sertão Alagoano, 114 - Batalha, 
123- Sertão Sergipano do São Francisco, 133- Baixo Médio São 
Francisco, 138 - Senhor do Bonfim, 140 -Corredeiras do São 
Francisco, 141 - Sertão de Canudos e 14 7 - Sertão de Paulo 
Afonso. 

Os totais pluviométricos são sempre inf~riores a 500 mm: As 
condicões térmicas, geralmente elevadas, srtuam em geral acrma 
de 24~C as médias termométricas anuais. 

A zona deprimida do bab:o médio vale do São Francisco 
constitui uma das áreas mais secas do Nordeste brasileiro e se 
explica pelo fato de as perturbações raras vezes c?~seguirem 
penetrar na região, cercada, como se ach~, por va_nas serras. 
Assim, na altura de Barra-BA, as serras exrstentes rmpedem a 
penetração das perturbações de oeste devida~ à _massa eq~a
torial continental; por outro lado, as serras do Praur e do Ararrpe 
impedem a penetração da massa equatorial norte, e, ainda, a 
leste, o Planalto da Borborema intercepta chuvas de inverno do 
litoral oriéntal. Quando estas perturbações conseguem vencer 
estes obstáculos já estão pobres de umidade, ocasionando, por
tanto, no vale, chuvas muito reduzidas, elevação de temperatura 
e, conseq(ienternente, aumento da evaporação. 

A vegetação apresenta-se sob a forma de Caatinga que ora se 
apresenta densa ora aberta. Na Caatinga do tipo aberta, os indiví
duos se reúnem em grupos que deixam entre si espaços de solo 
desnudo. Ao pé de um arbusto mais desenvolvido ou mesmo de 
uma árvore, abrigam-se plantas menores, geralmente cactáceas 
constituindo um grupo heterogêneo. Predominam o pereira, o 
pinhão-bravo e a faveleira, sob os quais aparec,em principalmente 
o quipá e o >dquexique (vide 4- Vegetação). As margens do São 
Francisco ocorre a carnaúba 

Os rios apresentam um regime semelhante aos oueds. cor
rendo unicamente durante a estação chuvosa. Somente o São 
Francisco corre durante todo o ano 

A rocha matriz aliada ao clima seco originou preferencial
mente solos salinos, rasos. Nas áreas recobertas por arenitos, os 
solos são arenosos, ácidos, podendo conter umidade em pro
fundidade. 

A área ao norte da Bahia é conhecida pelo nome de Raso da 
Catarina. Estende-se pela calha do São Francisco,das proximida
des de Glória-BA aos arredores de Petrolina-PE. Em direção sul 
desce até, aproximadamente, Uauá-BA. 

A criação de gado, que serviu de base ao povoamento da 
região é, ainda hoje, a principal atividade econômica. Destinan
do-se ao corte, a criação de bovino "pé-duro" é praticada de 
modo e>(tensivo. 

Durante o período chuvoso, o gado é transferido das proximi
dades do rio (vazantes) com melhores pastos, para as áreas de 
Caatinga. 

Nas áreas onde a carência de água e a aspereza da Caatinga 
são e>ctremamente desfavoráveis à manutenção dos bovinos em 
escala apreciável, a criação de caprinos constitui uma importante 
atividade econômica. Merece destaque nessa atividade o municí
pio de Uauá no Estado da Bahia. 

À lavoura são destinados os terrenos das margens do São 
Francisco. Também se pratica na região a agricultura com irriga
ção para determinados produtos, embora ainda não seja ex
pressivo o desenvolvimento dessa técnica agrícola. 

Como cultura irrigada por gravidade, destacam-se a cebola e o 
alho. A cebola se deve à constituição da mais importante área 
agrícola sertaneja, ao longo do São Francisco. Cabrobó é o princi
pal município dessa área, que se estende mais continuamente 
entre Orocó e Belém do São Francisco, mas se prolonga desde os 
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arreqores de Juazeiro até Petrolândia, em ambas as margens do 
rio. E oportuno lembrar que a planície fluvial do São Francisco 
nem sempre é razoavelmente longa, na zona em questão. Es~as 
desvantagens são compensadas pelas diversas "ilhas" de terras 
baixas existentes entre Santa Maria da Boavista e Belém do 
São Francisco. 

Próximo a Petrolina, localiza-se o campo experimental do 
Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido -
CPATSA. órgão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
- EMBRAPA, onde na área mais seca têm sido testadas, com 
êxito, as culturas de capim-búfalo e eucalipto. Na área irrigada 
(Projeto Bebedouro) cultivam-se com bastante sucesso uva, ce
bola, tomate, melão, pimentão, banana, milho, feijão, melancia, 
aspargo etc. 

Encontra-se localizada na área uma grande plantação de uva, 
numa das fazendas da "CINZANO" situada no município de Santa 
Maria da Boavista-PE. 
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A - Área preparada para culrivo na Unidade 422"1, ap<esentando perhl de solo ligei ramente alcalino, trajeto Macu

rurê-Paulo Afonso (BA) 

B- Prática de queomada para utilização de novas áreas Unidade 41 2pl. M icrorregíão 138 - Senhor do Bonfim (BA) 

ESTAMPA 51 
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ESTAMPA 511 

A - Área de pocuána extensiva na serra do Tonã, na Untdade 412cb. c ao fundo vista do Raso da Cata tina lBA) 

B- Plantação de uva irrigada na Unidade 413•tm Projeto Bebedouro. M icrorregião 103- Senão Pernambucano do 
São Francisco jPE) 
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A- Plantação de tomate Irrigado na Unrd ade 413• tm Pro1ato Bebedouro, Microrregião I 03 - Sertão Pernambu· 
cano do São Francisco tpE) 

B- Plantação de feijão irrigado na Unidade 413°1m Projeto Bebedouro. Microrregião 103 - Sertão Pernambucano 
do São Francisco (PE) 

ESTAMPA 5 111 
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ESTAMPA SIV 

A- Culluras irrigadas; cenoura. 1oma1e e cebolonha na Unidade 42t•de. relevo local 01 O. no vale do rio Su litre Mi
crorregião 135 - Chapada Diamantina Setentrional {BA) 

8 - Culluras irrigadas: milho. mcloncia e mamão na Unidade 42 1"de. relevo local 0 1 O. no vale do rio Salitre Micror· 
região 140- Corredeiras do São Francisco (BA) 
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A- Culturo de palma forrage~ra na Unidade 2 14dt. próximo a Garanhuns Mocrorrftgiiio 109 - Agreste Meridional 
Pernambucano (PEI 

8- Ároodo pasto plantado na Unidade 224sp. próximo a Marimbondo M icrorregiio 115 - Palmeira dos Índios(ALI 

ESTAMPA 5 V 
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ESTAMPA 5 VI 

A - Planto o de sosal na Unodalfe 324eb. próximo ao munoelpoo de Várzea elo Poço Mocrorrcgo~o 139 - Poemonto da 
Ooamantina (BA) 

B- Uti l iração com pecuário na Unidade 324eb. próximo ao município de Vér~ea do Poço Microrreg,ão 139- Poe· 
monte da Diamantina (BI\) 
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A - Consórcio milho/feijão em área de baixada loca lmente relevo 0 10. na Unidade 442cb, próximo a 
Dormentes jPE) 

8 - Aspecto da vegetação de caatinga na Unidade 424sp no traJeto Juaze~ro-Uauâ pela BR-235 (BA) 

ESTAMPA 5 VIl 
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ESTAMPA 5 VIU 

A- Cullura Irrigada da cana·dQ•açucar na Unidade 512dc, Projeto Mandnc~ru Microrrng•iio 140 - Corredeu·as dO 
São Francisco (8A) 

8- Consórcio milhO/Iei)ão na Un•dade 522•em, próximo a Dormentes. na época nas águas (PE) 

848/USO POTENCIAL DA TERRA 



A - Aspecto da vegetação de Caatinga na Unodade 52J•et com pedregosidade superficial, no trajeto Belém do São 
Francisco- Salgueiro (PE) 

B- Não-aproveitamento das águas do rio São Francisco na Unidade 5JJ•p Microrregião 114 - Bota lha IALI 

ESTAMPA 51X 
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ESTAMPA 5 X 

A - No prime oro plano. Unidade 425de. e, no segundo plano. morro testemunho da serra do Tonã onde alloram 
arenitos (BA) 

B- Área de salinização decorrente da presença de solos salinos na Unidade 425cie. no vale do riacho do Tonã {BA) 
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A - Cullura de cana-de-açúcar e pasto plantado na Unidade 262e.b. próximo ao município de Marimbondo Mi· 
crorregião 11 5 - Palmeira dos lndios (AL) 

B- Utilização indevida na Unidade 363•ep. na serra da ltiuba (BA) 

ESTAMPA 5 XI 
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ESTAMPAS XII 

A- Criaçl>o a e gado exlens<Ya no scn5o pernambucano (PE) 

