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MENSAGEM DO GOVERNADOR

O Plano Estadual de Recursos Hídricos, elaborado pela Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente, oferece uma sólida estrutura de base de dados. Tem como
função fundamental, que esperamos seja mantida pelos governos que nos sucederão, a
de ser instrumento norteador da política de recursos hídricos do Estado de Pernambuco,
essencial para a promoção do seu desenvolvimento sustentável.

As questões relacionadas aos recursos hídricos estiveram sempre entre as prioridades
absolutas do nosso governo, e muito avançamos nesse sentido. Nunca em Pernambuco
se trabalhou tanto para levar água às comunidades rurais e à população das cidades,
muitas delas sofrendo com décadas de deficiência absoluta de abastecimento. Para isso,
implantamos centenas de quilômetros de adutoras, executamos e ampliamos barragens
importantes. Investimos em novas formas de atender à população difusa, construindo
centenas de barragens subterrâneas e criando o mais avançado programa de
dessalinização de água do País, que tem servido de referência para o trabalho de muitos
outros estados.

Entendemos, porém, que não somente com obras se deve enfrentar o problema. Para que
o planejamento e a administração dos recursos hídricos pudessem ser exercidos de
forma racional e dinâmica, tornou-se imperiosa a existência de uma estrutura que
promovesse o seu gerenciamento. Consciente da importância de ações nesse sentido,
criamos no âmbito da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, a Diretoria
de Recursos Hídricos, com o firme propósito de promover a gestão dos recursos
hídricos.

Para superar as dificuldades que surgem na medida em que avança o processo da gestão,
o Estado de Pernambuco, a exemplo de outros estados brasileiros, criou sua legislação
de recursos hídricos e está organizando o processo de gestão participativa, com
associações de usuários e comitês de bacias hidrográficas, de modo a envolver a
sociedade de forma interativa. Implantou também a outorga do direito do uso da água,
essencial para o disciplinamento do processo. Precedendo a todas essas ações, criou o
Sistema de Informações de Recursos Hídricos, o primeiro do Brasil, disponibilizando
via Internet dados sobre milhares de obras hídricas em Pernambuco e todo um acervo de
informações complementares, contribuindo em muito para o suporte à decisão dos
gestores e fortalecendo o processo de capacitação e conscientização de usuários.

O Estado de Pernambuco, que tem a maior parte de seu território compreendida na
região semi-árida do Nordeste, tem enfrentado, e continuará a enfrentar nas próximas
décadas, sérios problemas relacionados com o aproveitamento e controle dos recursos
hídricos. Pernambuco precisa solucionar, nesse campo, problemas fundamentais para o
seu desenvolvimento econômico e social, dentre os quais se destacam:

•  combate às secas no semi-árido, com uma das formas de superação das graves
desigualdades regionais;
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•  saneamento básico, com abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos
urbanos para parte de sua população ainda não atendida satisfatoriamente;

•  irrigação de culturas agrícolas, para elevação da produtividade e da produção,
abrangendo considerável área fértil existente;

•  controle da poluição das águas, de origem urbana, industrial e agrícola, de modo a
atender à preservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida da
população;

•  controle de cheias e prevenção de inundações, notadamente em áreas urbanas.

A continuidade do trabalho de que resultou este Plano é fundamental para o
encaminhamento de soluções que visem, sobretudo, ao abastecimento d'água.

Miguel Arraes de Alencar
GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO
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MENSAGEM DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
MEIO AMBIENTE

Durante os últimos quatro anos ocorreu no Brasil, e nos estados nordestinos em
particular, um avanço bastante significativo na gestão dos recursos hídricos.
Pernambuco, em 1995, no início do atual governo, não dispunha de quaisquer
mecanismos que caracterizassem esse processo de gestão. Hoje, ao final de 1998, após
um esforço extraordinário, nosso Estado  apresenta uma considerável evolução nesse
sentido.

O primeiro passo foi a criação do órgão gestor, definida por ato do Exmo. Sr.
Governador como sendo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente –
SECTMA, através da criação da Diretoria de Recursos Hídricos. O marco legal para a
gestão veio a seguir, com a Lei no 11.426, instituindo a Política e o Sistema de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e a Lei no 11427, relativa à Conservação e
Proteção das Águas Subterrâneas em Pernambuco.

Nesse período, a SECTMA investiu fortemente, com o apoio de instituições como a
Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, da SUDENE, do Banco Mundial, do CNPq e da
FACEPE, na criação e qualificação de corpo técnico, reunindo técnicos do próprio
Estado, contratando consultores de renomado conhecimento e contando com a valiosa
participação das Universidades do Estado, seja no processo de capacitação, seja na
transferência e adaptação de tecnologia. Passos importantes para a formação da equipe
foram a transferência do pessoal e das funções do Departamento de Hidrometeorologia
do IPA/Secretaria de Agricultura para a Diretoria de Recursos Hídricos da SECTMA e
posteriormente a realização de concurso público no Estado.

Ao mesmo tempo, montou-se uma estrutura de suporte à gestão, desenvolvendo um
trabalho intenso em campos diversos, tais como:

- recursos avançados de geoprocessamento para desenvolvimento de planos e
projetos;

- Monitoramento hidrometeorológico com estações automáticas;
- Organização da gestão participativa, com criação de conselhos de usuários das águas

e comitês de bacias hidrográficas, fundamentais para o sucesso da gestão;
- Implantação do processo de outorga do direito de uso das águas, de forma integrada

com a concessão do licenciamento ambiental;
- Aprimoramento e difusão de tecnologia apropriada para pequenos aproveitamentos

hídricos.

Nesse contexto, alguns trabalhos pioneiros no âmbito nacional foram concretizados,
como o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos - SIRH, ainda hoje o primeiro
efetivado dentre todos os estados brasileiros e que tem proporcionalizado dinamização
no desenvolvimento de estudos, na tomada de decisão pelos gestores, na capacitação
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dos usuários das águas e na disponibilização de informações à sociedade. O Plano
Estadual de Recursos Hídricos aqui apresentado foi suprido continuamente pelo SIRH
ao longo de seu desenvolvimento, proporcionando a devida retroalimentação à medida
em que informações eram agregadas ou mesmo corrigidas.

Outros trabalhos pioneiros mereceram destaque ao longo desses quatro anos, como o
projeto experimental de barragens subterrâneas, transformado em programa de governo
e que vem sendo adotado por outros estados a partir da experiência de Pernambuco. A
integração dos processos de outorga e licenciamento ambiental também tem sido uma
experiência bem sucedida, poupando o usuário da peregrinação entre diferentes órgãos.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos foi concebido e desenvolvido na concepção de
que o planejamento deve ser dinâmico e que, mais que um plano, seria necessário
desenvolver um processo que permitisse a contínua atualização das informações
necessárias à implantação do Plano. Para isso, a base de dados do SIRH garantirá esse
processo dinâmico.

Ao longo do desenvolvimento do Plano, foram geradas diversas ações dele decorrentes,
de extrema importância para Pernambuco, como a implantação de projetos baseados nas
águas subterrâneas das bacias sedimentares interiores. Projetos importantes para reforço
da infra-estrutura hídrica e fortalecimento institucional foram elaborados e negociados
com agentes financeiros internacionais como o BIRD e a OECF, por meio da União.

Queremos aqui agradecer a todos os que trabalharam e apoiaram o desenvolvimento do
Plano e como um todo a estruturação da gestão dos nossos recursos hídricos, sempre
com extrema dedicação, na certeza de que o seu trabalho foi da maior importância para
Pernambuco.

Sergio Machado Rezende
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente

José Almir Cirilo
Secretário Executivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Secretário Adjunto e Diretor de Recursos Hídricos
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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, através de sua Diretoria de
Recursos Hídricos, apresenta o primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos de
Pernambuco - PERH-PE, elaborado com base em dados, informações e estudos
disponíveis, complementados com novas investigações,  pesquisas e estudos realizados
para fins específicos deste planejamento, utilizando as novas técnicas de simulação
hidrológica, geoprocessamento e sensoriamento remoto.

Contou com a colaboração dos diversos órgãos estaduais, sem a qual este documento
não poderia ter sido elaborado. O processo de interação entre o PERH-PE e os demais
planos setoriais de desenvolvimento do  Estado foi de fundamental importância,  dentro
da ótica de desenvolvimento integrado, haja vista a influência que a água exerce em
quase todas as atividades do homem.

Entende-se que, sem um plano de recursos hídricos, o planejamento econômico e social
poderá não atingir os objetivos desejados, porque a água poderá restringir ou até mesmo
impedir o desenvolvimento. Por essa razão, o planejamento hídrico não constitui um fim
em si mesmo mas um meio para que os planos de desenvolvimento possam cumprir as
suas finalidades. Sendo a água  um bem econômico e social,  precisa ser preservada,
aproveitada de forma racional e seus benefícios distribuídos a toda sociedade.

O primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco – PERH-PE vem
atender uma exigência das novas legislações federal e estadual sobre águas, que
estabelecem a obrigatoriedade de elaboração do plano estadual, considerando-o um dos
principais instrumentos para a implementação da política  de recursos hídricos. O
PERH-PE está preconizado no art. 15 da Lei 11.426 de 17/01/97, que define a Política e
o Sistema Estadual de Recursos Hídricos.

Os estudos levaram em consideração a formação de cenários, atual e futuros, estes
estabelecidos dentro de hipóteses prospectivas de desenvolvimento e subdivididos em
dois outros tipos de cenários, tendencial e desejável, que contemplam o uso e o controle
dos recursos hídricos.  O afastamento dessas hipóteses, entretanto, não comprometerá o
Plano, porque seu caráter dinâmico leva em conta sua periódica atualização, para
adaptá-lo às circunstâncias e às possíveis alterações decorrentes do aprofundamento das
informações e do processo de evolução  tecnológica, social e econômica, o que será
facilitado pela metodologia utilizada, que já contempla a natureza dinâmica do
planejamento.

Simultaneamente com a elaboração do Plano, a SECTMA/DRHI implantou e vem
aprimorando o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos – SIRH, além de
desenvolver ações sistemáticas no âmbito da gestão das águas, tais como:
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•  monitoramento hidrometeorológico e previsão de tempo e clima;
•  processamento de dados hidrometeorológicos;
•  suporte à decisão em tempo real;
•  implantação do programa de gestão participativa, com a criação de comitês de

bacias e conselhos de usuários.

Deve-se ainda ressaltar o apoio técnico da SECTMA/DRHI ao Governo do Estado, na
busca de  soluções para ampliação da oferta de água e para o uso racional e o controle
dos recursos hídricos, visando proporcionar economia e melhor utilização da água,
preservar a sua qualidade e evitar que ela se transforme em veículo de transmissão de
doenças.

O relatório final do Plano Estadual de Recursos Hídricos é composto de dez partes:

I – Introdução;
II – Divisão do Espaço Geográfico para Planejamento Hídrico;
III – Caracterização Climática;
IV – Recursos Hídricos Superficiais;
V – Recursos Hídricos Subterrâneos;
VI – Poluição Hídrica;
VII – Horizontes e Cenários do Planejamento Hídrico;
VIII – Demandas de Água;
IX – Balanço dos Recursos Hídricos;
X – Diretrizes, Programas e Ações.

É essencialmente um instrumento de planejamento, com vistas a estabelecer diretrizes e
propor ações dirigidas ao aproveitamento, controle, conservação, proteção e
recuperação dos recursos hídricos.

A documentação do Plano é constituída de oito volumes, dos quais seis reúnem as dez
partes acima referidas, acrescentando-se um atlas e um documento síntese.
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3.9.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.10 – UP10 – Terra Nova
3.10.1 – Localização
3.10.2 – Rede Hidrográfica
3.10.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.10.4 – Geologia
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3.10.5 – Solos
     3.10.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.10.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.10.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.11 – UP11 – Brígida
3.11.1 – Localização
3.11.2 – Rede Hidrográfica
3.11.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.11.4 – Geologia
3.11.5 – Solos
     3.11.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.11.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.11.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.12 – UP12 – Garças
3.12.1 – Localização
3.12.2 – Rede Hidrográfica
3.12.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.12.4 – Geologia
3.12.5 – Solos
     3.12.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.12.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.12.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.13 – UP13 – Pontal
3.13.1 – Localização
3.13.2 – Rede Hidrográfica
3.13.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.13.4 – Geologia
3.13.5 – Solos
     3.13.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.13.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.13.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.14 – UP14 – Grupo de Bacias GL1
3.14.1 – Localização
3.14.2 – Rede Hidrográfica
3.14.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.14.4 – Geologia
3.14.5 – Solos
     3.14.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.14.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.14.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.15 – UP15 – Grupo de Bacias GL2
3.15.1 – Localização
3.15.2 – Rede Hidrográfica
3.15.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.15.4 – Geologia
3.15.5 – Solos
     3.15.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
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     3.15.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.15.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.16 – UP16 – Grupo de Bacias GL3
3.16.1 – Localização
3.16.2 – Rede Hidrográfica
3.16.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.16.4 – Geologia
3.16.5 – Solos
     3.16.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.16.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.16.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.17 – UP17 – Grupo de Bacias GL4
3.17.1 – Localização
3.17.2 – Rede Hidrográfica
3.17.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.17.4 – Geologia
3.17.5 – Solos
     3.17.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.17.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.17.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.18 – UP18 – Grupo de Bacias GL5
3.18.1 – Localização
3.18.2 – Rede Hidrográfica
3.18.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.18.4 – Geologia
3.18.5 – Solos
     3.18.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.18.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.18.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.19 – UP19 – Grupo de Bacias GL6
3.19.1 – Localização
3.19.2 – Rede Hidrográfica
3.19.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.19.4 – Geologia
3.19.5 – Solos
     3.19.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.19.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.19.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.20 – UP20 – Grupo de Bacias GL7
3.20.1 – Localização
3.20.2 – Rede Hidrográfica
3.20.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.20.4 – Geologia
3.20.5 – Solos
     3.20.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.20.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.20.6 – Vegetação / Uso do Solo
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3.21 – UP21 – Grupo de Bacias GI2
3.21.1 – Localização
3.21.2 – Rede Hidrográfica
3.21.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.21.4 – Geologia
3.21.5 – Solos
     3.21.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.21.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.21.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.22 – UP22 – Grupo de Bacias GI3
3.22.1 – Localização
3.22.2 – Rede Hidrográfica
3.22.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.22.4 – Geologia
3.22.5 – Solos
     3.22.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.22.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.22.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.23 – UP23 – Grupo de Bacias GI4
3.23.1 – Localização
3.23.2 – Rede Hidrográfica
3.23.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.23.4 – Geologia
3.23.5 – Solos
     3.23.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.23.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.23.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.24 – UP24 – Grupo de Bacias GI5
3.24.1 – Localização
3.24.2 – Rede Hidrográfica
3.24.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.24.4 – Geologia
3.24.5 – Solos
     3.24.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.24.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.24.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.25 – UP25 – Grupo de Bacias GI6
3.25.1 – Localização
3.25.2 – Rede Hidrográfica
3.25.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.25.4 – Geologia
3.25.5 – Solos
     3.25.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.25.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.25.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.26 – UP26 – Grupo de Bacias GI7
3.26.1 – Localização
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3.26.2 – Rede Hidrográfica
3.26.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.26.4 – Geologia
3.26.5 – Solos
     3.26.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.26.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.26.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.27 – UP27 – Grupo de Bacias GI8
3.27.1 – Localização
3.27.2 – Rede Hidrográfica
3.27.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.27.4 – Geologia
3.27.5 – Solos
     3.27.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.27.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.27.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.28 – UP28 – Grupo de Bacias GI9
3.28.1 – Localização
3.28.2 – Rede Hidrográfica
3.28.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.28.4 – Geologia
3.28.5 – Solos
     3.28.5.1 – Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos
     3.28.5.2 – Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante
3.28.6 – Vegetação / Uso do Solo

3.29 – UP29 – Fernando de Noronha
3.28.1 – Localização
3.28.2 – Rede Hidrográfica
3.28.3 – Área e Divisão Político-Administrativa
3.28.4 – Geologia
3.28.5 – Vegetação / Uso do Solo

PARTE III - CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA

1 - SISTEMAS METEOROLÓGICOS ATUANTES EM PERNAMBUCO

1.1 – Zona de Convergência Intertropical
1.2 – Frentes Frias
1.3  - Ondas de Leste
1.4  - Ciclones na Atmosfera Superior
1.5  - Brisas
1.6  - Oscilações de 30-60 dias

2 - VARIABILIDADE INTERANUAL DA PRECIPITAÇÃO

2.1 - Os Totais Anuais
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2.2 - Características Climáticas e o Regime de Chuvas
2.3 - Evaporação

3 - OUTROS PARÂMETROS CLIMÁTICOS

3.1 – Estação Meteorológica de Araripina
3.2 – Estação Meteorológica de Ouricuri
3.3 - Estação Meteorológica de Cabrobó
3.4 - Estação Meteorológica de Arcoverde
3.5 - Estação Meteorológica de Serra Talhada
3.6 - Estação Meteorológica de Caruaru
3.7 - Estação Meteorológica de Itambé
3.8 - Estação Meteorológica de Recife (Curado)

4 - REDES PLUVIOMÉTRICA E DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS

4.1 - Rede Pluviométrica
4.2 - Rede de Estações Meteorológicas Convencionais
4.3 - Rede de Estações Meteorológicas Automáticas
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PARTE I
INTRODUÇÃO

Como os recursos hídricos são escassos e de importância  vital às atividades humanas,
precisam ser preservados e controlados, não podendo-se mais aceitar sua apropriação
segundo a conveniência de qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, no
momento, da forma e na quantidade que for desejada.