8 - Represa do SobradinhO (8/\/PEI 
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A base cartográfica dos mapas temáticos, anexada ao presente volume, foi elaborada 
a partir da interpretação de mosaicos de imagens de radar, obtidas em 1971 e 1976, 
de imagens de Landsat e fotografias aéreas, realizada nos períodos de janeiro a 
setembro de 1978 e de novembro de 1980 a fevereiro de 1981, e de trabalhos de 
campo, efetuados de outubro a dezembro de 1978, de abril a outubro de 1979 e de 
março a abril de 1981, com o apoio de mapeamentos topográficos do IBGE, DSG, 
SUDENE, pelos técnicos da Divisão de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL: Anto
nio Lúcio Bentes da Fonseca (Coordenador da Folha SC.24Aracaju), José Edvaldo de 
Sá Azevedo (Coordenador da Folha SC 25 Recife), Antonio Claudio Lima Ferreira da 
Silva, Ariowaldo Banhos Cabral. Carlos Alberto Lopes Ferreira, Edison Carvalho 
Nogueira, Hildeberto Biserra Lins, Luzinaldo Manoel Rodrigues Viana, Neide Carrei
ra Malízia, Regina Maria Pereira Coutinho Guedes, Rosângela Ruas Vieira, Valmira 
Lisbôa Aragão e Vânia Márcia Moreira Viana 

Diretor: Jaime Pitaluga Neto 

Planejamento e controle da execução deste volume e dos mapas que o integram 
pelos técnicos da Divisão de Publicação (RADAMBRASIL): 
Base geográfica e mapas temáticos na escala 1 :1 000 000- Lucia Maria Teixeira 
(Chefe da Seção de Mapas), Alberto Luiz de Azevedo Delou, Antonio Carlos Vieira 
Brazil, Artur de Morais Campos, Ed.ison Carvalho Nogueira, Edison Pereira Ribeiro, 
Lei la Barbosa Safa di, Leonardo Castro Neves, Mara Magda Alcoforado de Sant'Anna, 
Maria Fernanda Carvalho Velloso Mariath, Marília Gomes dos Santos, Paulo Trezena 
Christino, Sueli Sirena Caldeiron, Wagner Sabino Pavão e Wilhelm Petter de 
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Serviços editoriais do volume- João Octávio Facundo Bezerra (Chefe da Seção de 
Relatórios), André Luiz Gomíde, Antonio Carvalho da Silva, Carlos Alberto Passos 
Cabral. Carlos Peixoto Magalhães, Hélio Ribeiro dos Santos, Inácio Dorado Rodri
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Diretor: Francisco Nunes Ferreira 
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Maria dos Santos. Bernadete Maria Braga Lobato, Vera Lúcia 
Aparecida do Nascimento Cunha 
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na, César Luís Soares Monteiro, Luiz Antônio Paulino, Paulo 
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BARJA - Bibliotecárias: Sonia Regina Allevato, Daisy Lerner, 
Maria de Nazaré Ferreira Pingarilho; Engenheiro Cartógrafo Raul 
Velloso Mariath. 
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Gilda Silveira Ghelli (Diretor Substituto) 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DICOF) 

Gileno Moyses Santos (Diretor) 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO (DIVAD) 
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BASE DE APOIO DE GOIÃNIA (BAGOI), GO 

João Baptista de Magalhães (Chefe) 

BASE DE APOIO DE FLORIANÓPOLIS (BASCA). SC 

Oniro Augusto Monaco (Chefe) 
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RADAMBRASIL/INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA USP 

Geólogos: Colombo Celso Gaeta Tassinari, Osvaldo Siga Junior, 
Raimundo Montenegro Garcia de Montalvão, Wilson Teixeira 
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mod le~t méd amédlarg rei DI esond ~ PSe, 47 -PVctaTbAtr e 
mod !ext areo lméd eméd larg rei pl es ond -+ LV da. 41:1 - PVda lb 
A Ir emod ta~\ arenlméd cmed/ar9 rei s.ond eond. + PSe: 49 -
PVIIII TbA Ir e mod texl aren .'m<\d e o>éd ler" <el onde~ o<>d + 
AOda SO- PVd81b 11 Ire mod l&orlaron lméd e mrid /arg re1 s_ono;j e 
ond +PSet F'E.6 t -PVdaTbAir emaJ \elll arenlméd rei sond 
+ LVda t AOda, 52 - PVdaTbAfr iext méd earenlmédmt.pl e 
s ond ~ PWa. 53 - PVda lb A Ir te>t. arenlrréd rei pl e s.ond + 
ACd~ + PV<la. !54 - PVd~ T\J ~~ ~ >i1 lld!JIIk"r A roOO e~'"""' lt<>l 
mód l•rg 1111 pl -<- \.!'Ida; 55 PVda Tb cl e sllrag•p;m A mod t<»l 
rm\d laro rei ot e $ ond • 56 - PVda lb cl e s/ fragi(Jan A mod. te•t 
médlarg rei pl esond; PE: 57 -PVdalbdeslfragrpanA.,od 
toxt médla<g !ijl pl esond +PVda: 56 - PVda1bcJe~lragJfJ8nA 
111~'(1 1tlxl aren lnoéd emW lary oel.pl ,.,,,ond + LAda, 59 -PVdaTb 
clo$/fr"ff'P''"AmoO toxl aran Gmed rorg rei p! .esond + P + PVdo, 
60 - PVda Tbc! e 5I (r.!gipan A rrod te•l. aren emêd.t~rg. r~l. s.o~d + 
P,61 P\ldalbcl&s/i•iJfjwnA(remod textméd /arg relpi.+PAda. 
62 - ?V da Tb plinl A mod e P'OOm. text. méd I arg_ re.. s ona fiond 
• P'Se, 1;13 - PVdlr I bcllrag'{NinAmod. e proem. lexl méd.e.,ren.l"'ll 

rei pl e$Ond. • PVLda <- LAda.64 -PVda1bdi"''J'P"f'AITOO le•l 
méd /arg rei DI t P t PAda. 65 - I'Vdil Tb cJ fragip;m A rrod. te>!. 
méd larg te\ DI e s ond + P, 66 - PVdo Tb pfm. A mal. rext 
méd larg rel s ond t PE. 67 - PVca Tb aD A Ir ieKl. erer> Jmea. fel pl 
e 5 ond • PVda, 86 - PV<Ia Tbplinl cn. Amai. \""L rnéd.l•.-g tal ond. 
11 ~ond • P\ldll + PSa. 69 - PVdaTb~nt cn A nnd te>1 nw\cll~rQ 
rei on:l e f ood • I'Vda. 70 - PVID Tb pllnt raso A mod text méd 
casc./org rei 5 ond u ond -+ PVda, 71 - PVda Tb p~m. A !TDd te•t 
méd e mêt:llarg I seox rei s(lr'(l eond. 72 - PVI)(t Tb raSo e i\raso 
~nt A mod text. méd lerg I se>x <et pl a ond > PVda, 73 - PVda Tb 
ra""e~<a<oplin! AmOO te•! n-4:1 l•ro I se.• rei ond es on<1 -+ I'V<l.'! 

D 1 - PAh mod op<O&m t""t aren re'.pl.e sond.+AMda, 2 
- P c1 r/ut>p(Jrl A mod te~t eren. a méd rei pl +-?V da + 

""' 
Brunizém Avarme ltredo 

BV wm c/ e !r C ca rb text mtld /arg 1el ord. + V • PVd 

Bruno Nt1oC~ Icico 

1 - NC A mod rsxt mt!d /a rg ret s.onc + PE. 2 - NC A 
mod.to.t m<'>d l"rg rol. • onC e onC -+ PE ~ LVd: 3 - NC A 
!r <>mod re>:t méd.Jarg rei sond ~ PE • V: 4 - NCA 