Planejar os recursos hídricos para garantir sua disponibilidade, proteção, conservação e
seu aproveitamento de forma racional, em benefício das gerações atual e futuras,
ensejando o desenvolvimento sustentado, é  o objetivo primordial do PERH-PE.

O Plano tem ainda como propósito fundamental a implementação da política estadual de
recursos hídricos, que regulamentará a apropriação e o uso da água, e permitirá a
elaboração de programas orçamentários mais racionais em obras hidráulicas e em
programas setoriais, como abastecimento urbano e rural, irrigação, desenvolvimento
industrial, aquicultura, etc.

Os recursos hídricos têm características fundamentais que precisam ser devidamente
consideradas no planejamento: sua importância vital, sua escassez, sua multiplicidade
de usos, sua mobilidade e sua relativa renovabilidade.

A importância vital da água é indiscutível, porque todas as formas de vida (animais e
vegetais) necessitam do seu concurso nos seus processos biológicos e bioquímicos.

Quanto à escassez, ela se manifesta sob três aspectos distintos: espacial, temporal e
qualitativo. No aspecto espacial, a escassez de água decorre de fatores físicos e
hidrometeorológicos, que variam segundo os espaços territoriais. No aspecto temporal,
a escassez é conseqüência  das variações no escoamento entre anos, meses, estações,
dias e mesmo entre escalas de tempo menores. No aspecto qualitativo, a escassez se
manifesta em função das necessidades específicas dos usuários e da aptidão da água
para os diversos fins.

Quanto à multiplicidade de usos, essa característica leva em consideração as finalidades
múltiplas de utilização dos recursos hídricos, sendo esses usos  muitas vezes
conflitantes entre si.

No que concerne à  mobilidade, essa característica distingue os recursos hídricos dos
outros recursos naturais: as intervenções sobre eles se refletem em outros locais de
aproveitamento, em função da influência que exercem  no escoamento a jusante.

Por sua vez, embora o ciclo hidrológico conceda à água um caráter de renovabilidade,
esse conceito no planejamento é muito relativo: seu manejo inadequado pode reduzir o
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volume aproveitável e a poluição pode limitar drasticamente sua utilização por razões
de qualidade.

O planejamento dos recursos hídricos exigirá, obrigatoriamente, a consideração e
análise de dois aspectos principais e interdependentes: a administração da oferta e a
administração do uso da água. Para administrar a oferta, é necessário conhecer as
potencialidades, as disponibilidades e as possibilidades de intervenção sobre o meio
físico. Para administrar o uso da água, é preciso conhecer o estágio atual do
desenvolvimento econômico e social, sua prospecção e a avaliação das demandas atuais
e futuras.

O balanço entre disponibilidades e demandas e a análise dos conflitos inerentes ao
aproveitamento dos recursos hídricos permitirão indicar as áreas com escassez ou
abundância de água, levando em consideração sua quantidade e qualidade, nas
dimensões espacial e temporal, isto é, onde os problemas existem na situação atual e
onde e quando eles ocorrerão na situação futura, para que o poder público procure
resolvê-los ou evitá-los.

Enfim o Plano propiciará uma orientação clara de ações em matéria de estudos,
investigações, projetos e obras.

1 - ANTECEDENTES

No Estado de Pernambuco, diversas ações já foram implementadas visando ampliar a
disponibilidade hídrica e reduzir o efeito das secas que assolam toda região semi-árida
do Estado. Essas ações fizeram parte da programação de diversos órgãos federais e
estaduais, podendo ser relacionadas as mais importantes.

1.1 – Ações de Combate às Secas do DNOCS

Essas ações compreenderam:

•  construção de açudes públicos e em regime de cooperação com o estado;
•  perfuração de poços públicos e particulares;
•  aproveitamento de áreas de vazantes de açudes;
•  implantação de projetos públicos de irrigação;
•  elaboração de planos diretores de bacias hidrográficas.
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1.2 – Atuação da CODEVASF

A participação da CODEVASF se faz sentir nas bacias dos afluentes do rio São
Francisco situadas no Estado, particularmente na região costeira do grande rio.

Foram implantados perímetros irrigados e implementadas ações de apoio à pequena
irrigação.

1.3 – O Programa Plurianual de Irrigação

Com a criação do GEIDA (Grupo Executivo de Irrigação para o Desenvolvimento
Agrícola) foi elaborado o PPI (Plano Plurianual de Irrigação), aprovado em 1971.

Referido órgão, já extinto, estabeleceu normas de estudos a nível de exploração,
reconhecimento, plano diretor, estudo de viabilidade, anteprojeto e projeto executivo,
com vistas ao aproveitamento hidroagrícola. Com base numa análise dos perímetros
irrigados existentes e nas potencialidades de outras áreas, foi definido um plano de ação,
incluindo a recuperação de perímetros antigos e a implantação de novos perímetros.

1.4 – O POLONORDESTE

O POLONORDESTE foi criado pela SUDENE, compreendendo ações de
desenvolvimento rural para serem implementadas em áreas programas.

1.5 – O Projeto Sertanejo

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-Árida do Nordeste foi
implementado entre 1976 e 1982, pela SUDENE.

Foram instalados em toda região núcleos ou centros de assistência técnica aos
produtores rurais; construídos pequenos açudes, barreiros, aguadas, poços amazonas e
cisternas e ampliada a área beneficiada com pequenas irrigações.

1.6 – O PROHIDRO

O Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos - PROHIDRO, também
concebido pela SUDENE, foi implementado entre 1979 e 1982.
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Este programa foi responsável pela recuperação de poços existentes; perfuração,
instalação e operação de novos poços; construção de açudes, com a colaboração do
DNOCS; construção de adutoras; financiamento de poços e de pequenas obras de
acumulação em propriedades privadas.

1.7 – O Projeto Asa Branca

Foi implementado pelo Estado de Pernambuco entre 1979 e 1972, sendo responsável
por diversas ações, tais como,  estudos e implantação de projetos de perenização , com
base em barragens de acumulação e pequenas barragens sucessivas; projetos de sistemas
de abastecimento e de ampliação de sistemas antigos; perfuração e recuperação de
poços.

1.8 – O Projeto Nordeste

Este projeto representou uma estratégia de desenvolvimento rural, consolidada no PAPP
– Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, implementado a partir de 1985, pela
SUDENE, com financiamento do Banco Mundial.

Entre os componentes do PAPP, o componente recursos hídricos foi responsável pela
implantação de sistemas simplificados de abastecimento em pequenas comunidades
rurais; ampliação da área irrigada; desenvolvimento da pesca artesanal, mediante o
apoio de estações de piscicultura e o peixamento de açudes.

1.9 – O PLIRHINE

O primeiro esforço de planejamento integrado de recursos hídricos, no Nordeste, foi
realizado pela SUDENE. O PLIRHINE - Plano de Aproveitamento Integrado dos
Recursos Hídricos do Nordeste foi concluído em 1978.

Trata-se de um trabalho exaustivo e bem elaborado, principalmente considerando a data
de sua execução, quando a informática não tinha ainda atingido os avanços tecnológicos
de hoje. Em função da natureza do estudo e da vasta área  de abrangência, englobando
todo o Nordeste brasileiro (1.660.000km2), a região foi dividida em grandes unidades de
planejamento, totalizando 24, as quais foram subdivididas em 56 unidades de análise,
para fins de balanço.

No PLIRHINE, fizeram parte do Estado de Pernambuco quatro unidades de
planejamento (UP): 14, 15, 16 e 17, todas elas parcialmente. Ainda hoje, os conceitos e
metodologias utilizados neste trabalho servem de referência para a realização dos planos
estaduais de recursos hídricos, no Nordeste.
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1.10 – O Projeto Áridas

As etapas subsequentes do PLIRHINE, apesar de previstas, nunca foram realizadas mas
o Projeto Áridas (“proposta de estratégia, políticas, programas prioritários, metodologia
de planejamento e modelo de gestão visando ao desenvolvimento sustentável da região
Nordeste e considerando como áreas de eleição a zona rural e o espaço semi-árido”), em
1994, fez uma análise de “sustentabilidade do desenvolvimento do semi-árido sob o
ponto de vista dos recursos hídricos”, utilizando os dados básicos do PLIRHINE e
informações complementares, obtidas nos diversos órgãos públicos federais, estaduais e
municipais.

A análise realizada pelo Áridas constatou que houve uma superestimação por parte do
PLIRHINE do crescimento da população, tanto urbana como rural,  de valor
significativo em relação ao Estado de Pernambuco, e que foram adotados coeficientes
de demanda elevados, crescentes na escala do tempo, até o ano 2000, concorrendo esses
dois fatores para que as   demandas de água para abastecimento humano também fossem
elevadas. O mesmo ocorreu com relação à área irrigada, em razão do seu crescimento
ter sido previsto em ritmo muito acelerado, que não foi atingido, o que acarretou
superestimação tanto nas demandas para a irrigação como para a agroindústria, cujo
crescimento se admitiu acompanhar a evolução da área irrigada.

O trabalho intitulado Recursos Hídricos em Pernambuco, elaborado em 1994, constitui
uma extensão do Projeto Áridas. Consta desse trabalho uma caracterização do semi-
árido pernambucano, a avaliação das potencialidades e disponibilidades hídricas,
estimativa das demandas, balanço hídrico, indicadores de sustentabilidade, cenários e
conclusões finais, sendo as unidades de planejamento constituídas por 13 bacias
hidrográficas principais e 14 grupos de pequenas bacias, totalizando 27 unidades.

2 – AS AÇÕES REALIZADAS E O PLANEJAMENTO HÍDRICO DO ESTADO

Grande parte dos planos, programas e intervenções governamentais acima mencionados
seguiu estratégias de ação baseadas em políticas e instrumentos institucionais e
financeiros então disponíveis, visando resultados específicos, que nem sempre foram
alcançados.

Essas ações deixaram implantada no Estado uma infra-estrutura hídrica significativa,
mas ainda insuficiente para atender as necessidades dos usuários, por razões diversas,
incluindo a eficiência das intervenções, a evolução socioeconômica, o crescimento da
demanda de água, a preservação e o controle dos recursos hídricos.

Mesmo intervenções de caráter permanente, como açudes, poços, sistemas de
abastecimento, perímetros irrigados, etc, apresentaram resultados aquém do esperado,
em razão de uso inadequado, falta de intervenções complementares, operação deficiente
e ausência de manutenção.
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Os problemas principais continuam a ser:

•  vulnerabilidade às secas, na região semi-árida do Estado;
•  abastecimento público deficiente ou inexistente;
•  perdas e desperdícios elevados;
•  preservação deficiente dos recursos hídricos;
•  restrições ao desenvolvimento socioeconômico.

O PLIRHINE foi o passo mais importante na conceituação de planejamento integrado
de recursos hídricos, sendo seguido pelo Projeto Áridas, a nível regional, e pelo seu
componente estadual Recursos Hídricos em Pernambuco. São estudos de grande
importância mas, por si sós, insuficientes para o gerenciamento dos recursos hídricos do
Estado.

 Se por um lado, o PLIRHINE e o Projeto Áridas, em razão de terem sido elaborados
para todo Nordeste,  não consideravam as bacias hidrográficas do Estado como
unidades de planejamento hídrico, por outro lado o documento Recursos Hídricos em
Pernambuco, componente estadual do Projeto Áridas, representava um esforço de
planejamento a esse nível mas foi elaborado apenas em sua versão preliminar, com
enfoques simplificados de alguns aspectos que demandariam estudos mais
aprofundados, incompatíveis com o prazo de realização do trabalho.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco - PERH-PE, com base nos
estudos e experiências anteriores, e em novas informações, se propõe a realizar
avaliações a um nível mais detalhado, que permitam estabelecer diretrizes, programas e
ações voltados para o aproveitamento racional e o gerenciamento dos recursos hídricos
do Estado.

3 - A POLÍTICA ESTADUAL E O SISTEMA DE GERENCIAMENTO

3.1 – A Política Estadual de Recursos Hídricos

A Política Estadual de Recursos Hídricos, prevista no artigo 220 da Constituição
Estadual e disciplinada por legislação própria, tem como objetivos:

•  assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade dos recursos
hídricos;

•  assegurar que a água seja protegida, utilizada e conservada em padrões de quantidade
e qualidade, por seus usuários atuais e futuros, em todo território do Estado de
Pernambuco, garantindo as condições para o desenvolvimento econômico e social,
como melhoria da qualidade de vida e equilíbrio com o meio ambiente.

São princípios básicos da Política Estadual de Recursos Hídricos:
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•  o acesso aos recursos hídricos como um direito de todos;
•  o gerenciamento integrado dos recursos hídricos;
•  a adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento e

gerenciamento;
•  a compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento e

com a proteção ambiental;
•  a implantação de processo permanente de gestão dos recursos hídricos, que assegure

a participação da sociedade civil;
•  a prevenção e combate às causas e efeitos adversos das estiagens, inundações,

poluição, erosão do solo e assoreamento dos corpos d’água;
•  a integração das ações estaduais e articulação com os municípios e a União com

vistas ao planejamento dos usos das águas.

Por intermédio do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado
de Pernambuco – SIGRH/PE, o Estado assegurará meios financeiros e econômicos,
especialmente para as ações que atendam às seguintes diretrizes:

•  o aproveitamento racional dos recursos hídricos, em benefício de toda a sociedade e
priorizando o uso para abastecimento humano;

•  a maximização dos benefícios econômicos e sociais resultantes do aproveitamento
múltiplo dos recursos hídricos e minimização dos impactos ambientais;

•  a proteção dos corpos d’água superficiais e subterrâneos;
•  o estabelecimento de um sistema de alerta e defesa, visando à segurança e saúde

pública quando da ocorrência de cheias e secas;
•  o cadastramento de obras hidráulicas e de seus usuários, com vistas ao planejamento;
•  a operação da rede hidrometeorológica do Estado;
•  a formulação dos Planos Diretores de Recursos Hídricos, por bacia hidrográfica.

3.2 - Os Instrumentos de Gerenciamento

Constituem instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos:

•  a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, concedido pelo poder público em
forma de concessão (uso de utilidade pública) ou autorização (outras finalidades),
independendo dessa outorga o uso para satisfação das primeiras necessidades da vida
de populações difusas, bem como as derivações, captações e lançamentos
considerados insignificantes pelo órgão gestor dos recursos hídricos;

•  a aplicação de penalidades por infrações cometidas;
•  a cobrança pelo uso ou derivação da água, bem como pela diluição, transporte e

assimilação de efluentes de sistemas de esgotos e de outros líquidos poluentes;
•  o Sistema de Informações Sobre Recursos Hídricos - SIRH, constituído por uma base

de dados, informatizada, obtida a partir da coleta, tratamento, armazenamento e
recuperação de dados sobre recursos hídricos e fatores intervenientes no ciclo
hidrológico.
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3.3 - O Plano Estadual de Recursos Hídricos

O Plano Estadual de Recursos Hídricos, devidamente compatibilizado com os planos de
desenvolvimento econômico e social da União e do Estado de Pernambuco, estabelecerá
as diretrizes e critérios gerais para o gerenciamento dos recursos hídricos no Estado
levando em conta, entre outros, os seguintes elementos:
 
•  objetivos e diretrizes de ações com relação ao aproveitamento múltiplo, controle,

conservação, proteção e recuperação dos recursos hídricos;
•  processo de planejamento interativo das ações e intervenções, em função dos planos

gerais, regionais, urbanos e setoriais do uso da água;
•  diretrizes e critérios para a participação financeira do estado no fomento aos

programas relacionados com os recursos hídricos;
•  desenvolvimento de tecnologia e legislação específica para as peculiaridades do

semi-árido;
•  modernização e expansão da rede hidrometeorológica de responsabilidade do Estado;
•  monitoramento climático, zoneamento das disponibilidades hídricas, usos prioritários

e previsão dos impactos ambientais do conjunto de programas e projetos propostos;
•  programas de desenvolvimento institucional, tecnológico e gerencial, de valorização

profissional e de comunicação social no campo dos recursos hídricos;
•  compatibilização das questões interbacias e consolidação dos programas anuais e

plurianuais das bacias hidrográficas;
•  normas relativas à proteção do meio ambiente.

A execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos tomará por base o desenvolvimento
dos recursos hídricos das bacias hidrográficas do Estado contemplando, entre outros, os
seguintes aspectos:

•  plano de prioridade para outorga dos direitos e usos dos recursos hídricos e de
enquadramento dos corpos d’água em classes de usos preponderantes;

•  projeção das disponibilidades e das demandas de água;
•  balanço entre disponibilidades e demandas, com identificação de conflitos;
•  metas para o aumento da oferta e melhoria da qualidade das águas, com as medidas,

programas e projetos a serem executados;
•  responsabilidades pela execução, cronograma e programação orçamentária;
•  propostas para a criação de áreas sujeitas a restrições de uso.

A elaboração, implantação, avaliação e controle do Plano Estadual de Recursos
Hídricos constituem um processo de planejamento dinâmico, com aperfeiçoamento
periódico, através de mecanismos de acompanhamento e avaliação dos resultados.

Esse processo iterativo de planejamento é ilustrado através da figura I.3.3/1.
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• Estudo abrangente a nível do
estado, contemplando todas as
bacias hidrográficas e suas
interrelações.
• Interação dos planos federais,
regionais e estaduais,  de âmbito
geral ou setorial, que visam o
aproveitamento dos recursos
hídricos do estado ou que exercem
influencia, direta ou indiretamente,
sobre o uso ou a qualidade da água.
• Diretrizes e critérios gerais para
o gerenciamento dos recursos
hídricos do estado.
• Compatibilização das questões
interbacias e consolidação dos
programas anuais e plurianuais das
bacias hidrográficas.
• Diretrizes e programas de ações
conjugadas do estado e dos
municípios com relação ao
aproveitamento múltiplo, controle,
conservação, proteção e recuperação
dos recursos hídricos.
• Proposição de modernização e
expansão de toda rede
hidrometeorológica.

• Estudo integrado a nível de
bacia hidrográfica, visando a
utilização dos seus recursos hídricos,
superficiais e subterrâneos,  em
benefício do desenvolvimento
socioeconômico.
• Análise do desenvolvimento da
bacia em função do aproveitamento
dos seus recursos naturais.
• Avaliação das condições de uso e
controle dos recursos hídricos,
eficiência dos sistemas, perdas e
desperdícios.
• Avaliação das disponibilidades e
demandas, e definição das situações
de abundância ou escassez de água,
para as diversas categorias de
usuários e cenários de crescimento
econômico.
• Avaliação da qualidade da água,
preservação dos recursos hídricos  e
proteção dos mananciais.
• Avaliação das enchentes e riscos
de erosão e assoreamento.
• Programas de aproveitamento,
recuperação, conservação e proteção
dos recursos hídricos, indicando os
recursos financeiros necessários.

PLANO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

PERH

Elaboração ou atualização do
Plano Estadual de Recursos
Hídricos do Estado.
Proposição do plano
quadrienal.

Projeto de lei

Aprovação pela Assembléia
Legislativa

     Figura I.3.3/1 - Processo Iterativo de Planejamento Hídrico

PLANOS DIRETORES DE
RECURSOS HÍDRICOS DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS
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3.4 - O Sistema Integrado de Gerenciamento

O Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco
- SIGRH/PE tem como finalidades principais:
 
•  coordenar e executar a Política Estadual de Recursos Hídricos;
•  formular, atualizar e aplicar o Plano Estadual de Recursos Hídricos.

O SIGRH/PE é composto pelos seguintes órgãos públicos colegiados e executivos:

•  Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH, órgão superior deliberativo e
consultivo do Sistema;

•  Comitê Estadual de Recursos Hídricos - CERH;
•  Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH,  colegiado de apoio técnico local, com

atuação nas unidades hidrográficas nominadas pelo Plano Estadual de Recursos
Hídricos;

•  Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, órgão de planejamento e gestão
do Sistema;

•  Órgãos Executores do Estado que atuam na área de recursos hídricos.

A figura I.3.4/1 ilustra a estrutura organizacional do SIGRH/PE.

4 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

A política estadual de recursos hídricos está definida nas Leis No. 11.496/97 ( Da
Política e do Sistema Estadual de Recursos Hídricos) e No. 11.427/97 (Sobre a
Conservação e Proteção das Águas Subterrâneas).

Para a gestão das águas do Estado, o Governo de Pernambuco criou a Diretoria de
Recursos Hídricos – DRHI dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente – SECTMA.

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos – SIRH encontra-se implantado e
em funcionamento. Esse sistema consiste de Informações Cadastrais, Informações aos
Usuários, Macroplanejamento e Geoprocessamento. O subsistema de Informações
Cadastrais realiza o cadastro de usuários de água e de obras hídricas, e apresenta os
perfis dos municípios e das bacias hidrográficas. O subsistema de Informações aos
Usuários permite a estes o acesso direto às informações. O subsistema de
Macroplanejamento visa dinamizar o Plano Estadual de Recursos Hídricos, para que
este possa se atualizar ao longo do tempo, adaptando-se ao avanço tecnológico e às
modificações do meio ambiente. O subsistema de Geoprocessamento compreende a
geração de informações planialtimétricas e o processamento de imagens de satélite,
voltados para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos.



Representantes da EMATER, CPRH, COMPESA, FUSAM, IPA, ITEP
são membros componentes do CERH.
Representantes do DNOCS, CODEVASF, SUDENE, CHESF, DNPM,
CPRM, IBAMA são membros especiais do CERH.
Representantes dos órgãos estaduais são membros componentes dos
CBHs, enquanto os dos órgãos federais são membros especiais.

1 conselheiro do CRH
é indicado pelas
entidades civis e
ONGs.
Representantes dessas
entidades e
organizações também
fazem  parte dos
CBHs.

UFPE, UFRPE e FESP
( 1 representante de
cada universidade)
participam do CERH.
Representantes das
universidades ,
institutos e entidades
de pesquisa fazem parte
dos CBHs.

7 conselheiros do CRH
são indicados pelas
prefeituras.
Representantes dos
municípios compõem
os CBHs.

Secretários de Ciência,
Tecnologia e Meio
Ambiente; de
Planejamento;  de
Infra-Estrutura; de
Agricultura; da
Fazenda; da Saúde;  da
Indústria, Comércio e
Turismo são membros
natos do CRH.
Um representante da
Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Meio
Ambiente e outro da
Secretaria de
Planejamento compõem
o CERH.
Representantes das
Secretarias também
compõem os CBHs.

1 conselheiro
doCRH é indicado
pela FIEPE, ou
outra federação ou
sindicato.

Representantes dos
usuários de água,
através de entidades
associativas, fazem
parte dos CBHs.

                  Figura I.3.4/1 - Estrutura Organizacional do SIGRH
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O Sistema de Outorga encontra-se em processo de implantação. A outorga consiste em
atribuir à pessoa física ou jurídica o direito de uso das águas superficiais e subterrâneas
por um período determinado. É concedida pelo órgão gestor, que é a Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, mediante solicitação do interessado através da
CPRH, juntamente com a licença ambiental.

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH, órgão superior deliberativo e
consultivo do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH foi
instalado no dia 26 de março de 1998, em solenidade presidida pelo Governador Miguel
Arraes, que ressaltou a importância de uma política de gestão racional das águas. O
Conselho é constituído pelo Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, que é
Presidente do Conselho; Secretário de Planejamento; Secretário de Infra-Estrutura;
Secretário de Agricultura; Secretário da Fazenda; Secretário de Saúde; Secretário de
Indústria, Comércio e Turismo; Secretário Adjunto e Diretor de Recursos Hídricos, que
é Secretário Executivo do Conselho; Presidente da Assembléia Legislativa; Presidente
da CPRH; Prefeito de Iguaracy; Pefeito de Afogados da Ingazeira; Prefeito de Santa
Maria da Boa Vista; Prefeito de Araripina; Prefeito de São João; Prefeito de Escada;
Prefeito de Moreno; Representante de Entidades Civis e Organizações Não
Governamentares e Representante de Entidades ou Categorias Econômicas Estaduais.

Quando se concluiu o PERH-PE (novembro/98), já havia sido constituído o Comitê de
Bacia Hidrográfica – COBH do rio Pirapama e encontrava-se em processo de
constituição os Comitês das bacias dos rios Moxotó e Pajeú. Também já haviam sido
criados os Conselhos de Usuários – CONSU dos açudes Rosário e Brotas, na bacia do
rio Pajeú; Poço da Cruz, na bacia do Moxotó; Bituri, na bacia do Ipojuca e Ingazeira, na
bacia do Ipanema. Estavam em formação os Conselhos de Usuários dos açudes Chapéu,
na bacia do Brígida, e Jazigo e Cachoeira II, na bacia do Pajeú. Esse programa de gestão
participativa começou a ser implantado em Pernambuco em julho de 1997, com o
objetivo de criar condições e instrumentos efetivos para o gerenciamento integrado e
descentralizado, com a participação dos usuários.

Antes da conclusão do PERH-PE, foi iniciado o Plano Diretor de Recursos Hídricos da
Bacia do Rio Mundaú, bem como tomadas as primeiras providências para licitação dos
planos diretores das bacias dos rios Ipojuca, Capibaribe e Una.
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PARTE II
DIVISÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO PARA
PLANEJAMENTO HÍDRICO

A realização de estudos, a apresentação e sistematização dos resultados, a ordenação e
otimização do aproveitamento das águas, a definição de ações, estratégias e diretrizes
que integram um plano de recursos hídricos fazem necessário dividir o espaço
geográfico em regiões ou unidades de planejamento hídrico, que permitam analisar a
situação atual, prever as condições futuras e, assim, antecipar soluções que possam
evitar ou minimizar os déficits hídricos e outros conflitos inerentes ao aproveitamento.

A adoção da bacia hidrográfica como base físico-territorial para o planejamento e o
gerenciamento dos recursos hídricos é um princípio fundamental, embora os divisores
de água raramente coincidam com os limites dos municípios, que constituem os espaços
socioeconômicos onde são geradas as demandas.

Dessa forma, enquanto a divisão hidrográfica é a que oferece melhores condições para
avaliação das potencialidades, disponibilidades e o aproveitamento dos recursos
hídricos, a divisão político-administrativa é a que permite avaliar com maior precisão o
crescimento demográfico, a evolução das atividades sociais e o desenvolvimento
econômico, que condicionam as demandas.

1 - REGIÕES GEOGRÁFICAS E DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

O Estado de Pernambuco ocupa uma área de 98.938km2, o que representa cerca de
6,49% da área do Nordeste e 1,19% da área do País. Sua forma  estreita e alongada lhe
concede uma pequena faixa litorânea (187km) e uma grande extensão no sentido leste-
oeste (748km).

1.1 – As Regiões Geográficas do Estado

Segundo a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE, o espaço territorial de
Pernambuco compreende cinco Mesorregiões Geográficas, representadas no mapa
II.1.1/1:

•  Mesorregião Metropolitana do Recife;
•  Mesorregião da Mata Pernambucana;
•  Mesorregião do Agreste Pernambucano;
•  Mesorregião do Sertão Pernambucano e
•  Mesorregião do São Francisco Pernambucano.
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A Mesorregião Metropolitana do Recife é a que concentra maior população (41,76%),
seguindo-se a Mesorregião do Agreste Pernambucano (25,32%), a Mesorregião da Mata
Pernambucana (15,55%), a Mesorregião do Sertão Pernambucano (11,69%) e a
Mesorregião do São Francisco Pernambucano (5,68%), conforme mostra o quadro
II.1.1/1.

1.1.1 - Mesorregião Metropolitana do Recife

A Mesorregião Metropolitana do Recife compreende as Microrregiões de Itamaracá,
Recife, Suape e Fernando de Noronha, estando as três primeiras situadas nas zonas
fisiográficas do Litoral e da Mata.

Possui uma área de 2.772,7km2, correspondente a 2,80% do Estado, onde residiam em
1996, segundo o IBGE, 3.089.848 habitantes, representando 41,76% da população
estadual e uma densidade demográfica de 1.114,66hab/km2.

Integram a Mesorregião Metropolitana do Recife 15 municípios: Abreu e Lima,
Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Fernando de Noronha, Itamaracá,
Igarassu, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista,
Recife e São Lourenço da Mata.

 É a Mesorregião de maior importância econômica do Estado. Possui economia
basicamente urbana, com predominância das atividades terciárias e secundárias.
Apresenta grandes problemas sociais e dificuldades que entravam o aproveitamento do
potencial existente para o seu desenvolvimento, incluindo problemas relacionados com
recursos hídricos:

•  insuficiente produção de água tratada, elevadas perdas e grandes desperdícios;
•  precário atendimento do sistema de esgotamento sanitário, cobrindo menos da

metade dos domicílios;
•  deficientes serviços de limpeza urbana;
•  problemas de drenagem provocados pela ocupação inadequada do solo urbano;
•  poluição hídrica acentuada de alguns mananciais;
•  ausência de manejo conservacionista das bacia hidrográficas.

1.1.2 - Mesorregião da Mata Pernambucana

A Mesorregião da Mata Pernambucana ocupa uma área de 8.465,1km2, correspondente
a 8,56% do território estadual. Compreende três microrregiões: Mata Setentrional,
Vitória de Santo Antão e Mata Meridional e integra quarenta e três municípios. Segundo
o IBGE, a população da Mata Pernambucana em 1996 era de 1.150.450 habitantes,
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eqüivalendo a 15,55% da população do Estado e uma densidade demográfica de
135,90hab/km2.