Ir . e mor:! rexl méd.l~rg rei s ond eond + PE + Re: 5 - rJC ·Jt\rt e 11 
vért A Ir ~ mod te.r mêtf la<g rei s o~d e~~ -t PSe + Re: 6 - NC 
vén e~.llên Afr amao rc~t mt!-dlarg rel s.ond + Re + PSe:7-
NCvé•: eii.Wrl A Ir leorr méd.l..,g rei pl e9a<od t V + Au; a - NC 
véf1 e/1-..-ért Afr te<! mitdlarg rei smd e~l +V+ Re+ I'Se: 9 -
NCV!Irt A h ~mod texl méd rarg rei sond eond -+ PSe + Re; 10 -
NC vért A Ir texl méd /arg rei. pl e s onr:f • 11 - NC vi!rt A h rext 
méd larg ret p1 es.onu ~ fie + V; 12 - NC vén. A h text rnéd t...r\j 
ral s ond ouod • Re • PSe; 13 - NCv&rl ci<1B1Ccarb Amud "'"' 
med 1..-g rei s ond + Ce. 14 - NCA Ir text. méd./arg 1 oed e 1\ped 
rol s ond ept + Ce, 15 - NC Amod text méd.larg. l ped rei s ond 
~ Re. 16 - NC A mod text méd larg I oed reJ s.[Jnd + He -+ M,; 
vér1, 17 - NC Arnod 1ex1 méd larg ! -.I rol.~- "'"' + fie-<- PE, 18 
- NCA t'tiOd 111•1 m6d la<g f J)8d rol < ord ~ SCe _,_ R<>; 19 - ~CA 

mod text méd larg f ped rei s.ond. eond + Re _,_ PE. 20 - NC A Ir 
e mod te>~ méd larg f pOO rei s ond e pl + PE-+ Re. 21 - NC A. Ir 
e mod tell méd 1arg t. oe<1 ret s or>d + t'~ + Re. 22 - NC A Ir e 
mod '""' m~ l•ro I ped '" sond ~ rE cn + Re, 23 - NC A Ir e 
mod •~•• rn!\d 1019 I P&d r<>' ~ond eond + Re-<- SC<r. 24 - NCA 
Ir e me>d texl ml!d larg f perl !OI Gnff e I ond + Ae + PE; 2~ - NC 
A !1 te.t méd larg I pcd rei s ond e pl + Re. 2~ - NC A Ir text 
médlag I f)(!tl rol sono~ Re; Ce; 27 -NCvért el\vért.Air e 
mod to~ I m~.l!lfg f ped rol 5 ond c pl + Ae ~ SS, 2~ - NC vt\rl " 
1\.vêrl A h <>mod texl mM I~rg f r>ed r~l ~ond.l!rmri + Re. 2 ~ 
NCvt'lrl c~.v~rt AI· emcd.text médlarg f ped rei s.ond + PE I 
R e: 30 - NC 'IÓrt e !\vórt 11 Ir re<t mód I<J '9 I ped rei pl , e 5 onli t 
SS + ~e. 31 - NC vOrr e 1\vl'!rr A h r ex< méd larg f DO~. tal s or.rt a 
pl + Po:32 NC•6n.o ~. v~rt /\Ir IOI<t .,-,cdlo<~1 J ~ctl rei ond.c 
i ond + Ao: 33 - NC vh<: A Ir te>:l rród larg f octl r.l s.nnri e nl 
+ Ro + PSo: 34 - NC vó< ' A mr.d text ml!d larg I rGb rol s ond + ,, 
Br"'"' Nao C~tçi<;o Ploro:;osoólico 

B I - NCPL 11, moo te•t méd /arg rei 5 ond + Re; 2 -
NCt'L A mod lext méd •arg rei s.orul e ood t PE. l -
NCPI.. r;Jo oi C carb A h tcxl a·en lméd r ped. rei ~ ond 

ept + AOda 

Plenossolo eutr6fico 

B l'l.eTaETbAmod lext arl!ft eméd/arg +?Se 

PlanosSOk> 5010di<:a eutrOiiCo 

ARACAJU/ RECIFE 

FOLHAS SC.24/ 25 • 

Base grográfea organozada a p~rt" de folhas pl~nmê1ncas na e~ala 1 250 000. 
etabOiadas pela O•v•sl!o de Ca<tog r~ 'iil <lo P•uJe\0 RADAM BI'IASIL. me~oente 
•"lerpretaç~o de mosaoeo• t~~mu;;on\lotado• de ,mag~m do 1adar e tt:abat>o de 
campa reahz~d<» nos peoix'os de outubro a deoembro de 1973. abrol a outu 
bro de 1979 e março a abnl de 1961 
Proreçao COnoca Ct:<ttorme oe Lamtrerl 

M~fl-1 el>bor~do com baOê em omerpreracao de mosaoeos serrcontrolados de ~Qem de 
radar e uabalhes de C<I"'>>I. pela D•VIS.Jo de PedologLil (RADAMBRASIU,d~ ,ane•ode 1977 
adezerrtl<ode 198 I 

Plane,amento canogr~lrco " CO"ttrole da e<~O pela Oovi53o de Publocaçllo 
(RAOAMBRASILI 

Cotat>o<aÇ)c r ec<>boda 
Org.llos es~óuars - losuturo 00 Deseno;olvmento Ecooómoco do AIO Grande dO Norte 
UDECI. Secre1~r01t!e llgucu~ura do Esla<lO do P.10 GrandedoNorte;CM!rOdePesou.sas 
e De>er'"oMrneoto tCEPWII BA 

40' 

FOLHAS NA eSCAL A 1;250 . 000 
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sc .: • -v-e 10<: l4-X-A 

se 2'· \1-P SC. 2'· ~.C 

l!C-2-I•V• SC.24-l-A 

SC.Zt- V-n se z•-z-c ..• 

t;el4 .X -S SC.25 -V-.O. 

SC.24-X-{l sc.zs.v-c 

SC.24-2 8 

SC 24-Z-D 
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MINISTÉRIO DAS MINAS E ENE RGI A 
SECRETA RI A -GERA L 

PROJETO RADAMBRASIL 

MAPA EXPLORATÓRIO DE SOLOS 

ESCALA 1 1 000 000 

o " 20 30 50 60 70 80 90 IOQkm 

1983 

MAPA REALIZADO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL 
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LOCAUZACAO DA FOLHA 

11 11' ·~ 11' •• w 20 1~ 21 w 22 11• 2 3 11• ~·w ;e,.. :ze 

" ,. ,. 
IA •~ ,. 
•• ,. 
~ 

" " ... .. 
" " ,.. 
~ ,.. 
•• 
" 

•' ' ' 

---..., ·""·· ~ ,. 

' '', [~ 
J ~f~ ·~ • 

-~ - '-- ---( l' ' •. "1'---,f--1· 
~ .. , 

I. \ .-

" ~ 

" 

o 

36' 

LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURA IS 

VOL UJ\·1 E 30 
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... "' 
CIDADE At!fódomo rmernaciOr'lar ., . 

Vila Outros ""'6dromos 

.. 
Por10. farol Aodo\11,!1 em oavmentação 

RodoWl em rmplanta<;ao 

Rcdovoa temPOfáfoa 

Outras estraoas. ca1111nhos 

Es\1~ de IGrrQ 

li ' 

12° 00' 
34° 30' 

TaAmod 1e.t arerr emédlméd.earg rei s.OOd eOr>O + Re-l-f'E, 4 
- PSe Ta Amod text . aren e med lméd e arQ rei l.Ond eorod + flu. 
5 - PS<1 Ta A mod !e>~ ~ren eméd lméd e a•g rei ~ ond. a or .. PE: 
6 - PSe Ta A rrOO text. illen.tméd earg rei s or\d e p .. NC ~ R e: 7 
- PSe Ta A mod texl. aren./med earg rei. s.ond eond + Re .. SS; 8 
- PSe T~ A Ir e mOCI . le>1 01011. em&:Umé<l. e Br(J r61 .pl. as oocr + 
Re + V. 9 - PSe la A Ir. e mod ton arm~. omód.lm<><; earg ru i ot e 
sorod. +V. 10 - PSe Ta A lr_emod '""- aren eméd larg rei pl a 
s.ond -+ SS: 11 - PSe Ta A f r emod le>:t arao erréd .lml!d a erg. rei 
pl e s.ond + ~e. 12 - PSe Ta A !r e mod te~ I. aren a méd lméd e 
doy rei ~L t<S ond + RE"'" -t Re: 13 - PSe Ta AI r s rrQd tex1 eren e 
mlo<J.Jméd. earg. •el pl. es ond + SS + AOd, 14 PSo T~A Ir emod 
te~t.a ren emM/méd.earg rei Dl. e>ond tSS + Ae: 1S - PSeTh 
A 'r e mod 1ex:. aren e méd.lméd. e arg. rei pl , e s ond, + R a + REe, 
16 - PSe Ta A Ir~ mçd text .aren e ml!d lméd earg rei OI e s.,nd .. pE 
+ Re, 17 - PSeTa A Jr.amcd •••t .~otm erno'!d ll'lt)Ot! arg rei pl.es.ono 
+ NC -'- R e, tB - ~se Ta A Jr omOd, 1JKt . orcn. o mlrd 'mód o or~ rol . 