Sua base econômica apoia-se na monocultura canavieira, cuja  excessiva concentração
inibiu o surgimento de outras atividades econômicas. A atividade sucroalcooleira
apresenta baixos níveis de produtividade e elevado nível de desemprego no período de
entressafra da cana de açucar.

Atualmente já se fazem notar alguns avanços na produção de culturas agrícolas
alternativas e na pecuária de pequeno e grande porte, bem como o fortalecimento da
economia urbana nas cidades de porte médio. Cabe destacar sua vocação para o turismo,
atualmente concentrado na faixa litorânea, podendo ser exploradas as potencialidades
histórico-culturais da região canavieira.

Além dos problemas citados, outros se fazem notar, relacionados com o meio ambiente
e os  recursos hídricos:

•  degradação dos recursos naturais, através do uso inadequado do solo;
•  poluição dos recursos hídricos, provocada por lançamentos de dejetos e efluentes

industriais;
•  deficiência dos sistemas de abastecimento d’água;
•   ausência ou precariedade dos serviços de esgotamento sanitário.

1.1.3 - Mesorregião do Agreste Pernambucano

A Mesorregião do Agreste Pernambucano é constituída por seis microrregiões: Vale do
Ipanema, Garanhuns, Brejo Pernambucano, Vale do Ipojuca, Alto Capibaribe e Médio
Capibaribe, integrando 71 municípios e ocupando uma área total de  24.489,90km2,
correspondente a 24,75% do território estadual. Sua população em 1996, segundo o
IBGE, era de 1.873.584 habitantes, eqüivalente a 25,32% do total do Estado e uma
densidade demográfica de 76,50hab/km2.

O Agreste Pernambucano tem seu perfil produtivo baseado na agricultura e pecuária,
que passam por uma fase de declínio, em decorrência de  fatores diversos como: a queda
na produção da cultura algodoeira, a redução do rebanho bovino, a minifundização da
média propriedade, o inadequado manejo do solo, e o fechamento de estabelecimentos
fabris de porte.

 A reativação da cultura algodoeira, a integração da atividade pecuária com a produção
de insumos (ração) e a sustentabilidade de pólos agroindustrial, artesanal e de confecção
são fatores que poderão soerguer a economia regional. Além disso, as áreas de brejo
precisam ser melhor aproveitadas, através de programas e ações voltados para a
formação de reservas alimentares.
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Quadro II.1.1/1 - Distribuição da População do Estado de Pernambuco (IBGE, 1996) 

MESOREGIÃO POPULAÇÃO PERCENTUAL

Metropolitana do Recife 3.089.848                       41,76
Mata Pernambucana 1.150.450                       15,55
Agreste Pernambucano 1.873.584                       25,32
Sertão Pernambucano 865.312                          11,69
São Francisco Pernambucano 419.937                          5,68

TOTAL 7.399.131                       100,00

MICROREGIÕES

Itamaracá 118.036                          1,60
Recife 2.780.688                       37,58
Suape 189.243                          2,56
Fernando de Noronha 1.881                              0,03
Mata Setrentrional Pernambucana 474.253                          6,41
Vitória de Santo Antão 186.430                          2,52
Mata Meridional Pernambucana 489.767                          6,62
Vale do Ipanema 150.775                          2,04
Garanhuns 391.824                          5,30
Brejo Pernambucano 203.007                          2,74
Vale do Ipojuca 697.756                          9,43
Alto Capibaribe 189.806                          2,57
Médio Capibaribe 240.416                          3,25
Araripina 249.507                          3,37
Salgueiro 145.402                          1,97
Pajeú 294.825                          3,98
Sertão do Moxotó 175.578                          2,37
Petrolina 310.678                          4,20
Itaparica 109.259                          1,48

TOTAL 7.399.131                       100,00

São Francisco Pernambucano
5,68%

Metropolitana do Recife
41,76%

Mata Pernambucana
15,55%

Agreste Pernambucano
25,32%

Sertão Pernambucano
11,69%
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(colocar aqui o mapa II.1.1/1, Regiões Geográficas)
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Alguns outros setores apresentam possibilidades de expansão: a indústria do turismo, a
fabricação de móveis populares, a avicultura, a floricultura, a exploração mineral
(granito) e outros.

Associam-se aos problemas acima referidos, as questões a seguir, relacionadas com os
recursos hídricos:

•  pequenas vazões e precária qualidade das águas subterrâneas, em razão da formação
cristalina que domina a região;

•  precária qualidade de grande parte das águas superficiais, em razão da ocorrência de
manchas de solos com potencial para salinização das águas e da operação deficiente
dos reservatórios;

•  pequenas possibilidades de irrigação, pela ausência de manchas expressivas de solos
irrigáveis que justifiquem a irrigação em larga escala;

•  poluição dos recursos hídricos por lançamento de efluentes industriais e esgotos
sanitários;

•  deficiência dos sistemas de abastecimento d’água, que não acompanham o
crescimento das cidades.

1.1.4 - Mesorregião do Sertão Pernambucano

A Mesorregião do Sertão Pernambucano ocupa uma área de 38.575,9km2, que
corresponde a 38,99% do território estadual, distribuída em 41 municípios . É
constituída pelas microrregiões de Araripina, Salgueiro, Pajeú e Moxotó, contando em
1996 com uma população de 865.312 habitantes, correspondente a 11,69% da
população estadual e a uma densidade demográfica de 22,43hab/km2.

A agricultura de sequeiro e a pecuária constituem a principal base econômica da região.
A utilização de métodos arcaicos de cultivo, plantio de culturas que não se adaptam ao
semi-árido, tratos culturais inadequados à exploração de culturas e a exploração ultra-
extensiva da pecuária, constituem fatores determinantes da fragilidade da economia A
irrigação também está presente mas sua expansão é prejudicada pelo relativamente
pequeno potencial hídrico gerado na própria região, podendo a área irrigada ser
ampliada mediante transferência de água do São Francisco.

Nessa região, ocorrem as bacias sedimentares interiores do Estado, de onde se pode
captar água subterrânea de boa qualidade e com vazões significativas mas em grandes
profundidades, que inibem um aproveitamento mais intensivo.

A ocorrência de minerais metálicos e não metálicos poderá contribuir para a
dinamização da economia da região. Um melhor aproveitamento dessa potencialidade
poderá ser feito com a expansão do pólo mineral do Araripe.

 Alguns problemas específicos são relacionados com os recursos hídricos:
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•  utilização irracional dos mananciais hídricos superficiais existentes;
•  explotação pouco expressiva dos aqüíferos subterrâneos sedimentares;
•  insuficiente utilização de água do São Francisco;
•  precariedade dos sistemas de abastecimento d’água que não acompanharam o

crescimento das cidades;
•  formas inadequadas de escoamento dos dejetos, na maioria das cidades e
•  sinais de poluição, em decorrência da falta de saneamento básico nas cidades

ribeirinhas.

1.1.5 - Mesorregião do São Francisco Pernambucano

A Mesorregião do São Francisco Pernambucano é composta por duas microrregiões:
Petrolina e Itaparica, com uma área total de 24.634,2km2, que representa 24,90%, do
território estadual, integrando 15 municípios. Em 1996, contava com uma população de
419.937 habitantes, correspondendo a 5,68% da população estadual e a uma densidade
demográfica de 17,05hab/km2.

A agricultura irrigada, utilizando as águas do submédio São Francisco, constitui uma
das mais importantes atividades econômicas da região. A pecuária é menos expressiva,
destacando-se o rebanho caprino.

 A expansão da irrigação por grupos privados irradiou-se por toda a margem do rio,
ensejando a implantação de unidade fabris em Petrolina. Entretanto o crescimento
econômico decorrente da irrigação não se expandiu para além margens do rio,
aumentando a diferença econômica e social entre as regiões ribeirinhas e de sequeiro.

A oferta de recursos hídricos associada à aplicação de investimentos públicos em
irrigação contribuíram para a prosperidade do São Francisco Pernambucano mas o uso
da água sem controle, a falta de integração entre as áreas irrigadas e as de sequeiro e a
ausência de investimentos em esgotamento sanitário têm provocado alguns problemas:

•  aumento do processo de salinização do solo;
•  insuficiente armazenamento d’água e de alimentos para as criações, no período de

estiagem, na área de sequeiro;
•  ausência de saneamento básico.

1.2 – A Divisão Político-Administrativa

A divisão político-administrativa do Estado compreende 185 unidades territoriais, das
quais as cinco maiores são Petrolina (4.756,80km2), Floresta (3.690,30km2), Serra
Talhada (2.958,70km2), Santa Maria da Boa Vista (2.943,70km2) e Parnamirim
(2.598,50km2), enquanto as cinco menores são Fernando de Noronha (18,40km2),
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Toritama (34,80km2), Camutanga (38,00km2), Olinda (38,10km2) e Machados
(45,10km2), conforme mostram  o quadro II.1.2/1 e o mapa incluído no Atlas.

As divisas desses municípios dificilmente coincidem com os divisores de água das
bacias, o que ocorre apenas excepcionalmente.

Em relação à população, a Fundação IBGE registrou em 1996 cerca de 7.399.131
habitantes (74,78hab/km2), dos quais cerca de 74% (5.476.915hab) residentes em áreas
urbanas e cerca de 26% (1.992.216hab) em zona rural.

Os cinco municípios mais populosos são Recife (1.346.045hab), Jaboatão dos
Guararapes (529.966hab), Olinda (349.380hab), Paulista (233.634hab) e Caruaru
(231.989hab), os quatro primeiros situados na zona Litoral-Mata e o último no Agreste.
A unidade político-administrativa menos habitada é o arquipélago de Fernando de
Noronha (1.181hab), seguindo-se Itacuruba (3.720hab), Ingazeira (4.651), Solidão
(5.435hab) e Salgadinho (5.914hab). O quadro II.1.2/2 oferece informações sobre a
população de todos os  municípios.

Quanto à densidade demográfica, a relação dos municípios é ligeiramente diferente e a
ordem modificada, aparecendo Olinda como o município de maior concentração
populacional (9.170,08hab/km2), seguindo-se Recife (6.154,76hab/km2), Camaragibe
(2.300,60hab/km2), Paulista (2.283,81hab/km2) e Jaboatão (2.059,92hab/km2), entre os
cinco primeiros, todos localizados na região Litoral-Mata. Os cinco municípios de
menor densidade demográfica são Floresta (6,11hab/km2), Parnamirim (7,20hab/km2),
Santa Cruz (7,61hab/km2), Inajá (7,94hab/km2) e Itacuruba (8,48hab/km2). Os demais
municípios estão relacionados no quadro II.1.2/3 e mapa incluído no Atlas.

As maiores populações urbanas se encontram em Recife (1.346.045hab), Jaboatão dos
Guararapes (457.664hab), Olinda (349.380hab), Paulista (229.515hab) e Caruaru
(119.209hab) e as menores em Santa Filomena (993hab), Solidão (1.189hab),
Paranatama (1.242hab), Terezinha (1.279hab) e Carnaubeira da Penha (1.285hab), como
mostra o quadro II.1.2/4.

2 – REGIONALIZAÇÃO PARA EFEITO DO PLANO

2.1 – A Rede Hidrográfica do Estado

A rede hidrográfica  do Estado é caracterizada por rios de pequena extensão, com
exceção apenas do São Francisco, que serve de limite entre Pernambuco e Bahia, no
trecho compreendido entre as proximidades da Barragem de Sobradinho e as
vizinhanças da Barragem de Paulo Afonso.
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Quadro II.1.2/1 - Área dos Municípios por Ordem Decrescente

Município Área
(km2)

Município Área
(km2)

Município Área
(km2)

Município Área
(km2)

1 .  Petrolina 4.756,80 4 8 .  Bezerros 545,70 9 4 .  Jaboatão 257,30 1 4 0 .  Terezinha 142,50
2 .  Floresta 3.690,30 4 9 .  Água Preta 532,00 9 5 .  Vicência 250,30 1 4 1 .  Nazaré da Mata 141,90
3 .  Serra Talhada 2.958,70 5 0 .  Granito 519,70 9 6 .  Sanharó 247,50 1 4 2 .  Tracunhaém 141,60
4 .  Santa Maria da Boa

Vista
2.943,70 5 1 .  Ipojuca 514,80 9 7 .  Ingazeira 246,60 1 4 3 .  Casinhas 140,00

5 .  Parnamirim 2.598,50 5 2 .  Goiana 494,20 9 8 .  Calumbí 241,90 1 4 4 .  Solidão 130,70
6 .  Sertânia 2.359,40 5 3 .  Gravatá 491,50 9 9 .  Amaraji 238,80 1 4 5 .  Abreu e Lima 129,10
7 .  Ouricuri 2.223,80 5 4 .  Garanhuns 467,80 1 0 0 .  São João 236,60 1 4 6 .  Angelim 126,70
8 .  Araripina 1.914,40 5 5 .  Altinho 452,60 1 0 1 .  Pombos 236,10 1 4 7 .  Orobó 126,30
9 .  Lagoa Grande 1.908,00 5 6 .  Taquaritinga do

Norte 450,70
1 0 2 .  Rio Formoso 235,00 1 4 8 .  São Vicente

Ferrer
120,20

1 0 .  Ibimirim 1.901,50 5 7 .  Verdejante 449,10 1 0 3 .  Tuparetama 231,60 1 4 9 .  Feira Nova 118,80
1 1 .  Belém de São

Francisco 1.842,70
5 8 .  Cabo 448,40 1 0 4 .  São Joaquim do

Monte
230,60 1 5 0 .  Barra de

Guabiraba
118,10

1 2 .  Salgueiro 1.733,70 5 9 .  Itacuruba 438,50 1 0 5 .  Barreiros 229,80 1 5 1 .  Itaquitinga 117,00
1 3 .  Cabrobó 1.629,90 6 0 .  Carnaiba 429,70 1 0 6 .  Trindade 229,30 1 5 2 .  Xexéu 116,50
1 4 .  Bodocó 1.604,90 6 1 .  Canhotinho 423,00 1 0 7 .  Quipapá 225,60 1 5 3 .  Joaquim Nabuco 115,60
1 5 .  Serrita 1.602,30 6 2 .  Itapetim 409,80 1 0 8 .  Surubim 221,10 1 5 4 .  Jucati 109,40
1 6 .  Exú 1.500,30 6 3 .  Tabira 393,30 1 0 9 .  Lagoa do Ouro 219,60 1 5 5 .  Cupira 104,20
1 7 .  São José do

Belmonte
1.491,00 6 4 .  Bonito 392,90 1 1 0 .  Santa Terezinha 219,50 1 5 6 .  Paulista 102,30

1 8 .  Afrânio 1.488,60 6 5 .  Afogados da
Ingazeira

386,00 1 1 1 .  Recife 218,70 1 5 7 .  Macaparana 100,20

1 9 .  Custódia 1.484,60 6 6 .  Arcoverde 380,60 1 1 2 .  Ibirajuba 218,00 1 5 8 .  Cortês 99,20
2 0 .  Santa Cruz 1.432,10 6 7 .  Palmares 376,20 1 1 3 .  Manari 217,30 1 5 9 .  Santa C.ruz do

Capibaribe
99,10

2 1 .  Dormentes 1.392,10 6 8 .  São Caitano 373,90 1 1 4 .  Quixabá 216,30 1 6 0 .  Primavera 96,50
2 2 .  Inajá 1.359,00 6 9 .  Panelas 369,60 1 1 5 .  Frei  Miguelinho 215,80 1 6 1 .  Santa Maria do

Cambucá
94,50

2 3 .  Buíque 1.279,00 7 0 .  Santa Cruz da
Baixa Verde

369,60 1 1 6 .  Poção 212,10 1 6 2 .  Condado 90,90

2 4 .  Tacaratu 1.244,00 7 1 .  Passira 364,80 1 1 7 .  Glória do Goitá 211,80 1 6 3 .  Jaqueira 90,90
2 5 .  Betânia 1.232,60 7 2 .  Terra Nova 362,20 1 1 8 .  Tacaimbó 210,90 1 6 4 .  Buenos Aires 87,40
2 6 .  Petrolândia 1.195,20 7 3 .  Sirinhaém 356,70 1 1 9 .  São Benedito do