DI e s ond + V + R e: 19 - PSeTaA Ir. e 'l1od. text. eren e méd lméd 
e ~rg rei s ond e pl . .._ R·ea, 20 - I'Se Te 11, h o mod te~ r. a1en e 
méd 1méd e~rg . rei s ond. + Re, 21 - PSe Ta A tr . e mod. text , aren 
e mé<f.I,.,.W e arg r«l. ~ onU. T R o + AA, 22 - PSe Ta A Ir e mW 
te••- aren eml!O lmM. e arg r e' o.ond ~ R o -<- REe _._ A~. 23 - PS<t 
TaAfr emcd te-<Laren arré-d/méd.earg.rul 50nd.~ond + NC+ 
Re, 24 - PSe h A Ir re• t aren e méd lméd ear11 ret DI e s.ond . 15 
-!'::>a ta A'' teKI areo e méd.lméd e erg ret. DI es.om:l. + PE. 26 -
PSelaAh le~l.or•n eméd.lm6d.ua•g rei pt es.ond ~ REe + Re, 
27 - PSe Ta A Ir te><! ar"" 8 méd.Jm8d earg rei. pl . es.ond + SS + 
Ae + AEed. 28 -PSeToAir le~l aren emédfméd earg rei DI e 
sond _,_ Re+ SS, 29 - PSeTaAfr tex1. arl!f'l emédlméd.earg rei 
s ond + HEe + Re: 30 - PSe Ta AI r text aren. a méd.l~ eerg rei 
• ond - lle- NC, 3t - PS~ Taelt$010!1 cl e si C c.rb A Ir lext a•ero 
11mérttméd e..-!J rei pl esond • V-<-SS: l2 -PSeTaell.ool6d el 
e 5I C carb A Ir te~t. aum e mécf /méd e arg rei DI e s.ond + PVd + 
NCPL, 33 -PSe Tael\.solód ele si Ccarb A Ir 1ex1 aren ~meti /méd 
e arg ret pt e s.ond -+ PV~ • AOd, 34 - PSe Ta A Ir lext a(fln e 
mo!d.lméd earg f pe<j rei s.ond ~ SS ~ PE -..Re, n -PS~T~Atr 
le>l ..-en e ml!d !rnl!d. ear9 I ped rei s ond + SS + NC _,_ Re : 36 -
PSe Ta e Tb 11, Ir e mod text. aren lméd. e arg f ped ret s.ord. + Re 
... HLe 

Soloneu Solodlzado 

0 1 -SSTaAmPd. te•t aren lméd earg rei pt es.ond ~ 
NC + Re: 2 - ss Ta A h e mod texr aran.e méd /mlid, o 
ar9. rei pl. + P$e + Ae; 3 - SS 16 AI r ta• I. 6180 e méd.l 

m6d. o arg. rol pl + PSe + Ra; 4 - SS Ta A lo ""'' ~ren emlld lméd 
e ar(! rei. pl e s ond + PSe: 5 - SS Ta A Ir rexl , aron e méd /mM e 
ar~ 1el J;L e s.ond -<- PSe • NC + R~: 6 - SS T8 A Ir tOxl aren e 
méd/méd_earg.t . ped, re s.ond + Re:7 -SS TaeTbAirte•l. alane 
m<ld./méd earg. rei. ol e o.Dnd ~ PSe + R<! + A~ 

Cambissolo eutrófico 

r ---, 1-Cev<irl. Amod <e><< arg.r~l s.ond epl +C<1• NC; 2 
-CeTar~sollmod telt méd earg rei DI es.or.d ._ Ce 

~=;;,";j + Ce oén .. 3 - Ce Ta •asa A Ir text méd e ..-g rei. pl , ~ 
s.ootl + Ce + NC ~ v. 4 -cela raso c earb. e ll.caro A m:x1 te>:t 
arg r~\ pl e•o11d. -o- V. !5 -CeTara:;oCcarb ei'Lcarb A h 11l:!<l méa 
e ~r9. I rch rei pl .._ Ce. B - C& Ta !aso C carb. e I'I.C3rb 11 Ir te><! 
méd e arg f. rch rei > on.d.-<- Ce: 7 - Ce Ta raso C carb e 1\carb A 
mod text. méd e ag rei s ond + Re .. RZ + AR. a - Ce TarssoC 
caril A Ir lext mécl. earg I rc:h.tel ond es Or\d + Ré. 9 - C&Wrl C 
caotr A mod te>.!. arg f rd! rte. onr:J.es oo.:r .,. NC, IQ - CBle eTbA 
h emod le>t ;;rg rei pl .. C<l•aso, 11 -Ce TaeT~Afr.tmod.to~t 

mêd e arg rei DI es olld .. Co ~ PE: 12 - Ce Ta e lbC carb e~.carb 
Amoo.te.t méd earg rei ~I es ond +Ceraso-.Cevb't. 13 -Ce 
T~~TbCcalb efl.carU.Air emlld te~1 arg eméd rei DI e sono + 
V- VsoiOd ., \4 -CeTaeT<>CcarD dl.carb. A !r er-rul <c>l arg e 
m(!rl rei pl esond _,_ Ce; 15 - C<>heTbCcarb ellcarb A Ir <1 
rnod 11!>:1 mêd earg <el.ol esond +Ceraso- L''ed: tB - CeTee 
Tbraso Ccarb A !r 1e>1 méd e .119 I rch rei DI e s ond t Ce. 17 -
Celat ei\tar Tb A<noo text arg ret p esond t LEc, t6 - Celat e 
~-let Tb A fr te>tt méd rei. ~~-- n - Ce l~l A mod ech!lrn tto.t rnê~ 
rei I cnd <1 ond + Pf + Re; 20 - Ce lar A nwd IO<t 11og. rei OI o 
s.or\d + Ce + Ce rnso: 21 - Ce lat 1>, rrod text mód re' s ond aond .,, 
La terila Hi!JmmOrlica eutrOIIca 

~ f-I Lo 1 b c/ B rextural nb 
L:_j rei •. ord t PE 

Gtei Pouco H>Jniico distrllfi~o 

A Ir tr.! <l a•~n méd e mM •arg 

B HGPda la A m:>d l<torl a·g "'' pl • HGtiJ • AM • HO 

Glei Pouco H!Jmico eutrllfico 

B t - 1-tGPedTbeTaAh <Imo<! 18><1 'nr:f'S<: •el pl .. "-00. 
2 - 1-tGPed lbe Ta A Ir emod 1e•t •rw:f•SC rei pl + HGer:t 
•Aed~P 

Areias Ooartzosas titicas 

G I - AOaAtr emod reis onde DI • PVa. 2 - AQadAir 
emod ret.pt esond • P\'a+ Rd,3-AC!adAir r~ pl, 
4 - AOaaAir rei pl eoono ~ LVad, ~ - AO..d<llr rei 

o19sOnd -PSa•SS, 6 - A0adAh,&i.pleo.ond •LV8d+Rd, 7 
AOadAfr rei s ond ept 1 Rde. 8 - AOaC A Ir •el oi aorw:r. 9 -

AOadAtr re s.ood + L\'d; 10 - AOadA!r ret scnd + NC + PSe, 
11 - AOadAh rei ~nd esond 

G t - AOdAhrelpi2 - A0dAirreloresond •LVd. 
3 - ACd A Ir rei DI e i.Ond ~ SS • PSo, 4 - AOdA Ir 
rol . ~~ ~~ ond + LVd t REd. 6 - 1\CdAir re i pl 11ond. 

6 AOdA Ir re s ond eond _ 1 - AOriA Ir rol~ ond eond + LVd 
+ PVd. 6 - AOda A Ir e mor! ret pl e s ond + P. 9 - I!Odl A tr e 
"'od rei pl esond ~ LVd; • PVda. 1() - AOdaAir emod rei 
S.010 • PVM +L \leia 

Arei~• O~•rtt<>U~ Marinha~ dis\rOi ica• 

B 1 - AMd A moo rei pt; 2 <1Mcta A tr e mOd rei sono 
.. 1', 3 -AMdoAhemod•elsundocnd. • A,Mdo<l 
lrrelplao"<l~P 

l'legossolo dlstrol ieo 

G t - REd Ta c . e s/ ftilf}lfJiln A h lext aren case rei pl e 
s and. • P.e t SS. 2 - REda Ta e 1bc' fti!CIP<ifl A Ir text 
~ren. ,.!i sond epi, 3 - Rfdalaolbc•lragrpi1f!AI, leAL 

arM rei • <>00 • f:Vdll ~ Re 

Aegossolo l!tltrófK:o 

0 t REc Ta A fr e mod l~Kt ;>r~n rei s ond 1 PSc + 
PVd. 2 - REe Ta c/ e s/ frag!f>M1 A Ir te•t aren case. rei 
s.ond. 3 - REe Ta cl ft~lfNN!A mod text ar~n •et pl • 

sond 1 AR : 4 -AEeT~cJfroglf)<N!Afr te xt aren rat DI esood + 
Re + SS: ~ - REe f a clltilfJIPBfl A Ir te~! a<an rei ~ ond a pl • e -
RE<1 Ta c/ fl7l!JtP<'fl A Ir t<~xl ,..en. ral ood • PE + ~e; 7 - REe Ta cl 
ftli{JJO<Jn A Ir texl . aoen rei s.ond, + Re + NC: 6 - REed Ta A Ir texl 
aren tel pl e s ond + PSe: 9 - REed Ta A Ir IB>l eren ret s.ond + 
PSe + R e+ AR: lO - REed Ta ele si fragi/llln A Ir text aren rei pl + 
PS• t PE, 11 - RE•dT~Ii~>lfi<~IJriJ<I"Air '" " ' ~r•u rei pl •SC>IIC 
+ PSe ~ Ro: n - RE<IjTaclfragJp;mAir te~<.nren rei pl e~.ond + 

Re t PSe: 13 - REed Ta ct fragipanAfr texl. eron rot . DI e s ond . + 
PE. 14 - REe-d -a ç1 ltilgÍPIJII A Ir te.t aren case e 1\.casc. <el. pt e 
s ond + Re + PSe + PE: 15 - REed Ta e Tb cr e sttro{}lf)8!1 A Ir tex l 
aren. rei . pl es.ond. 

Solos AltNiais distr6ficos 

1 - A!le Ta A !r o moc t~><t rnd•SC rol. pl .. HGPco + 
1-+0de: 2 -Me Tn e ltoA !r emcd <ex I ind•sc rei f.l 

"G"" 
Solos Aluviais eutrOficos 

G 1 - AoTa~mud l<!>l •Rd•oc n>l pl ~ I-+Ged.2 - AeTaA 
mod. 1e<1 ondosc . rei DI ~ ?Se + Red + Pí. 3 - Ae vêr1 
A Ir e mod te~\ arg e-m.arg rei IJI. 4 - Ae Ta e Tb A 

'' e mod text aren e méd re4 pt + HGPe; 5 - Ae-dTaeTbsolóC! A 11 
e m:od te•t rndisc rel pl + SS .,. I'Se 

Verti.~..ot<o 

t - VAmrxl. relp\ .. 2 -VArnodu,II)I•C<>. J - VA 
pi. G•ond .._ NC, 4 -VAmod rol sond • R• 

+ PSe: 5 - V C1 e s/ C carb A cbern 9 rrod rei 

S.t:<td + BV; 6 - V c/ e si C carb A rnod e charn. rei pl. e s ond + 
PSe. 1 - V ele s/ Ccaob A Ir "mod "" pl. + Ce. e - Vt;/ C <arb A h 
e mod rei pt o s.ond + NC ~ Ce, Q -v d C carb A Ir &moa !IH 
sond + NC + Re: 10 - VArnor:l f ped ell.ped rei Dlas.ona + Re 

Solos LitOiicosalicos 

1 - Aad A +r e m!Y.I text aren t 1ch rei s ond t AOad 
4 AR; 2 - ~ad A Ir e mod text oren f rch rei ond e 
! ond T AO•d + AR 

Solus Litóli~u~diwl>!icor. 

0 1 - RdAfr e mod text aren eméO. I€1 l .ood + PE, 2 -
Ad A Ir emod. rext aren rei ond. e r 0-1d -+ LVd + AR 3 
- Rd A fr '"" are r rei ond. e l .ond. + rvda. 4 - nrrA Ir 

e mM. !""t '"m I pM 1CI <Md • A0d • I,R, 5 - Ad A 
Ir e mod l~xt ~mn f pe~ rei ond e f Ord ~ AOd + AR, 6 - Rd A Ir 
te•t méd t ped ·el s oOO • PVd. 7 - Rd A tr teXI aren ~ méd t 
pecl ret s.ond e O"td + LVd; !l - Rd A Ir te•t omn e méd t !led rei 
s,cno ' PVd • AR, 9 - RdA Ir t .. l ~ren 1 rr-.ód f pud "'' s ond e 
ofld +- PVd • LVd. 10 - RdAtr \e>l a:en <1mM f""" ral nnd e 
f ond + PVd ; AR. 11 - Rd A f r IBxl aren a méd I ooo ret. s ond • 
"'ont e ese<~rp • ?Vd t A~. 12 - Rd A Ir texl eoen I ped ret DI ~ 
• """ +AR, 11 - RdAir text arerr 1 pe!l rol oM e• ond -+ O.R t 
ACad, 14 Ao 11 ir 19XI a'on f ped rol oM + AOad. I& Rd A h 
teXI <>rl!!l f D!l'd rel ood e t ond. • AOad +AR. 18 - RdA Ir <>mart 
te~t arl!!l e mécl. f rch <el J ond e mont ~ AR, 17 - Rd A Ir texl 
aren f rch rei I or\d emom + AQad, 19 - Rd A Ir 1ex1 aren 1 reh 
rei r ooa emon1 .- Rfde ~ PE t AR 

Solos Li!Oiicos eutrOf icos 

1 - At: ~ ~ e s/ C Ciltb A mod t""l rnoíd ~ arg f pW rd 
s.O'!d o und -<- c.._ ~ - Ra A mod IB" mêd f p&tl rei 
ood e s ond • PE. l - Re c1 e SI C carb A mod text 

méd ,e ..-g I oe11 rei ond + Ce, 4 - Re ct e s/ C carb A mod tBxl 
IT1Iid e a·g f ped rei 1 ono e mont 1- ca. 5 - ReA mod 1e>rt ~rg e 
m~d f ped 1el s c<>d . eon<t -t Ce.,. V. G n, A mod text ~d e 
3rg 1 ped rEl.•nnd .; 7-ReAmod text. rmd e:>rg I ped rei sond 
e ond + NC. 6 - RoA mod te<t mé\1 f ped ret s.orod e or<l t NC 
+ PSe, 9 - ReA mod text méd I ped rei s ond e pt t NC: 10 A a 
Amo:! tw mécl.l ped reis ond + NC + PE. 11 - Rei>,mod text 
m~d r PBd rei Dn() ~ s "nd -. NC, 12 - R~ A ro10ti 1ex1 rno!J I po;rd 
rol On<1 e I ont+ + Pt:: 13 - R~ A mod te>< I mtld e•ren r ped rei 
5 ond e ~nd ~ NC + SCB; 14 - ~e A mod 1exl oren e mM I ped 
rei sonO epl t SS: 15 -ReAmod. textaren Bll'~ I pad rei Ond 
e I ond + r4c + PE; 16 - Re A moo a Ir 1<m méd I. PM rei ond e 
s cnd. ~ NC, 17 - A e AI! emod re< t. med t ped rei ~ ond eond + 
PE, 1g - ReA !< e rnoO te~t. méd f ped. •ai • o~d eond + PE • NC, 
19 - ReAfr emod teort.aren eméd l.ped rel . sond -<-REe .. PSe, 
20 -Re <ltr emod text.aren.emed l.ped rei sond.oond + PSa 1-
AEe, lt - ReA Ir e moo te•t. oren e mé~ 1 ped rei I ond • PE. 22 

R c A Ir e mcd IC>I <rcn. e mód f ,...; •ai f crn:l e m<>nt • AR 
+ PE 23 - R<! A Ir f! mor! tu! aren eml!d I (lf!d 1Pl I onrl emnnr 
• NC; PE.24-fleAfr text méd earg f ped rei sond t PE' 

NC. 25 - Re A Ir mxr rffid e arg t ped rei s ofld + NC • 
Ce. 25 -ReAir lext méO earg I ped ml so'ld eond, 27 - ReA 
h IC>1 m6d carg I ;>e<1 .,,r sonrf e<>nd I NC; 2B AuAfr te>t 
m8d eaoen I ped ret s.CJnd. cond t NC + PSe +AR. 29 - ReAir 
<e•t aren e méd I ped rei s.ond. • P!' + PSe. 30 - Ae A Ir tc.r 
;tren eméd t ped rei sond eond +Ce. ~I - ReAfr lexl a<cn e 
rM<! 1 nea rBt. s ond Bond + PV!I. 32 - Re A r r text aren. emoo 1 
ped rei s onrl e ond -t- I'S<: ~ AR; 33 - R<1 A ~ te~\ ''"'" ~ ml!d I 
per\ "'' < nnrl e on.-1 < NC: " AQrl. 3~ - R~ A Ir 1a>t ~ren ~ mrk1 l 
ped rei s ond e ond + AR + REe. 35 - Re A Ir text a•en e rréó r 
Ped ret ond esond +AR. 36 -Re Afr te•l aren oméd I ped rei 
ond csond • NC +PSe; 37 - AeAir text ~ren eméd t Ped fel 
orod 1' REc + PE; 38 AcAit te~t arcn cméd I r><>d rol ond + PE 
+ NC. 39 - ReA Ir text ar.on e mM I (lAd r~l ond + PE + PSr!. 40 
- ReAf·rexla<cnemêdl pedmlfond +PE; 4t -ReAmod 
10>1 méd f rr,h rei s.ond 1 PSe: (2 - Ac A mor:l ICxt aron emt'!d I 
rc+r.re ona • PSe + AA; 43 - ReAmoo te<I orefl emM I rch rei 
ond cs.MM ' NC + AR, 4• Rui>. mnd IO<I m6~. I ·c~ rol 0<1d 1 
NC + SCo. 45 - RJArrtod. t"xt arcn e méd I rch rei ond e 1.011d • 
AF. 46 - Rc Amnd text aren cmétl I rch rel.und etontl + NC 1 
AF, 47 - Re A mo.1 te•t arcn e méd f rch.rel ond a monl + PE + 
A~ . 48 - ReA Ir l' JHOI! I<!X I """j 1 rd1 rnl ond oi ond, 49 - RoA 
Ir o>n--od IO<I oron emód J r c~ rei f ond cone t NC; 60 RoA Ir 
e mor!. text aren e mi!rt I rch rei s ond eond t PSe + SS; 51 - A e 
A Ir emoo-1 le>:t aren e mé<1 f rch rei ond e I ond. + NC -<- PSe; ~2 
- R a A Ir e morl le•t aro~ eml!d I. rch rei I ond eond + AR; 53 -
HeAfr emutl text ~ r "" -~mo!d I och.<eiJ orr<J en;or11 + AR , 54 - ReA 
Ir omod te•t ~ru~ e.,l!d l rch rot t o~d emonl -<- PE ._ AR; 55 -
ReA !1 emod. I~> I aren e méd f rch rei nnd ~ PE + AR: 56 - ReA 
Ir 111>:1 ml!d f rch rei 01d e I ond + NC, 57 - Re A fr te•t aren 
emédllcll rei onde! ()nd + PE 

Sol<><: lndiscrimÔ'Ia<IOsde Manoues !M<lr>g<H!~an 

~ SMte•t .rnr:fi!<C <el.pf. 