Sul
209,30 1 6 5 .  Ferreiros 86,00

2 7 .  Itaíba 1.073,20 7 4 .  Escada 350,30 1 2 0 .  Lajedo 208,90 1 6 6 .  Brejinho 85,10
2 8 .  Pesqueira 1.036,00 7 5 .  Vitória de Santo

Antão
345,70 1 2 1 .  Bom Jardim 208,30 1 6 7 .  Vertente do Lério 84,10

2 9 .  Santa Filomena 1.004,00 7 6 .  Capoeiras 344,30 1 2 2 .  Tamandaré 205,00 1 6 8 .  Chã Grande 83,70
3 0 .  Carnaubeira da

Penha 999,40
7 7 .  Igarassu 331,10 1 2 3 .  Palmerina 200,50 1 6 9 .  São José da

Coroa Grande 75,00
3 1 .  Ipubi 972,10 7 8 .  Venturosa 326,10 1 2 4 .  Sairé 198,70 1 7 0 .  Itapissuma 74,30
3 2 .  Flores 963,80 7 9 .  Caetés 324,20 1 2 5 .  Agrestina 198,00 1 7 1 .  Salgadinho 71,90
3 3 .  Caruaru 932,00 8 0 .  Timbaúba 320,50 1 2 6 .  Moreno 192,10 1 7 2 .  Arassoiaba 70,00
3 4 .  Aguas Belas 887,50 8 1 .  Riacho das

Almas
313,90 1 2 7 .  Lagoa dos Gatos 189,20 1 7 3 .  Itamaracá 65,40

3 5 .  Tupanatinga 869,80 8 2 .  Itambé 306,30 1 2 8 .  Cachoeirinha 183,20 1 7 4 .  Belém de Maria 63,80
3 6 .  Pedra 852,40 8 3 .  Saloá 297,00 1 2 9 .  Alagoinha 180,10 1 7 5 .  Lagoa do Carro 62,00
3 7 .  Bom Conselho 798,10 8 4 .  Maraial 290,30 1 3 0 .  Jatobá 180,00 1 7 6 .  Lagoa de Itaenga 59,70
3 8 .  São José do Egito 783,30 8 5 .  Ribeirão 288,00 1 3 1 .  Cedro 173,00 1 7 7 .  Chã de Alegria 58,20
3 9 .  Brejo da Madre de

Deus 782,60
8 6 .  Correntes 285,20 1 3 2 .  Vertentes 172,70 1 7 8 .  Calçado 56,00

4 0 .  Iguaraci 773,60 8 7 .  Cumaru 278,40 1 3 3 .  Brejão 161,90 1 7 9 .  Camocim de São
Félix 50,90

4 1 .  Mirandiba 773,20 8 8 .  Limoeiro 277,50 1 3 4 .  Catende 160,90 1 8 0 .  Camaragibe 48,30
4 2 .  São Bento do Una 715,90 8 9 .  Paranatama 272,70 1 3 5 .  Triunfo 157,70 1 8 1 .  Machados 45,10
4 3 .  Jataúba 715,70 9 0 .  Paudalho 270,30 1 3 6 .  Carpina 153,80 1 8 2 .  Olinda 38,10
4 4 .  Belo Jardim 653,60 9 1 .  Aliança 266,40 1 3 7 .  Jupi 151,20 1 8 3 .  Camutanga 38,00
4 5 .  Moreilândia 619,70 9 2 .  São Lourenço da

Mata
1 3 8 .  João Alfredo 150,00 1 8 4 .  Toritama 34,80

4 6 .  Iati 567,50 9 3 .  Gameleira 260,80 1 3 9 .  Jurema 147,00 1 8 5 .  Fernando de
Noronha

18,40

4 7 .  Orocó 562,60
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Quadro II.1.2/2 - População Total dos Municípios por Ordem Decrescente

Município
Popula

ção Município
Popula

ção Município
Popula

ção Município
Popula

ção

1 .  Recife 1.346.045 4 8 .  Catende 31.264 9 4 .  São João 18.492 1 4 0 .  Lagoa do Carro 11.584
2 .  Jaboatão dos

Guararapes
529.966 4 9 .  São José do

Belmonte
31.177 9 5 .  Toritama 18.455 1 4 1 .  Santa  Maria do

Cambucá
11.516

3 .  Olinda 349.380 5 0 .  Exú 31.091 9 6 .  Agrestina 18.264 1 4 2 .  Maraial 11.485
4 .  Paulista 233.634 5 1 .  Lajedo 30.876 9 7 .  Feira Nova 18.239 1 4 3 .  Alagoinha 11.462
5 .  Caruaru 231.989 5 2 .  São Caitano 30.629 9 8 .  Carnaiba 18.113 1 4 4 .  Jatobá 11.448
6 .  Petrolina 191.238 5 3 .  Sertânia 29.734 9 9 .  Lagoa de Itaenga 17.604 1 4 5 .  Iguaraci 11.375
7 .  Cabo 140.764 5 4 .  São José do

Egito
28.793 1 0 0 .  Correntes 17.505 1 4 6 .  Tacaimbó 11.243

8 .  Camaragibe 111.119 5 5 .  Passira 28.082 1 0 1 .  Lagoa Grande 17.248 1 4 7 .  Santa Cruz da
Baixa Verde

11.143

9 .  Vitória de Santo
Antão

110.888 5 6 .  Nazaré da Mata 27.949 1 0 2 .  Riacho das
Almas

17.217 1 4 8 .  São Benedito do
Sul

11.117

1 0 .  Garanhuns 110.084 5 7 .  Custódia 27.911 1 0 3 .  Serrita 16.830 1 4 9 .  Carnaubeira da
Penha

11.073

1 1 .  São Lourenço da
Mata

89.754 5 8 .  Glória do Goitá 27.231 1 0 4 .  Jataúba 16.697 1 5 0 .  Lagoa do Ouro 11.034

1 2 .  Abreu e Lima 80.828 5 9 .  Vicência 27.077 1 0 5 .  Tacaratu 16.612 1 5 1 .  Barra de
Guabiraba

10.915

1 3 .  Igarassu 72.990 6 0 .  João Alfredo 25.977 1 0 6 .  Iati 16.330 1 5 2 .  Santa Cruz 10.904
1 4 .  Serra Talhada 70.305 6 1 .  Bodocó 25.790 1 0 7 .  Sanharó 15.851 1 5 3 .  Chã de Alegria 10.845
1 5 .  Belo Jardim 67.485 6 2 .  Panelas 25.772 1 0 8 .  Chã Grande 15.793 1 5 4 .  Primavera 10.803
1 6 .  Goiana 67.242 6 3 .  Ibimirim 25.745 1 0 9 .  Cachoeirinha 15.554 1 5 5 .  Inajá 10.789
1 7 .  Araripina 63.841 6 4 .  Água Preta 25.711 1 1 0 .  Tamandaré 15.467 1 5 6 .  Betânia 10.780
1 8 .  Gravatá 61.631 6 5 .  Cabrobó 25.425 1 1 1 .  Lagoa dos Gatos 15.444 1 5 7 .  Orocó 10.716
1 9 .  Arcoverde 58.722 6 6 .  Itaíba 24.808 1 1 2 .  Itapetim 15.273 1 5 8 .  Jaqueira 10.620
2 0 .  Escada 57.374 6 7 .  Canhotinho 23.446 1 1 3 .  São Vicente

Ferrer
15.265 1 5 9 .  Calçado 10.547

2 1 .  Timbaúba 56.554 6 8 .  Tabira 23.133 1 1 4 .  Saloá 15.222 1 6 0 .  Poção 10.421
2 2 .  Palmares 56.439 6 9 .  Cupira 22.807 1 1 5 .  Triunfo 14.996 1 6 1 .  Ferreiros 10.133
2 3 .  Pesqueira 55.954 7 0 .  Floresta 22.551 1 1 6 .  Joaquim Nabuco 14.414 1 6 2 .  Machados 9.698
2 4 .  Limoeiro 55.916 7 1 .  Macaparana 22.494 1 1 7 .  Camocim de São

Félix
14.380 1 6 3 .  Santa Terezinha 9.513

2 5 .  Carpina 55.060 7 2 .  Petrolândia 22.309 1 1 8 .  Belém de Maria 14.184 1 6 4 .  Santa Filomena 9.371
2 6 .  Bezerros 52.432 7 3 .  Orobó 21.997 1 1 9 .  Itaquitinga 14.168 1 6 5 .  Palmerina 9.049
2 7 .  Salgueiro 49.278 7 4 .  Cumaru 21.959 1 2 0 .  Afrânio 13.886 1 6 6 .  Jucati 8.747
2 8 .  Ouricuri 48.917 7 5 .  Pombos 21.673 1 2 1 .  Itamaracá 13.799 1 6 7 .  Vertente do Lério 8.696
2 9 .  Ipojuca 48.479 7 6 .  Altinho 21.648 1 2 2 .  Sairé 13.369 1 6 8 .  Angelim 8.433
3 0 .  Santa Cruz do

Capibaribe
47.248 7 7 .  Belém  de São

Francisco
21.546 1 2 3 .  Vertentes 13.335 1 6 9 .  Cedro 8.396

3 1 .  Surubim 46.257 7 8 .  Ipubi 21.510 1 2 4 .  Dormentes 13.252 1 7 0 .  Verdejante 8.383
3 2 .  São Bento do Una 44.992 7 9 .  Gameleira 21.326 1 2 5 .  Cortês 13.130 1 7 1 .  Brejão 8.170
3 3 .  Bom Conselho 41.101 8 0 .  Flores 21.150 1 2 6 .  São José da

Coroa Grande 13.116
1 7 2 .  Tuparetama 7.868

3 4 .  Paudalho 40.770 8 1 .  Amaraji 20.342 1 2 7 .  Xexéu 13.045 1 7 3 .  Camutanga 7.720
3 5 .  Moreno 39.962 8 2 .  Condado 20.043 1 2 8 .  Venturosa 13.013 1 7 4 .  Ibirajuba 7.432
3 6 .  Ribeirão 39.924 8 3 .  Caetés 20.022 1 2 9 .  Frei  Miguelinho 12.867 1 7 5 .  Brejinho 7.142
3 7 .  Barreiros 38.518 8 4 .  Rio Formoso 19.875 1 3 0 .  Casinhas 12.764 1 7 6 .  Quixabá 7.141
3 8 .  Buíque 38.480 8 5 .  Trindade 19.521 1 3 1 .  Buenos Aires 12.685 1 7 7 .  Terra Nova 7.043
3 9 .  Bom Jardim 37.369 8 6 .  Quipapá 19.512 1 3 2 .  Moreilândia 12.643 1 7 8 .  Calumbí 6.988
4 0 .  Aliança 36.972 8 7 .  Capoeiras 19.341 1 3 3 .  Mirandiba 12.639 1 7 9 .  Terezinha 6.349
4 1 .  Águas Belas 35.965 8 8 .  Pedra 19.312 1 3 4 .  Tracunhaém 12.579 1 8 0 .  Granito 5.919
4 2 .  Brejo da  Madre de

Deus
34.858 8 9 .  Tupanatinga 19.197 1 3 5 .  Jurema 12.577 1 8 1 .  Salgadinho 5.914

4 3 .  Bonito 34.314 9 0 .  Itapissuma 19.186 1 3 6 .  Paranatama 12.195 1 8 2 .  Solidão 5.435
4 4 .  Itambé 33.619 9 1 .  Parnamirim 18.699 1 3 7 .  Arassoiaba 12.061 1 8 3 .  Ingazeira 4.651
4 5 .  Sirinhaém 32.101 9 2 .  Taquaritinga do

Norte 18.668
1 3 8 .  Manari 11.897 1 8 4 .  Itacuruba 3.720

4 6 .  Santa  Maria da
Boa Vista

31.878 9 3 .  São Joaquim do
Monte

18.662 1 3 9 .  Jupi 11.645 1 8 5 .  Fernando de
Noronha

1.881

4 7 .  Afogados da
Ingazeira

31.806
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Quadro II.1.2/3 - Densidade Demográfica dos Municípios por Ordem Decrescente
(hab/km2)

Município Dens.
Demog

.

Município Dens.
Demog.

Município Dens.
Demog

.

Município Dens.
Demog

.
1 .  Olinda 9.170,08 4 8 .  Buenos Aires 145,14 9 4 .  Vertentes 77,21 1 4 0 .  Araripina 33,35
2 .  Recife 6.154,76 4 9 .  Aliança 138,78 9 5 .  Jupi 77,02 1 4 1 .  Quixabá 33,01
3 .  Camaragibe 2.300,60 5 0 .  Ribeirão 138,63 9 6 .  Passira 76,98 1 4 2 .  Santa Cruz da

Baixa Verde
30,15

4 .  Paulista 2.283,81 5 1 .  Goiana 136,06 9 7 .  Tamandaré 75,45 1 4 3 .  Buíque 30,09
5 .  Jaboatão dos

Guararapes
2.059,72 5 2 .  Cortês 132,36 9 8 .  Panelas 69,73 1 4 4 .  Calumbí 28,89

6 .  Abreu e Lima 626,09 5 3 .  Glória do Goitá 128,57 9 9 .  Sairé 67,28 1 4 5 .  Iati 28,78
7 .  Toritama 530,32 5 4 .  São Vicente Ferrer 127,00 1 0 0 .  Angelim 66,56 1 4 6 .  Salgueiro 28,42
8 .  Santa Cruz do

Capibaribe
476,77 5 5 .  Gravatá 125,39 1 0 1 .  Sanharó 64,04 1 4 7 .  Serra Talhada 23,76

9 .  Carpina 358,00 5 6 .  Joaquim Nabuco 124,69 1 0 2 .  Alagoinha 63,64 1 4 8 .  Jataúba 23,33
1 0 .  São Lourenço da

Mata
339,46 5 7 .  Santa Maria do

Cambucá
121,86 1 0 3 .  Jatobá 63,60 1 4 9 .  Itaíba 23,12

1 1 .  Vitória de Santo
Antão

320,76 5 8 .  Itaquitinga 121,09 1 0 4 .  São Bento do
Una

62,85 1 5 0 .  Pedra 22,66

1 2 .  Cabo 313,93 5 9 .  Ferreiros 117,83 1 0 5 .  Caetés 61,76 1 5 1 .  Ipubi 22,13
1 3 .  Lagoa de Itaenga 294,87 6 0 .  Jaqueira 116,83 1 0 6 .  Correntes 61,38 1 5 2 .  Tupanatinga 22,07
1 4 .  Camocim de São

Félix
282,51 6 1 .  Xexéu 111,97 1 0 7 .  Frei  Miguelinho 59,62 1 5 3 .  Ouricuri 22,00

1 5 .  Itapissuma 258,22 6 2 .  Primavera 111,95 1 0 8 .  Tabira 58,82 1 5 4 .  Flores 21,94
1 6 .  Caruaru 248,92 6 3 .  Itambé 109,76 1 0 9 .  Capoeiras 56,17 1 5 5 .  São José do

Belmonte
20,91

1 7 .  Garanhuns 235,32 6 4 .  Vicência 108,18 1 1 0 .  Canhotinho 55,43 1 5 6 .  Exú 20,72
1 8 .  Macaparana 224,49 6 5 .  Vertente do Lério 103,40 1 1 1 .  Riacho das

Almas
54,85 1 5 7 .  Moreilândia 20,40

1 9 .  Belém de Maria 222,32 6 6 .  Belo Jardim 103,25 1 1 2 .  Manari 54,75 1 5 8 .  Terra Nova 19,45
2 0 .  Condado 220,50 6 7 .  Fernando de