~·· - Nas •ssocecoes I!Qt!fam arn prmeo-o tug1u "" solos oue ocupom ,..X>< e •-
1&'t51o. 00, 00 """"'"' -~'"- <> ~14 ""'" """""'"""' para OI• 
\ir~ agdcda. Em luno,)ao<O componente prirapal, to-am~ncoon&<IOS 
<>ool-e~do•~de~"""'" 

2 P .. a <ado ....d<ldo do ..,._,.,,o >&o e_,_,_ de I"'""' ob<~. 
I<XIas as carocterfsbc;,s "" C01T1110fo0nhr II"''C<D''I Os solorl sutoclomontlnttR, 
111'01100 M>-ne<, s.10 repr"""""""'" pelas l!lrr~s·!l- e aa>'t!pat!"
pota MlU<>oC~ do ba,.,. o/ou de >lumlnio 

3 - Paraa<,.,!dadA<""""'(>o~"""lnCom~-.....o...-.c""'k<M-~""' 
se diftren::iaram ""locomponen!e priricoal. usoo-.. u""' diS Ç!!rOChJrill<t:ll 
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ABREVIACOES E SIM BOLOS 

TS - Tona Ro<a Eslruturaoa Somr~r 
1'\11. - l'odzl>lico VermBlho-Amorolo lmnssllloco 

flZ - Rendzina 
HO - soros O•g~nrcos 
SC - Soros Concrecion~rro~ 
AR - Allotamon!DS Roc~s 
PA - Pod>Ohco l\con>enl3d~ 
Ta - argolo de awldadealta 
lb - arg1t.l de atwrdade baoxa 
ab - abrUptrco 

dren - areoo"" 
arg - <HgiloAA 
o-= 

carb - C1lrbonábco 
case:. - C1lSCdltlo ou ~~~remo 

che'n - c!ocrnozi:m.co 
cn - COflO'eoonároO 

escarp - esca;pado 
I - fase ,, 

o"" 
'"'~ '" m ,..., 

moo 

- fraco 
- forte """'-'13tlo 

rndis;;rrnonado 
l;;tossOiico 
multo 

""'' mod~rado 

mont - montanhoso 
n. - mo 

ond - ondulado 
ped ~ pedrO!;ICSD 

r.t Pano 
plint orinti:::o 

oroom proe'l1rnentr.! 
rclt ror;hosa 
r•l relevo 
o ~m 

serx - seoxosa 
s:>!6d - rolódoco 

s ond - SJave ondctadO 
texl - te~'"'" 

"""' - ""'"00 I - Textu1a doA sobre textura do B 
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Base geográfica organ1zada a partir de folhas plan.mémcas. na escala 1 250.000. 
elaboradas poi<J DM slO de Cartografia do Projeto RAOAMBRASIL. mediante 
11\erpretaçao de mosaicos semicontrolados de imagem de rada r e tr~'oalho de 
campo rea.li {ados nos periodoo de outubro a dezembro de 1978. abrol a outu 
bro de 1979 e março a abri l de 1981 
Projeç3o Cônica Conlorme d~ Lamber! 
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DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA VEG ETAÇÃO 
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Porto. farol 

Aeródromo internacional Rodovia implantada 
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Outros aeródrcmos 
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Rodovia temPOrária 
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REGIÃO DA SAIÍ'ANA (CERRADO)- 5.226 km2 
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t t._ tl D tl ,_. 11 l) I)Ja EJ !.1 Agriculrura. 
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30 Ap Pastagen~ 

REGIÃO DA FLORESTA OM BRÓFILA ABERTA-9.789 l . . Vegelaç o secundaria. 
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REGIÃO DA FLORESTA ESTACIO NAL SE M IDEC ID UAL- 19 .883 

I 
Flore;;ta Montana I 

. ' ' . ' ~·egelaçao Secundária . 
f ~· .... ' 
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1.729 

~·Pt " • 1' r · Vegetação Sec .,..,.,.,, .. ,. 'T ·r ·r .. 1 CO'j" palmeiraS 4.319 
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eucalipto I 
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ÁREAS DAS FORM AÇÕES PIONEIRAS- 3.467 
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...,...~ 87 
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ÁREAS DE TENSÀO ECOLÓGICA 

CONTATO SAVANA-ESTEPE - lO 767 

sa~a~i1t.~~~~e~~r;:~ I' r', 1,\ ',. '?, ',!,S.~l 3.o54 

Savana. Gramineo-Lenhosa. t~J .. ,::J 20 
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serr palmetrdS - ~ !! 
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no .;,: ~~~~ Vegetação S 
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Sav.:~na. Parque. 
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M apa elaborado com base em interpretação de mosaicos semiconlrolados de imagem de 
radar. imagem de Landsat e trabalho de campo. pela Divisao de Vegetaçao (RADAM BRASIL). 
de janeiro de 1977 a setembro de 1981. Coleta de material botânico realizada no periodo de 
outubro de 1977 a setembro de 1981 
Planejamento eortográ fico c controle da c ><ecuç ão pelo Divisão de Publ icoçõo (RADA M BRASIL) 
Colaboraçao recebida : 
órgaos federais - Jardim Botânico do Rio de Janeiro (lnstilUto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestai - IBDF). Empresa Pernambucana de PesQuisas A gropecuárias (IPA). 
Inst itu to Nacional de Pesq uis as da Ama2õnia (INPA)/MA 

Órg.!lo esladual - Centro de Pesquisas e Desen 'lolvimento (CEPEDI lB A 
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Base geográf1ca organ1zada a panu de tolhas planométr,cas na escala 1 250000. 
elaboradas pela o,.,.,~ão de Car(ograf,a do ProJeiO RADAMBRASIL mediante 
Interpretação de mosaocos sem,conuolados de 1magem de radar e trabalho de 
campo reahzados nos peri:>dos de outubro a dezembro de 1978. atllll a outu 
bro de 1979 e março a abrol de 1981 
Proteção CôniCa ContOfme de Lambe!l 

Mapa elaborado com base nas Interpretações de 1magens de radar. da
dos das dema1s D1v1sões deste ProJeto. e trabalho de campo. pela Divi
sao de uso Potenc1al da Te11a (RADAMBRAS!L). no periodo de ma10 de 
1960 a JUlho de 1932 
PhH1eJamento car togróf1co e controle da execução pela D1vtsão de Publl
cacilo !RADA.MBRASIL) 

Ço!aboraçao receotda: 
Úrglio estadual-Centro de Pesqu1sas e Desenvolvimento (CEPEDJ/BA 
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CAPACIDA DE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Este m~pa deliml1~ áreas homogêneas do pon!o de vista de siJa ca
pacidade de produçllo e produt1vidade ag•icolas. Em cada uma delas 
seus resultantes de mteraçllo clima-relevo-solo respondem de forma 
similar , quando subme !1do~ à masma tecnotog•il . EUa conceiluaç~o 
corresponde 11 UNIDADE DE CAPACIDADE. que é o nível hier~rquico 
mais especifico do s1steme aplicado para a c lass í ficaç~o da capacidade 
agricole de ~ r oa ebrang1d~ pela Folha 

No mapa es1as un1dades sllo odent1f1cadas por um símbolo composto 
de três c:lfg1 tos e duas letras. Os dig1tos ccrrespondem aos diferentes 
graus de rcslroçêo do cl•ma. do relevo c do solo e as letra$. às caracte
ríSticas Jlsico-qulmicas ou morlolóQ1cas mais restritovas de seu solo. 
entre as OitO segu,mes 
sa1s solúvo:us 
drenagem 
estrutura e te~tura do hor 8 