Noronha
102,23 1 1 3 .  Pesqueira 54,01 1 5 9 .  Orocó 19,05

2 1 .  Igarassu 220,45 6 8 .  Bezerros 96,08 1 1 4 .  Tacaimbó 53,31 1 6 0 .  Ingazeira 18,86
2 2 .  Cupira 218,88 6 9 .  Triunfo 95,09 1 1 5 .  São Benedito do

Sul
53,12 1 6 1 .  Custódia 18,80

2 3 .  Machados 215,03 7 0 .  Ipojuca 94,17 1 1 6 .  Bom Conselho 51,50 1 6 2 .  Verdejante 18,67
2 4 .  Itamaracá 210,99 7 1 .  Barra de Guabiraba 92,42 1 1 7 .  Saloá 51,25 1 6 3 .  Petrolândia 18,67
2 5 .  Surubim 209,21 7 2 .  Agrestina 92,24 1 1 8 .  Brejão 50,46 1 6 4 .  Mirandiba 16,35
2 6 .  Moreno 208,03 7 3 .  Pombos 91,80 1 1 9 .  Lagoa do Ouro 50,25 1 6 5 .  Bodocó 16,07
2 7 .  Camutanga 203,16 7 4 .  Casinhas 91,17 1 2 0 .  Poção 49,13 1 6 6 .  Cabrobó 15,60
2 8 .  Limoeiro 201,50 7 5 .  Sirinhaém 89,99 1 2 1 .  Cedro 48,53 1 6 7 .  Iguaraci 14,70
2 9 .  Nazaré da Mata 196,96 7 6 .  Tracunhaém 88,83 1 2 2 .  Água Preta 48,33 1 6 8 .  Ibimirim 13,54
3 0 .  Catende 194,31 7 7 .  Bonito 87,34 1 2 3 .  Altinho 47,83 1 6 9 .  Tacaratu 13,35
3 1 .  Chã Grande 188,69 7 8 .  Quipapá 86,49 1 2 4 .  Palmerina 45,13 1 7 0 .  Sertânia 12,60
3 2 .  Calçado 188,34 7 9 .  Jurema 85,56 1 2 5 .  Paranatama 44,72 1 7 1 .  Belém de São

Francisco
11,69

3 3 .  Lagoa do Carro 186,84 8 0 .  Amaraji 85,18 1 2 6 .  Terezinha 44,55 1 7 2 .  Granito 11,39
3 4 .  Chã de Alegria 186,34 8 1 .  Trindade 85,13 1 2 7 .  Brejo da Madre

de Deus 44,54
1 7 3 .  Carnaubeira da

Penha 11,08
3 5 .  Bom Jardim 179,40 8 2 .  Cachoeirinha 84,90 1 2 8 .  Santa Terezinha 43,34 1 7 4 .  Santa  M.aria  da

Boa Vista
10,83

3 6 .  Timbaúba 176,46 8 3 .  Rio Formoso 84,57 1 2 9 .  Carnaiba 42,15 1 7 5 .  Serrita 10,50
3 7 .  São José da

Coroa Grande 174,88
8 4 .  Brejinho 83,92 1 3 0 .  Solidão 41,58 1 7 6 .  Dormentes 9,52

3 8 .  Orobó 174,16 8 5 .  Afogados da
Ingazeira 82,40

1 3 1 .  Taquaritinga do
Norte 41,42

1 7 7 .  Santa Filomena 9,33

3 9 .  João Alfredo 173,18 8 6 .  Salgadinho 82,25 1 3 2 .  Águas Belas 40,52 1 7 8 .  Afrânio 9,33
4 0 .  Arassoiaba 172,30 8 7 .  São Caitano 81,92 1 3 3 .  Petrolina 40,20 1 7 9 .  Lagoa Grande 9,04
4 1 .  Barreiros 167,62 8 8 .  Gameleira 81,77 1 3 4 .  Venturosa 39,90 1 8 0 .  Betânia 8,75
4 2 .  Escada 163,79 8 9 .  Lagoa dos Gatos 81,63 1 3 5 .  Maraial 39,56 1 8 1 .  Itacuruba 8,48
4 3 .  Arcoverde 154,29 9 0 .  São Joaquim do

Monte
80,93 1 3 6 .  Itapetim 37,27 1 8 2 .  Inajá 7,94

4 4 .  Feira Nova 153,53 9 1 .  Jucati 79,95 1 3 7 .  S. José do Egito 36,76 1 8 3 .  Santa Cruz 7,61
4 5 .  Paudalho 150,83 9 2 .  Cumaru 78,88 1 3 8 .  Ibirajuba 34,09 1 8 4 .  Parnamirim 7,20
4 6 .  Palmares 150,02 9 3 .  São João 78,16 1 3 9 .  Tuparetama 33,97 1 8 5 .  Floresta 6,11
4 7 .  Lajedo 147,80
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Quadro II.1.2/4 - População Urbana dos Municípios por Ordem Decrescente

Município Pop.
Urb.

Município Pop.
Urb.

Município Pop.
Urb.

Município Pop.
Urb.

1 .  Recife 1.346.045 4 8 .  Águas Belas 16.965 9 4 .  Barra de
Guabiraba

8.979 1 4 0 .  Itaíba 5.038

2 .  Jaboatão dos
Guararapes

457.664 4 9 .  Cupira 16.804 9 5 .  Correntes 8.860 1 4 1 .  Machados 4.918

3 .  Olinda 349.380 5 0 .  São José do Egito 16.803 9 6 .  Tracunhaém 8.479 1 4 2 .  Santa Terezinha 4.918
4 .  Paulista 229.515 5 1 .  Aliança 16.435 9 7 .  Cortês 8.449 1 4 3 .  Iguaraci 4.886
5 .  Caruaru 199.209 5 2 .  Itapissuma 16.077 9 8 .  Lagoa Grande 8.424 1 4 4 .  Tacaimbó 4.790
6 .  Petrolina 142.432 5 3 .  Petrolândia 15.765 9 9 .  Rio Formoso 8.237 1 4 5 .  Caetés 4.789
7 .  Cabo 125.055 5 4 .  Sertânia 15.556 1 0 0 .  S. Vicente  Ferrer 8.160 1 4 6 .  Jatobá 4.625
8 .  Camaragibe 111.119 5 5 .  Cabrobó 15.215 1 0 1 .  Chã Grande 7.946 1 4 7 .  Saloá 4.386
9 .  Garanhuns 96.443 5 6 .  Trindade 15.116 1 0 2 .  São José da

Coroa Grande 7.887
1 4 8 .  Capoeiras 4.322

1 0 .  Vitória de Santo
Antão

91.236 5 7 .  Custódia 14.918 1 0 3 .  Bodocó 7.732 1 4 9 .  Cedro 4.229

1 1 .  São Lourenço da
Mata

78.776 5 8 .  Tabira 14.730 1 0 4 .  Sanharó 7.517 1 5 0 .  Angelim 4.198

1 2 .  Abreu e Lima 72.679 5 9 .  Gameleira 14.335 1 0 5 .  Lagoa do Carro 7.508 1 5 1 .  Palmerina 4.168
1 3 .  Igarassu 55.884 6 0 .  Ibimirim 14.227 1 0 6 .  Venturosa 7.463 1 5 2 .  Lagoa do Ouro 3.922
1 4 .  Arcoverde 52.873 6 1 .  Santa Maria da Boa

Vista
13.312 1 0 7 .  Itapetim 7.418 1 5 3 .  Santa Cruz da

Baixa Verde
3.863

1 5 .  Carpina 52.220 6 2 .  Floresta 13.275 1 0 8 .  Belém de Maria 7.222 1 5 4 .  Moreilândia 3.840
1 6 .  Belo Jardim 50.388 6 3 .  São José do

Belmonte
13.075 1 0 9 .  Lagoa dos Gatos 7.219 1 5 5 .  Serrita 3.746

1 7 .  Gravatá 49.436 6 4 .  Lagoa de Itaenga 12.929 1 1 0 .  Parnamirim 7.049 1 5 6 .  Sairé 3.691
1 8 .  Serra Talhada 47.192 6 5 .  Água Preta 12.907 1 1 1 .  Maraial 6.784 1 5 7 .  Terra Nova 3.536
1 9 .  Palmares 43.799 6 6 .  Sirinhaém 12.657 1 1 2 .  Xexéu 6.754 1 5 8 .  Orocó 3.418
2 0 .  Santa Cruz do

Capibaribe
43.202 6 7 .  Macaparana 12.641 1 1 3 .  Jurema 6.704 1 5 9 .  Afrânio 3.407

2 1 .  Timbaúba 42.366 6 8 .  Amaraji 12.287 1 1 4 .  Jataúba 6.562 1 6 0 .  Calçado 3.111
2 2 .  Escada 42.326 6 9 .  Bom Jardim 12.252 1 1 5 .  Ferreiros 6.482 1 6 1 .  Itacuruba 3.023
2 3 .  Goiana 42.256 7 0 .  Pombos 12.142 1 1 6 .  Tamandaré 6.258 1 6 2 .  Dormentes 2.812
2 4 .  Limoeiro 41.590 7 1 .  Belém de São

Francisco
12.102 1 1 7 .  Tacaratu 6.228 1 6 3 .  Brejão 2.734

2 5 .  Pesqueira 39.357 7 2 .  Canhotinho 12.078 1 1 8 .  São João 6.158 1 6 4 .  Betânia 2.459
2 6 .  Bezerros 38.133 7 3 .  Exú 11.818 1 1 9 .  Cumaru 6.100 1 6 5 .  Frei  Miguelinho 2.267
2 7 .  Salgueiro 37.631 7 4 .  Buíque 11.748 1 2 0 .  Jaqueira 6.089 1 6 6 .  Ibirajuba 2.192
2 8 .  Paudalho 32.616 7 5 .  Passira 11.707 1 2 1 .  Alagoinha 6.073 1 6 7 .  Jucati 2.154
2 9 .  Moreno 32.063 7 6 .  Camocim de São

Félix 11.559
1 2 2 .  Primavera 5.913 1 6 8 .  Brejinho 2.124

3 0 .  Araripina 30.709 7 7 .  Agrestina 11.348 1 2 3 .  Camutanga 5.896 1 6 9 .  Santa Maria do
Cambucá

2.101

3 1 .  Ipojuca 30.428 7 8 .  Itamaracá 11.210 1 2 4 .  Chã de Alegria 5.869 1 7 0 .  Santa Cruz 2.033
3 2 .  Surubim 29.863 7 9 .  Cachoeirinha 11.183 1 2 5 .  Mirandiba 5.822 1 7 1 .  Salgadinho 2.029
3 3 .  Ribeirão 28.813 8 0 .  Feira Nova 11.149 1 2 6 .  Flores 5.785 1 7 2 .  Ingazeira 1.942
3 4 .  Barreiros 27.119 8 1 .  Ipubi 11.117 1 2 7 .  Triunfo 5.778 1 7 3 .  Manari 1.897
3 5 .  Itambé 24.653 8 2 .  Taquaritinga do

Norte 10.724
1 2 8 .  Poção 5.761 1 7 4 .  Verdejante 1.897

3 6 .  Catende 22.970 8 3 .  Itaquitinga 10.261 1 2 9 .  Buenos Aires 5.661 1 7 5 .  F.  de Noronha 1.881
3 7 .  Ouricuri 22.843 8 4 .  Vicência 10.249 1 3 0 .  Iati 5.631 1 7 6 .  Quixabá 1.777
3 8 .  Nazaré da Mata 22.724 8 5 .  Quipapá 10.139 1 3 1 .  Tuparetama 5.614 1 7 7 .  Calumbí 1.771
3 9 .  Bom Conselho 22.182 8 6 .  São Joaquim do

Monte
9.491 1 3 2 .  Vertentes 5.565 1 7 8 .  Granito 1.492

4 0 .  São Bento do Una 21.895 8 7 .  Arassoiaba 9.279 1 3 3 .  Inajá 5.464 1 7 9 .  Casinhas 1.434
4 1 .  Brejo da Madre de

Deus
21.816 8 8 .  Pedra 9.231 1 3 4 .  São Benedito do

Sul
5.455 1 8 0 .  Vertente do Lério 1.348

4 2 .  Afogados da
Ingazeira 21.190

8 9 .  Panelas 9.181 1 3 5 .  Carnaíba 5.352 1 8 1 .  Carnaubeira da
Penha 1.285

4 3 .  Bonito 20.074 9 0 .  Joaquim Nabuco 9.126 1 3 6 .  Riacho das
Almas

5.240 1 8 2 .  Terezinha 1.279

4 4 .  Lajedo 19.861 9 1 .  João Alfredo 9.087 1 3 7 .  Jupi 5.238 1 8 3 .  Paranatama 1.242
4 5 .  São Caitano 19.773 9 2 .  Altinho 9.073 1 3 8 .  Orobó 5.232 1 8 4 .  Solidão 1.189
4 6 .  Condado 17.330 9 3 .  Glória do Goitá 9.023 1 3 9 .  Tupanatinga 5.129 1 8 5 .  Santa Filomena 993
4 7 .  Toritama 17.179
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Parte da rede hidrográfica escoa no sentido oeste-leste, desaguando no Atlântico,
constituindo os chamados rios litorâneos. São assim considerados os rios Goiana,
Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una, Mundaú e outros de menor importância. A outra
parte escoa no sentido norte-sul, desaguando no São Francisco,  formando os chamados
rios interiores, destacando-se o Ipanema, Moxotó, Pajeú, Terra Nova, Brígida, Garças
e Pontal.

A maior parte desses rios tem sua bacia hidrográfica integralmente dentro do Estado –
os rios estaduais; alguns têm partes de suas bacias em outros estados, podendo assim
ser caracterizados como rios federais, a exemplo do Mundaú, Ipanema e Moxotó.

Quanto às dimensões, algumas áreas de drenagem são muito pequenas, formadas por
ramificações de tributários que drenam para outro estado, ou mesmo  constituindo
unidades hidrográficas completas mas de rios de extensão inexpressiva. As maiores
áreas de drenagem são pertencentes a tributários do São Francisco.

Do ponto de vista do regime hidrológico, em razão dos cursos d’água dependerem
fundamentalmente da distribuição e da intensidade das chuvas, e sendo estas mais
abundantes nas Mesorregiões Metropolitana do Recife e Mata Pernambucana,
decrescendo no sentido leste-oeste, na direção das Mesorregiões do Agreste, Sertão e
São Francisco Pernambucano, os rios interiores são geralmente intermitentes,
permanecendo secos durante os períodos de estiagem, salvo pequenos tributários com
bacias situadas em áreas de micro-clima. Os rios litorâneos são intermitentes nos
trechos situados na Mesorregião do Agreste Pernambucano, tornando-se permanentes na
medida em que penetram na Mesorregião da Mata Pernambucana. Mesmo os trechos
em regime permanente apresentam uma grande variação de nível d’água entre o período
chuvoso e o de estiagem.

2.2 – Divisão do Espaço Geográfico para Planejamento Hídrico

A unidade geográfica para o planejamento, avaliação e controle dos recursos hídricos é
a bacia hidrográfica que, eventualmente, pode ser substituída pela região hidrográfica,
constituída por um conjunto de duas ou mais bacias.

 Para efeito de avaliação de seus recursos hídricos, o Estado foi dividido em 29 unidades
de planejamento (UP), sendo 13 correspondentes a bacias hidrográficas importantes:
Goiana, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una, Mundaú, Ipanema, Moxotó, Pajeú, Terra
Nova, Brígida, Garças e Pontal, e 16 constituídas por grupos de bacias, das quais seis de
pequenos rios litorâneos (GL1 a GL6), nove de pequenos rios interiores (GI1 a GI9) e
uma de pequenos rios que compõem a  rede de drenagem do arquipélago de Fernando
de Noronha.

Essas unidades de planejamento são mostradas no mapa II.2.2/1 e suas características
hidrográficas no quadro II.2.2/1. As três maiores unidades de planejamento são
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constituídas por bacias de tributários do São Francisco: Pajeú (16.838,74km2), Brígida
(13.560,89km2)) e Moxotó (8.713,41km2), por ordem decrescente de grandeza.

Quadro II.2.2/1 – Unidades de Planejamento Hídrico / Áreas e Redes de Drenagem

ÁreaUnidade de
Planejamento
Hídrico (UP)

Rede de Drenagem
km2 % do

Estado
UP 1 - Goiana Rio Goiana e tributários: Capibaribe Mirim, Tracunhaém, Sirigi, Cruanji, També, Tiúma. 2.878,30 2,91
UP 2 - Capibaribe Rio Capibaribe e tributários: Tapacurá, Goitá, Fazenda Velha, Aldeia Velha, Tabocas, Pará, Tapera, Caiaí,

Jataúba.
7.557,41 7,64

UP 3 - Ipojuca Rio Ipojuca e tributários: Liberal, Papagaio, Pau Santo, rio do Mel, Ângelo Novo, riacho da Onça, riacho
dos Mocós, riacho do Meio, Pata Choca.

3.514,35 3,55

UP 4 - Sirinhaém Rio Sirinhaém e tributários: Amaraji, Oncinha, Machado, Bonito Grande, Tanque de Piabas, Várzea
Grande, Camaragibe, Tapiruçu, Aripibu, Caranguejo, Brejo Novo.

2.069,60 2,09

UP 5 - Una Rio Una e tributários: Pirangi, Jacuípe, rio da Prata, rio da Chata, Olho d’Água das Pombas, Quatis,
Salobro, Panelas, Riachão, Maracaju, Gravatá, Camevô, Preto, Camocim Mirim, José da Costa.

6.292,89 6,36

UP 6 - Mundaú Rio Mundaú e tributários: Canhoto, Inhaúma, riacho do Mel, Corrente, Conceição, Salgado. 2.155,68 2,18
UP 7 - Ipanema Rio Ipanema e tributários: Quixaba, Garanhunsinho, Cordeiro, Mulungu, Tapera, riacho dos Pilões,

Mandacaru, Itapicuru, Cachoeirinha, Pedra da Bola, Cafundó, Mororó.
6.245,96 6,31

UP 8 - Moxotó Rio Moxotó e tributários: Piutã, Pioré, Várzea Grande, Custódia, Curupiti, Poço da Cruz, Alexandre,
Juazeiro, Feliciano, riacho do Mel, riacho da Gameleira, Manari.

8.713,41 8,81

UP 9 - Pajeú Rio Pajeú e tributários: riacho do Navio, São Cristóvão, Caldeirão, Lagoinha, Cachoeira, riacho do Cedro,
Cachoeirinha, Pajeú Mirim,  Riachão, Quixaba, Tigre, Malhada, Piancozinho, riacho do Brejo, riacho da
Laje, Várzea do Tiro.

16.838,74 17,02

UP 10 - Terra Nova Rio Terra Nova e tributários: riacho dos Macacos, Ouricuri, riacho do Salgueiro, riacho dos Milagres,
Pitombeira, Tamboril, riacho da Guia.

5.015,41 5,07

UP 11 - Brígida Rio Brígida e tributários: São Pedro, Gravatá, Mundo Novo, Espírito Santo, Carnaúba, rio das Tabocas. 13.560,89 13,71

UP 12 - Garças Rio das Garças e tributários: riacho da Volta, BoaVista, riacho dos Campos, Verde, Água Preta. 4.410,61 4,46
UP 13 - Pontal Rio Pontal e tributários: riacho do Dormente (Melancia, Mundubim), Poço d’Anta, Cachoeira do Roberto,

Sítio Novo, riacho do Icó, Tanque Novo, Barra da Cachoeira, riacho do Areial,  Baixo do Passo da Pedra.
6.157,56 6,22

UP 14 - GL 1 Grupo de pequenos rios litorâneos: Itapirema, Botafogo, Tabatinga, Bonança, Utinga, Timbó, Beberibe. 1.162,24 1,17

UP 15 - GL 2 Grupo de pequenos rios litorâneos: Duas Unas, Jaboatão, Gurjaú, Pirapama. 1.246,30 1,26
UP 16 - GL 3 Grupo de pequenos rios litorâneos: Tapera e outros riachos menores. 111,80 0,11
UP 17 - GL 4 Grupo de pequenos rios litorâneos: Vermelho, União, Cabrobó, Ilhetas. 286,35 0,29
UP 18 - GL 5  Grupo de pequenos rios litorâneos: Meireles, Persinunga. 63,45 0,06
UP 19 - GL 6 Grupo de pequenos rios litorâneos: Muzumba, Gupissuva 90,04 0,09
UP 20 - GI 1 Grupo de pequenos rios interiores: pequeno trecho do curso superior do rio Paraíba, incluindo seu afluente,

riacho Seco,  e pequeno trecho do curso superior do rio Traipu, incluindo seus afluentes, riacho dos Morais
e riacho Salgado.

1.389,56 1,40

UP 21 - GI 2 Grupo de pequenos rios interiores: nascentes dos riachos Cacimbinha e Triunfo, formadores do rio Capiá,
que se desenvolve em território alagoano.

150,25 0,15

UP 22 - GI 3 Grupo de pequenos rios interiores: riacho dos Mandantes, Baixo do Limão Bravo, Barreira, riacho das
Bananeiras.

2.711,38 2,74

UP 23 - GI 4 Grupo de pequenos rios interiores: riacho da Baixa, riacho da Porta, riacho da Água Branca, riacho da
Simpatia, riacho da Carapuça, Fechado, riacho das Bananeiras.

1.479,30 1,50

UP 24 - GI 5 Grupo de pequenos rios interiores: Pici, Jacaré. 791,26 0,80
UP 25 - GI 6 Grupo de pequenos rios interiores: riacho das Caraíbas e seus afluentes, Santa Rosa, Madeira e Jaracaliá. 865,10 0,87

UP 26 - GI 7 Grupo de pequenos rios interiores: Recreio, Sucesso, Canaã, Curral Novo. 1.238,33 1,25
UP 27 - GI 8 Grupo de pequenos rios interiores: Caraíba, Vitória, riacho das Porteiras, riacho do Vieira. 1.393,70 1,41
UP 28 - GI 9 Pequena área que drena para o Estado do Ceará. 529,56 0,54
UP 29 – F.  de Noronha Pequenos cursos d’água existentes na ilha. 18,40 0,02

Pernambuco 98.937,84 100,00
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(colocar aqui Mapa II.2.2/1 - Unidades de Planejamento Hídrico)
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3 – CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO HÍDRICO

Definidas as Unidades de Planejamento Hídrico, procurou-se fazer a caracterização
física de cada uma delas, abordando os seguintes aspectos:

•  Localização;
•  Rede hidrográfica;
•  Área e divisão político-administrativa;
•  Geologia;
•  Cobertura vegetal;
•  Solos.

Essa caracterização foi realizada com base em dados, estudos e cartografia existentes, e
também imagens de satélite, utilizando-se o processo de digitalização e o
geoprocessamento para elaboração de mapas e figuras que ilustram o Plano e para
definição e quantificação de diversos parâmetros dentro do espaço ocupado por cada
Unidade de Planejamento Hídrico.

3.1 -  UP1 – Goiana

3.1.1 – Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP1, que corresponde à bacia hidrográfica do rio
Goiana, está localizada  na porção oriental norte do Estado de Pernambuco, entre 7o

22’20” e 7o 54’ 47’’ de latitude sul, e 34o 49’06’’ e 35o 41’43’’ de longitude a oeste de
Greenwich. Está inserida em 77% nas zonas Litoral/Mata e 23% no Agreste,
correspondendo às microrregiões da Mata Setentrional Pernambucana e do Médio
Capibaribe.

Limita-se ao norte com o Estado da Paraíba e com o sexto grupo de bacias hidrográficas
de pequenos rios litorâneos – GL6 (UP19); ao sul com a bacia hidrográfica do rio
Capibaribe (UP2) e o primeiro grupo de bacias hidrográficas de pequenos rios litorâneos
- GL1 (UP14); a leste com o Oceano Atlântico e a GL1 (UP14) e a oeste com o Estado
da Paraíba e a bacia hidrográfica do rio Capibaribe (UP2).

3.1.2 – Rede Hidrográfica

O rio Goiana apresenta uma extensão de 19km e é formado a partir da confluência dos
rios, Capibaribe-Mirim e Tracunhaém. Este último nasce na Serra Verde no município
de Orobó e tem uma extensão de 115km.



PERH-PE
VOLUME 1

O rio Capibaribe-Mirim tem uma extensão de 83km, é o mais importante e drena a
maior parte da bacia. Nasce a uma altitude de 700m nos contrafortes da Serra Pirauá, no
município de São Vicente Ferrer. O rio Capibaribe-Mirim apresenta direção geral oeste-
leste, e tem regime fluvial intermitente até as proximidades da cidade de Timbaúba onde
se torna perene. A sua foz junto com o rio Tracunhaém, está 4km à montante da cidade
de Goiana. A partir daí o rio denomina-se Goiana e o seu curso até o Oceano Atlântico é
de 15km. Nos seus últimos 10,5km é limite entre os Estados da Paraíba e Pernambuco.

Principais afluentes do rio Capibaribe-Mirim:

•   margem direita – rio Cruanji e rio Siriji
 
•  margem esquerda - rio També, rio Ferreiros, riacho Tiúma e riacho Mulungu

Principais afluentes do rio Tracunhaém:

•   margem direita: rio Curau, rio Sampaio e rio Canguengo
 
•  margem esquerda: rio Orobó, rio Marajó, rio Ribeiro e rio Acaú

3.1.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do rio Goiana apresenta uma área de 2.878,30km2 correspondendo
a 2,91% da área total do Estado. A área de drenagem da bacia envolve 25 municípios ou
parte de municípios dos quais 19 estão com suas sedes inseridas na bacia, conforme
mostra o quadro II.3.1/1.

3.1.4 – Geologia

A área da Bacia do Rio Goiana é representada na maior parte - 89,6% por rochas
cristalinas e cristalofilianas, que ocupam 2.579,9 km2. Essas rochas são, na maior parte,
do Pré-Cambriano Indiviso, representados pelo Complexo Migmatítico-Granitóide -
pCmi e Complexo Gnáissico-Migmatítito - pCgn, secundados pelos xistos e gnaisses
indistintos do Pré-Cambriano Superior - pCAx.

Na porção mais setentrional, em Timbaúba, Ferreiros e Camutanga, ocorrem granitos
que se deslocam sobre os gnaisses com calcários cristalino, através de uma falha de
empurrão. Quase todo o complexo cristalino é constituindo do Maciço Mediano
Pernambuco-Alagoas (Brito Neves, 1975) também conhecido como Batólito
Pernamubco-Alagoas (Sobral & Ritcher in Schaller, 1969), sendo cortado por uma faixa
de direção E-W, do Sistema de Dobramentos Pajeú-Paraiba.
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Quadro II.3.1/1 - Relação Dos Municípios da UP1 – Goiana

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 ALIANÇA * 266,4 266,4 100,0
2 ARASSOIABA 70,0 17,8 25,4
3 BOM JARDIM * 208,3 151,4 72,7
4 BUENOS AIRES * 87,4 87,4 100,0
5 CAMUTANGA * 38,0 38,0 100,0
6 CARPINA 153,8 117,5 76,4
7 CASINHAS 140,0 7,8 5,6
8 CONDADO * 90,9 90,9 100,0
9 FERREIROS * 86,0 86,0 100,0

10 GOIANA * 494,2 235,7 47,7
11 IGARASSU 331,1 9,6 2,9
12 ITAMBÉ * 306,3 222,7 72,7
13 ITAQUATINGA * 117,0 68,2 58,3
14 JOÃO ALFREDO * 150,0 85,7 57,1
15 LAGOA DO CARRO * 59,7 25,6 42,8
16 LIMOEIRO 277,5 132,9 47,9
17 MACAPARANA * 100,2 100,2 100,0
18 MACHADOS * 45,1 45,1 100,0
19 NAZARÉ DA MATA * 141,9 141,9 100,0
20 OROBÓ * 126,3 126,3 100,0
21 PAUDALHO 270,3 4,6 1,7
22 SÃO VICENTE FERRER * 120,2 120,2 100,0
23 TIMBAÚBA * 320,5 320,5 100,0
24 TRACUNHAÉM * 141,6 125,6 88,7
25 VICÊNCIA * 250,3 250,3 100,0

TOTAL 19 2.878,3

O Complexo Migmatítito-Granitóide - pCmi, se compõe de um grupo de rochas
granitizadas dos mais variados tipos texturais, com predominância de migmatitos, cujo
tipo mais freqüente é o estromático, além dos tipos nebulítico, diadisítico e
polimigmatítico, em escalas menores. Sua composição é predominantemente
granodiorítica com paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático. Ocorrem
freqüentemente granitizados com inclusão de corpos graníticos de difícil separação e
mapeamento.

No Complexo Gnáissico-Migmatítico - pCgn, predominam rochas gnáissicas de
composição granítica a granodiorítica e complexos migmatíticos com palesossoma
anfibolítico ou biotítico.

Quanto aos xistos e gnaisses indiferencaidos - pCAx, que ocorrem na região de
Vicência, Aliança e Condado, associados a metagrauvacas, quartzitos e calcários
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cristalinos, podem ser considerados como correlatos do Grupo Salgueiro, de grande
ocorrência na região oeste do estado.

Finalmente, vêm as rochas sedimentares, responsáveis por 10,4% da área, nas quais
predominam, em superfície, os sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras, de
idade Plio-Pleistocênica.

Essa formação encontra-se parte sobre o embasamento cristalino supra-descrito e, na
maior parte, sobre os sedimentos areno-calcários do Grupo Pernambuco-Paraíba. Desse
grupo, apenas aflora, numa área restrita próxima à costa, a Formação Gramame, de
calcários cretácicos. Os arenitos da Formação Beberibe se acham totalmente
“mascarados” pela Formação Barreiras.

Ainda recobre todo o pacote de rochas sedimentares, os aluviões recentes areno-
argilosos do Rio Goiana, que, na bacia, ocupam uma considerável área de 120,18 km2.

3.1.5 – Solos

3.1.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

A bacia do rio Goiana apresenta grande diversidade de solos. Destacam-se entre os mais
desenvolvidos, com relevo de plano a ondulado, as unidades de mapeamento de
Podzolicos Vermelho Amarelo Distróficos (PV7, PV9), Podzolicos Vermelho Amarelo
Eutróficos (PE2, PE3, PE4 e PE12) e Latossolos Vermelho Amarelo Distróficos (LVd1 e
LVd7), todos apropriados para agricultura. Cabe destacar também as classes de solos
Terra Roxa Estruturada Eutrófica (TRe), Bruno não Cálcicos (NC5 e NC6), Planossolo
Solódico (PL10), Solos Gley Indiscriminados (HG) e Areias Quartzosas Marinhas
Distróficas (AMd), todos apropriados para pastagens. Por fim, os Podzolicos Vermelho
Amarelo Distróficos (PV2 e PV3), Podzolicos Vermelho Amarelo Eutroficos (PE1 e PE6)
e Solos Indiscriminados de Mangue (SM), não recomendados para uso econômico
devendo ficar reservados para refugio silvestre e recomposição da flora e da fauna (ver
mapa no Atlas).

Observa-se na bacia a ocorrência de solos pouco desenvolvidos no norte e a oeste,
ficando os solos mais desenvolvidos na parte oriental onde estão presentes Latossolos e
Podzolicos.