' d 

• 
b som~ de bese~ troc~~e1s 

prolund1dade €let1va ..... .. p 
textura e emutura do hor. A t 

capacodado:o do:o uoca de c~11ons c matéua orgtlno~a m 

Sfmbolo de ldentificaçllo Cartográfica 

Graus de restr~çllo por- cllm,~e/o:o 

<32 '! 
~aracterls t ,cas oedológ1cas 
ma1s resmuvas 

O conjunto das u111dades homogêneas no grau e t1p0 geral da con
dicionantes dommantes e subdom1nan1as forma a S~RIE DE CAPACI~ 
OADE. que consto tui o segundo nrvet n1erarqu1co co s+stema. TOC!as 
suas un1dades têm. cons9qUen1~mente. a mesma •nftu6nc:ia sobr~ a 
capacidade de produçao agrícola. embora para at ngu 1gual produtivi
dade sejam necessl!nas tecnolOgias d1ferenc1ades 

No oimbolo de ident lf1caçllo oar~ográfica as séries astao identif icadas 
pelo conJunto dos dig1tos Cartograficamente. estllo também reoresen
tadas pela cor resultan te da combmaçllo dos matizes que representam 
o a d•farantes graus de ra3111ç~o Cios condicionantes cloma- ro eYo-solo, 
conforme a sequênc1a a segu1r 

GRAUS DE RESTRIÇ.3:0 DOS CONDICIONAN TES 

CLIMA RELEVO SOLO 

100 010 001 

"o 000 000 

300 ,, OOl 

000 0<0 000 

'" o .. oos 

600 006 

O ~;onjumo das sé:fleS homogêno:oas no grau c 11po geral de ~;ondi
CIOn&ntes dornmames constitui a SUBCLASSE DE CAPACIDADE Seus 
componente5 aprasentam diferenças no que liz respe~~o aos condiCI
onanJas subdom1names e. poo 1s1o. as recomendaçOe> baseada~ nnte 
nfvel da absuaçllo devem f1car restritas ao planeJamento nllo operaci
onal 

No sfmOolo da ldanlllicaçllo canogr~llca as subclasses silo idenafi
cadas pela POSIÇ~O qu~ ocup~ o dig1to ele m;olflr valor, também desta
cado em neg11to 

Finalmente, o conjunto das subctasses que apresentam o mesmo 
grau de •estr~ç~o no condic1oname dommante. independente da na!U
reza do mesmo. constitui a CLASS E DE CAPACIDADE Esta nível de 
abstraçao mclui . ess1m, componentes helerogêneos no que d z respOIIo 
h ou!ru caracterlstu::;s. Con~aqllenlernent~. as conc'usões n11le apo•
aaas só sllo ecei1éve1s em um planejamento genaralizado 

No slmbolo de 1denli!icaçiio cartoJõrlifica a classe é Identi fi cada pelo 
valor do maoor diQi to. destacado em negriTo .• ndependenta de s~a po
Siçllo 
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ÁGUAS FLUVIAIS E LI'ICUSTRES- 2.590 km2 ÁREA TERRESTRE- 282.810 km2 

OBSERVAÇOES. 
1- Sé11e sam impedimento no que se refere ~os solos çascathentos e/ou concrllc•onáriOS e/ou fasu podrugose e/ou 

lase rochosa e/ou com cascalho 
2- Séne com omped1memo no que se retere aos solos cascalhentos e/ou concrec1onános e/ou fase pedregosa e/ou 

fase ro~;hOSi! a/ou çom casca lho. represenlada no mapa por (•) 
• Série defm1da cor excesso de umidade 
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CLASS ES DE AVALIACÃO DO RELEVO 

CATEGORIAS 
DINAMICA ATUAL DO RELEVO 

CARACTE RiSTICAS PROCESSOS PREDOM INANTES 
AVAliAÇAo INTENSIDti.DE 

Vtuzeos e terraços fluv1a 1s Graus de declividade multO fracos lO o - Est:oamentu cuncentrauo com cheias perródi· 

c;-] MUITO 
,., cas provocadas pela varraçao do regimehidrológi· 

1 INSTÂVEL ~ Sedlrlentos areno::;os, areno-arg1iosos, argrlosos, às ve~es con· co e localmente escoamento superficial em forma 
FORTE tendo Goscalho~, onde a cobertu r <~ 'tegetalé descontlnua, representa· de enJ\urrádCIS Prec'Pita~,:ao anual entre 250 e[()() 

da prinCiPalmente por culturas clcilcas e manchas de Estepe Parque mm, localmente alcançando 8CXl mm 

~ Planícies e terraços mannhos e fluviomarinhos Dunas Graus de Abrasao marmha. Açao das águas de Inunda-

declividade muito fracos 10 a 2°1 
ç~o provocadas p,elas varraçoes dos regimes hi-

2 ~ INSTÁVEL 
MUITO 

- Sed1mefltos con tínuos arenosos e arg1IO-arenosos ás vezes con- dro lógrcos e das marés causando sedlmentaçao 
FORTE tendo se1xos a organismos marinhos. A vegetaç~o de duna e de res- Açao eóltca construrndo ou reatlvando dunas, e 

escoamento tre~trco. Precrprtaçao anual entreSOO t1ng01 é descontlnua . Localmente desenvolvem-se culturas cícl1cas 
e 1 500 mm, localmenle atingindo 2.500 mm 

Rampas coluv1aise dunas herdadas. com oraus de declividade Ira · 
~ Escoamento freático Remanejamento eólico c os (2 a 5°1. envolvendo elevaçOes residuars 

3 c;-] INSTÁVEL FORTE ~ Sed1mentos contínuos arenosos sob cobenura vegetal descontr · localizado Escoamento superfrcral drssrpando 

nua, composta por Estepe Arbórea Aberta Localmente vegetacilo ar-
dunas antigas Preciprtaçaoanual vanando da 250 

bustiva ce 1nfluêncm fluvial e Estepe Parque 
a 800 rnm 

T abuleuos e rampas coluvrers. Graus de declivrdade fracos t2a 5° I 
~ Escoamento freático. Escoamento superfic1al 

~ 
~ Dep6s1tos coluvi111S, 1nclusive matenais do prconchrmento kãrst1 

4 TRANSIÇÃO FRACA co, descontlnuos, variando de espessura, argilcsos eareno-arg 11 osos, lento com colmataçao nos .;ales. Oissoluçl:lo Ira-
às ve~es ~i~dregosos c concrcc•onárros . Atrvrdade ag•icola bastante ca . Prec pitaçM anual variando de 250 a 800 mm 
desenvolvida com raras manchas de Estepe Arbórea Densa 

I I MUITO 
Tabuleiros e rampas coluv1ais. Graus de decliVIdade variando de Escoamento freàlrco. Prec1prtaçao total anual 

E ESTÁVEL fracos !2 a 5°) a moderados 15 a 10°1 entre 250 e 500 mm, evt~ntualmente aungrndo 800 
FRACA - DepóSitoscoluvrarscontrnuos, var1andodeespessura. textura are· mm 

5 nosa e areno-arg11osa. Para o rntenor a cobert.ura vegetal é contrnua, 

~ TRANSIÇÃO 
FRACA E sendo composta de Estepe Aroórea Densa e Areas de Ten~ao Eco lO· - Escoamento superf1cial d1fuso e concentrado. 

MEDIA gtca (Estepe/Floresta EstaciOnai) No litoral há culturas cíclicas e lo- Preciprtação anLJal variando de 25(J a 800 mm, lo-
calmante Estepe Arbórea Aberta calmante atingindo 1.200 mm 

Planos irregulares com elevações residuar~ .. Graus de declrvidade 
~ Escoamento superfiCial p·odulindo ablac~o moderados 15 a 10°). localmente escarpados I> 45~1 

6 c;-] INSTAVEL FORTE 
~ Depósitos detríticos descontfnuos ou ine~ 1 stentes, pedregosos generalizada: localmente hagmentacao e desa-
com aflo ramentos rochosos Localmente arenosos e argilosos . A co- gregação granular. Precipttacao anual entre 250 e 
bertura vegetal descontínua é de Estepe Arbórea Aberta com éreas de 800 mm. localmente atingindo 1.200 mm 
oastaqem 

88 
LombascomamplitLJdes variáve1se va les com inCISi'íesde 13a 52m 

~ Escoamento superfiCial drfuso e em forma de 
fRANSIÇAO 

de profundid~de A dens1dade da drenagem \la na de mu1t0 grosseira a 
MEDIA g1ossEHra, méd1a e frna, e os graus de de::llvrdade, de fracos f2a 5°1 a enxurradas. Prec1prtaçoes anuaiS vanando ent re 

f moderados f5 a 10° I 250aBOOmme500a 1.200mm 

7 - Coberturas coluviais e de decomposição, texturas arena-

88 
argrlosas. argrlo·arenosas e argrlosas, localmente descontlnuas, va- ~ Escoamento superf1cial intenso, com carrea-

INSTAVEL FORTE 
nando de espessura . A vegctaçi'lo é de Estepe /',rbórea Aberta e Den- menta de detrrtos e formaçi'lo de sulcos e rav1nas 
sa para o inlerim. enquan to que no litoral a floresta foi substituida por Precipitações an uais entfe 250 e 800 mm. local-

. ativ idades agropecuárias mente alcançando 1 200 mm 

:~~4'1! ~-~-. 
Lombas e colinas com ampl1tuces variávers, vales largos e rasos Escoamento concentrado 1 1 0~ vales prmcrpa1s, 

TRANSIÇÃO MtDIA evenwa1men1e preenchidos de materiais, sobre rochas rntempema- reptaçao e ravinaun,mto:; localiiados. Precrpita-.,._,.,, 
das. com rncrsOes entre !54 e 72 m de profundrdade A densidade da çao anual vanando de 250 a 800 mm, IOt;allllente 
drenagem vana de grosse1ra a médra , frna e murto frna Os graus de 500 a 1.000 mm 

',, -~· 

8 ·~·~~:~~-- declividade v ao de moaerados !5a tO" 1 a moderadamente fortes 110 a 

~.-....iií ··~-, 
18°) ~ Movrmentos de massa nas encostas, pnncrpal-

INSTÁVEL FORTE ~ Coberturas coluviars e de decomposrçao contínuas. textu ras mente no h tora I onde ocorre amda assoreamento •·O,,Ij.'~-
arena-a rgllosas e arg1IO·arenosas localmente descontf nuas A vegeta- de vales Prec1prtaçSo anual vanando entre 1.500 

~;-!i~~J~ çao for substltUida por culturas clcllcas e pastagem, permanecendo e 2 000 mm, localmente 5CXl a 1.500 mm 
manchas de Vegetaçao Secundária e de Estepe Arbórea Aberta 

ElevacOes com encostas de forma irregular, topos aguçados, às 
vezes alongados e vales encaixados com 1ncisOes de 75 a 107m de 

~ Esco;;mento concentrado nos vales principars. 
·!...'~E.\n profundrdade; a densrdade da drenagem varra de grosserra a méd•a 

Os graus de decliVIdade são fortes 118 a 30°1 Movimentos de massa produzrdos por ;;blação 
9 '' ·-. ~ 

INSTAVEL FORTE generalizada nas encostas e ravinamentos locali -
~~'3f,>:' - Cobertura de decomposição descontínua variando de espessura. 

zedos. Precrpítaçoes anuars vanando entrl:l 500 a ..... , J ,- textura areno-argrlosa e cascalhenta com afloramentos de rocha sob 1.500 mm e 500e 1.750 mm 
vegetaç.\lo de Estepe Arbórea D~~~~a e Aberta além oe Vegetação Se· 
cundária Localmente ocorrem atrvidades agropecuflrras 

- Cristas e barras alinhadas, ãs ~ezes topos planos ou abau lados. As 
1n:::iSÕES variam de 111 a 147m de profund1dade e a dens1dadeda dre· 

- Escoamento superf1cral produz1ndo ablação ge-
.. ~r .>, nagem vana de grosseua a méd1a Os graus de decl1vrdade silo muito 

MUITO fortes 130 a 45°), com exceção dos topos nerailzada nas encostas. Escoamento concentrado 
,. ' ' - INS fAVEL nos '1alesprrnc1pars Arenrzação nos topos . Prectpr-10 

-... ;1['1-, FORTE - Cobertura de arenrzaçao descontinua, localmente manchas de 
concrecionamentos he,dados em forma de couraça ferrug1nosa Co· taçi"les anuars varrendo entre 2EO a OC.Omm e 500 a 

bertura vegeta l de Savana Arbórea Aberta. Vegetação Secundária e 1.200 mm, localmente alcancando 1 . 7~ mm 

RefUgio Ecológrco Montano 

Escarpasentr~ ~lev;;~ r,;O~:J~de formas aguçadas com 1ncrsOesvar!an· 

MUITO 
do de 165 a 244 m de profundidade e densidade grosserra. Graus de - Escoamen~o superlicral produzindo ablação 

~>:1 
declrvrd1:1de l;l!\tremamente fortes ( :> 45° I 

11 INSTÁVEL 
FORTE - CobertUfa~ Goluv i~ I S e dearenrzaçao descontlnuas \aliando de es· generaliz;:rdA OuP.rla de blocos por grav1dade 

pessura, textu1a areriosa e (;éi~Galhenta . Vegetaçao Secundária com Precípi\açi'lo anual van;:rndo P.ntre 50Cle 1.200 mm 

manchas de Relúgro Ecológico Momano 

Este mapa resultou da rnterpretacilo do mapa geomorfológrcoanexo, orrentada pela 
concepção de que o relevo de•teser considerado como um recurso natural . A fim de se 
obterem os meros para regulá-lo em benefício do homem, devem ser, antes de tudo, 
d1agnosticâdos seus problemas. O dragnóstrco exrge a identificaçao e a hterarqurzação 
de areas de característrcas similares, traduzrdas em categortas geomorfoiógrcas, as 
quars compart1mentam o mapa . Este obíet1vo prático se apoiou em um lastro teónco cu
ia prim:ipal prem1ssa é de que os processos que orrgtnam o relevo silo Incluídos em um 
SIStema no qual sein ter-relacionamvános componentes: rocha, solos, vegetação, água 
e o própno homem. Tais elementos participam de uma dinilmica comum, sendo rnfluen
Ciados pelos processos morfogenéticos e, por retroaçao, também rmp\'lem modifiCa· 
çt\es às feiçCes do rele•to Para avaliar corretamente o relevo, part1u·se do dragn6stico 
fomecido pelos estudos geomorfológicos e do conhecimento das rn fluênc1as dos de
mats componentes ambiemais, deduzrdas das análises realizadas pelas equtpes espe
Cializadas. Esta avaliaçao, não tendo partido de uma soltcrtação específrca, necessrtou 
da f1xaçi'lo de um ob)Btrvo geral, ou SeJa, o de defrnir áreas equiproblemáticas do ponto 
devrsta morfod1n~ffiiCO, consrderadas, conforme a concepçaoenunc1ada, como unida
des de manejo ambremal. 

apresentando condrções de fraca rntensrdade d~sprocessosdeerosi'lo. nao tendo ainda 
sofrido 1nlluénc1as antrópicas d1retas Esta estabilidade prova~elmente se realizou no 
Holoceno, há cerca de 10.000~ 15 a:x:J anos, sendo, portanto, considerada como re
cente De Transrção silo aquelas áreas cutas caracteríSt icas ind :cam rnter ferênc1as dos 
processos de agradaçao e de degradação do relevo, os qua1s produzem modificações 
pouco sensíveis, com tendéncia para o predomínio da pedogênese ou da mcrfogênese, 
conforme o grau de 1nter1ençao humana . As Instáveis sao áreas cujos processos erosi
vos predominam sobre os processos de alteraçao e de acréscimo de materiars superfi 
aais. De modo geral, correspondem às partes mais atingidas pejas atividades humanas 
e àquelas onde o relevo e o clima são mars agressivos . 

Os qua lif 1cativJs das faixas de graus de declivrdade foram SIntetizados e adaptados à 
dassiflcação contida em Slopes, de Young I 19721, que satisfaz plenamente à rdentrfica
r;:ao de llm1ares para o funcionamento dos processos morfogenétrcos 

DENSIDADE DA DRENAGEM 

Prevaleceu neste mapa a identi ficação dos t1pos genétrcos de modelados constan
tes do mapa geomorfológrco. A partrr desses trpos foram estabelecrdas as ca tegonas : 
modelados de acumu lação fluvial, mannha e fluvromarrnha e continental ; modelados 
kársticos; superfícies aplanadas: e os modelados de dtssecação Utilizando a comblna
çêlodos parâmetros densrdade e aprofundamento dos cana1s de drenagem, foram gera
das5 fàaes de drssecaçao, conforme se observa no quadro a segurr. As 1 1 categonas de 
modelados silo apresentadas no mapa por meto de cores e ornamentos. Os modelados 
de acumulação, kârstrcoseaplanados estão representados somente por cores. As cate
gor~s de fáC1es de d1ssecacao foram ordenadas segundo sua express1vrdade eros1va, 
representada peloaprofundamento dos drenos e drferencradas pelo tamanho e espaça
mento dos ornamentos de cor rosa Completou-se a intormar;:ao sobre cada uma das lá
Cies de drssecaçao com os 1ndrces numéncos correspondemes às densidades dos ca
nars de drenagem, variando de t a 5, seguidas de uma letra-símbolo que faci li ta a identl
ficaçao das varlaçces mortodlnêlmicas dentro de cad<1 Galego na . A avaliaçao murfudi
namlc~ distrngutu 3 graus r~IDIIVOS à estabihdiJUe. conforme pret:OfllZ~ TriuHL ( 19771, 
para qualifrcar as unrdades ambrentars : Está~'el (El, de Trans1çao !TI e Instável 11 1. 
Consrderou-se como Estável a área CUJO relevo se aproxima de uma Situaçao de clima~, 
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