Os Latossolos Vermelhos Amarelo Eutróficos e Distróficos, textura média, são solos
profundos, com B latossólico, muito porosos, permeáveis e acentuadamente drenados o
que lhes confere alta capacidade de retenção das chuvas e baixo poder de gerar
escoamentos superficiais a exceção das fases argilosas. Quimicamente, são ácidos, e de
baixa a média fertilidade natural. Ocorrem no terço médio ao sul da bacia. Por sua
elevada capacidade de infiltração, permeabilidade, relevo plano e boa drenagem interna
esses solos são pouco susceptíveis à erosão (vide mapa no Atlas).
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Tais solos, representados na bacia pelas unidades LVe7 e LVe1 apresentam relevo plano
e suave ondulado, estendendo-se por uma faixa estreita ao sul da bacia e representam
solos agricultáveis.

O uso desses solos está na dependência da correção de acidez e da fertilidade, já que são
muito ácidos e de baixa fertilidade. Oferecem por seu relevo plano condições propícias
para mecanização das lavouras, todavia, sua maior limitação para aproveitamento em
grandes áreas, é a seca edáfica que, via de regra, ceifa ponderável parcela das
produções. A irrigação complementar não parece possível, face a pequena
disponibilidade de água, restingindo seu uso, a agricultura em regime de sequeiro.

Os Podzólicos ocupam expressiva área na porção central da bacia. São solos do tipo B
textural com teores de argila mais elevados na superfície, o que lhes confere menor
poder de aproveitamento das chuvas, e maior grau de erosibilidade sobretudo, onde
ocorre relevo mais movimentado. Os Podzólicos de relevo plano a ondulado (PV7, PV9,
PE2, PE3, PE4 e PE12), são apropriado para a agricultura requerendo práticos simples de
conservação de solos, tem elevada capacidade de retenção de unidade.

Os Podzólicos representados pelas unidades de mapeamento PV2, PV3, PE1 e PE6 por
seu relevo forte ondulado e montanhoso, não se prestam para uso econômico, devendo
ser reservado ao refúgio silvestre e recomposição da flora e da fauna. Na prática, esses
solos são ocupados com plantios de cana, bananeira, áreas de pastagens, existindo ainda
áreas florestais preservadas que testemunham a cobertura original. Em decorrência do
relevo forte ondulado e montanhoso que esses solos apresentam, escoam facilmente
grande parte das chuvas, provocando erosão nesses solos.

Os Bruno Não Cálcicos são representados pelas unidades de mapeamento NC5 e NC6
todas encerrando associações de solos pouco desenvolvidos com relevo variando do
suave ondulado ao forte ondulado. Na prática, os Bruno Não Cálcico são solos que
apresentam horizonte B textural, não hidromoficos, autóctones, com argila de atividade
alta. Possuem elevada capacidade específica de retenção hídrica, e infiltração lenta a
muito lenta o que os torna pouco eficiente no aproveitamento das chuvas, sobretudo as
torrenciais. São capazes de gerar escoamentos quando das chuvas e, com isso, ensejam a
formação de processos erosivos visíveis a cada pequeno talvegue às margens das
estradas e riachos onde eles ocorrem. Nos período de estiagem assumem um aspecto
bastante agressivo, devido à extrema seca edáfica a que são submetidos esses solos nas
estiagens fazendo com que todo o estrato rasteiro da vegetação seque e se torne
rarefeito, expondo a superfície do solo.

Quimicamente são solos de alta fertilidade, com reação ligeiramente ácida a neutra.
Como são rasos, apresentam limitada capacidade de retenção hídrica o que os faz muito
sujeito a secas ocasionais entre as chuvas, limitando sua capacidade de produção mesmo
quando usado com capins e espécies forrageiras adaptadas ao semi-árido. Seu uso com
pastagens requer auxílio de técnicas de manejo de pastagens já desenvolvidas pelo
CEPATSA, como forma de minimizar os efeitos da baixa oferta de alimento volumoso
no período de estiagem que a cada ano se abate sobre a região. Ocorrem no meio norte e
oeste da bacia.
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O Planossolos Solódicos são solos rasos, de baixa permeabilidade, que freqüentemente
apresentam excesso de água no período chuvoso, e extremo ressecamento no período
seco.

Ocorre na bacia a unidade de mapeamento PL10, que possui um perfil com bastante
argila de atividade alta, e tem relevo plano e suavemente ondulado.

Do ponto de vista hidrológico, os Planossolos por serem pouco permeáveis são capazes
de gerar escoamentos representativos na maioria das chuvas. Face a sua composição
química e ao caráter solódico que o classifica, são capazes de ceder sais às águas
escoadas, chegando mesmo, a comprometer a qualidade das águas armazenadas.

Deve-se salientar que eles representam grandes áreas ao longo dos principais rios na
bacia. São em geral responsáveis por grandes deflúvios, moderadamente sujeito a
erosão hídrica, requerendo práticas conservacionistas se cultivadas ano após ano.
Prestam-se mais para o cultivo de pastagens sobretudo, as gramíneas tolerantes a solos
salinos. Cultivos de subsistência, são pouco recomendáveis, e, via de regra, tem
produtividades pouco atraentes.

A associação dos Planossolos com Solos Litólicos e Afloramentos de Rocha indicam, o
quanto pouco desenvolvido são esses solos, o que os leva a elevados deficits hídricos no
período de estiagens quando os Planossolos esboçam um aspectos de blocos duros, com
pequenos rachaduras e forte aridez.

A Terra Roxa Estruturada Eutrófica ocorre na porção sudoeste da bacia,
representada pela unidade de mapeamento TRe. São solos B textural (não
hidromórficos) de boa fertilidade, porem ligeiramente ácidos na superfície, crescendo a
acidez nas camadas mais profundas. O perfil arável desses solos pode chegar até 3,00m,
embora as raízes das plantas cultivadas dificilmente chega até esta profundidade devido
à crescente acidez do perfil. Por sua textura argilosa, são solos com elevada capacidade
de retenção hídrica, todavia, oferecem limitação à absorção rápida de águas, sendo por
isso, capaz de gerar escoamentos representativos, tornando-os vulneráveis a processos
erosivos, motivo pelo qual não devem ser cultivados intensamente nas fases de relevo
forte ondulado como ocorre na bacia. Por serem solos ricos, profundos, de boa retenção
hídrica devem ser reservados a usos que não provoquem devastação, bem como não
devem ser dispensados técnicos de controle à erosão.

Esses solos devem ser usados com pastagem e cinturões de forrageiras ou plantas
arbóreas na meia encosta para melhor controle do escoamento hídrico superficial
durante o período chuvoso e, com isso evitar a formação de processos erosivos.
Somente pequenas áreas com relevo menos movimentado devem suportar agricultura
diversificada, sendo portanto o uso preponderante indicado, o cultivo de pastagem e
espécies arbóreas.

Os Solos Gley Indiscriminados, representados na bacia pelo HG ocorre na porção
oriental, próximo ao Oceano Atlântico. São solos hidromórficos, pouco profundos,
ácidos, mal drenados originários de sedimentos recentes (Holoceno), formando várzeas
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que geralmente possuem lençol freático elevado, requerendo drenagem artificial para
elevação das produções. Como mencionado, são solos mal drenados sujeitos a
inundações  periódicas, o que em muito restinge seu uso agrícola. São em geral
cultivados com cana de açúcar que além de aliar a rusticidade própria das gramíneas,
precisa de ser renovada após alguns anos, para melhorar a produtividade. Um uso mais
indicado para esses solos é a pastagem, em geral tolerante a inundações periódicas e
problemas de drenagem. Sem fazer drenagem, praticamente o único uso possível é com
o cultivo do arroz.

As Areias Quartzosas Marinhas Distroficas (AMd), são excessivamente arenosas e
drenadas, muito ácidos de baixa fertilidade natural. Ocorrem na bacia já na baixada
litorânea próximo a orla marítima. Por serem excessivamente drenados, absorvem bem
as primeiras chuvas, porém, ao longo do período chuvoso, sofrem problemas de
elevação de lençol freático nas áreas mais baixas. Oferecem baixa retenção de unidade e
nutrientes, e nas áreas expostas a briza marítima podem sofrer erosão eólica.

São utilizados como áreas de pastagem, intercaladas de plantas de coqueiros e
mangueiras. Por sua baixa fertilidade oferecem produtividade pouco atrativas. Mais
recentemente o uso dessas terras tem interessado mais a atividades urbanas de
loteamentos pela proximidade do mar em detrimento do uso agrícola.

Os Solos Indiscriminados de Mangue, compreendem solos halomórficos, alagados
próximo a orla marítima, já sob influência da água e do movimento das marés. São
gleyzados, pouco desenvolvidos, com elevado teor de sais, e sedimentos finos que se
juntam a matéria orgânica da decomposição de vegetação existente fornecendo alimento
para espécies animais que dessa água dependem para viver. Não são solos agricultáveis
e seu melhor uso é mesmo preservação da fauna e da flora já que são ricos em espécies
próprias do mangue.

3.1.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

É grande a diversidade de solos na bacia, e expressiva a área que deve ser destinada ao
uso econômico com agricultura e com pastagens, conforme se apresenta no quadro
II.3.1/2.

Dentre os solos agricultáveis cabe notar a participação das unidades PE2, PE4 e PV9 por
ocuparem áreas mais expressivas. No que tange a áreas apropriadas para pastagens, cabe
destacar as unidades de mapeamento TRe e NC5 que dominam grande parte das áreas de
pastagens, ao lado de outros de menor destaque.
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Quadro II.3.1/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA (Km²) (%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANT

E
AGRIC PAST R.SILV

LVd1 36,23 1,26 A 1,26 - - pl
LVe7 44,50 1,55 A 1,55 - - pl e son
PV2 121,56 4,22 RS - - 4,22 fon
PV3 298,47 10,37 RS - - 10,37 fon e mon
PV7 86,49 3,00 A 3,00 - - pl
PV9 165,82 5,76 A 5,76 - - pl
PE1 42,45 1,47 RS - - 1,47 fon e mon
PE2 665,30 23,11 A 23,11 - - on
PE3 68,79 2,39 A 2,39 - - on
PE4 278,83 9,69 A 9,69 - - on
PE6 31,73 1,10 RS - - 1,10 fon
PE12 135,32 4,70 A 4,70 - - on
TRe 310,73 10,80 P - 10,80 - fon
NC5 337,66 11,73 P - 11,73 - son e on
NC6 90,24 3,14 P - 3,14 - on e fon
PL10 56,35 1,96 P - 1,96 - son
SM 45,17 1,57 RS - - 1,57 pl
HG 62,17 2,16 A 2,16 - - pl
AMd 0,47 0,02 P - 0,02 - pl
TOTAL 2878,30 100,00 - 53,62 27,65 18,73 -

LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre
(RS)

mon =montanhoso

3.1.6 - Vegetação / Uso do Solo

O mapa de  Vegetação / Uso do Solo das Unidades de Planejamento Hídrico do Estado
de Pernambuco teve como documentação cartográfica básica primária  as imagens do
satélite LANDSAT 5, sensor TM ( Thematic Mapper ); e, secundárias, as cartas
topográficas da SUDENE na escala de 1:100.000 e os Mapas  de Vegetação Nativa
Lenhosa resultantes do convênio PNUD/FAO/IBAMA/GOVERNO DE
PERNAMBUCO. Utilizando-se as imagens e as cartas topográficas, foram elaboradas



PERH-PE
VOLUME 1

as cartas-imagens para servir de suporte às  demais equipes de estudos temáticos do
Plano, de modo a disponibilizar uma  documentação mais atualizada possível. De posse
desta documentação, das demais cartas temáticas e aplicando-se os recursos
computacionais do Sistema de Análise de Dados de Recursos da Terra  ( ERDAS ) e a
experiência de interpretação e de campo das equipes dos recursos naturais, foi
construida a carta temática da epígrafe.

3.1.6.1 - Imagens

 Foram utilizadas as cenas a seguir relacionadas pelas suas órbitas, pontos, quadrantes
(onde houver) e datas de tomada, respectivamente:  218-66 / E de 27/11/95; 217-65 e
217-66, de 02/11/94; 216-65 / D e 216-66, de 29/10/95; 215-65 de 26/01/96 e 20/11/94,
e215-66, de 20/11/94; e 214-66 de 22/04/95 e 20/02/96.

Estas cenas foram adquiridas ao INPE através da escolha das mais recentes  e com
menor incidência de cobertura de nuvens, daí sua  variação temporal incluir amplitudes
oscilando desde novembro de 1994 a fevereiro de 1996.

Como o Estado de Pernambuco é coberto pôr cinco órbitas quase polares do referido
satélite (de 214 a 218 ), e em virtude dos diferentes anos e meses daquelas tomadas,
verificaram-se aspectos de uso do solo com diferentes variações sazonais. Observou-se,
pôr exemplo, que as órbitas mais ocidentais ( 216, 217 e 218 ) foram tomadas no mesmo
período de estiagem ( outubro de 1995, novembro de 1994 e novembro de 1995,
respectivamente) não acentuando estas diferenças citadas. No entanto, isto se observa
bastante entre as órbitas orientais ( 214 e 215 ), onde a primeira apresenta as duas cenas
utilizadas no começo do período chuvoso ( fevereiro e abril ), e  a  segunda,  no  período
de  estiagem ( novembro ).

Esta condição realçou uma linha divisória muito acentuada na junção destas órbitas,
obrigando um trabalho de equalização dos histogramas das bandas utilizadas na  na
elaboração do mosaico destas cenas, o qual veio a ser utilizado para o recorte das
Unidades de Planejamento Hídrico que o compõem. Observou-se pôr isso a
inconveniência das variações de reflectância do mesmo alvo, nas áreas limítrofes destas
órbitas vizinhas , em decorrência das mudanças do uso do solo no lapso de tempo
ocorrido entre as duas tomadas, como também pela sazonalidade no plantio da cana, ou
na vegetação de folhas decíduas. Isto obrigou um tratamento interpretativo  misto das
referidas imagens, com edições manuais diretamente sobre a classificação automática
supervisionada, nestas áreas limítrofes.

3.1.6.2 - Cartas-Imagens

Estas cenas foram utilizadas, inicialmente, para a elaboração das cartas-imagens que
compõem este trabalho, visando em primeiro lugar a identificação, localização e
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cadastro  dos corpos dagua com a medição de suas superfícies, bem como o seu geo-
referenciamento. A disponibilidade de seis bandas espectrais, com três do visível e três
do infra vermelho não termal, do TM, tornou mais fácil o seu  reconhecimento pela
exploração das várias combinações possíveis de composições destas bandas, para
visualização. A preferência da impressão destas cartas-imagens na composição 7,4,1
(RGB) se justificou  por constituir   a combinação com predominância das bandas
menos correlacionadas para a região coberta pelo nosso estado.

A retificação e o georeferenciamento das cenas foram elaborados tomando-se como
apoio as cartas topográficas da SUDENE na escala de 1:100.000, já bastante
desatualizadas com respeito ao uso do solo. No ajustamento dos pontos considerados
para a retificação, verificou-se um erro médio quadrático  em torno de um pixel,( 30 m
),ou seja, valor compatível com a precisão gráfica da referida escala de trabalho.

Todas as bacias foram mapeadas na projeção Universal Transversa de Mercator das
referidas cartas. Como Pernambuco se estende mais ao longo dos paralelos, ele é
abrangido pôr dois fusos, o de número 24 e o 25, desta projeção. O meridiano 36°
W.Gr. limita estes fusos, cujos meridianos centrais são o 39° W.Gr. e o 33° W.Gr.,
respectivamente. Assim, as bacias correspondentes as Unidades de Planejamento
Hídrico situadas completamente  a oeste do meridiano 36°W.Gr., estão projetadas
totalmente no fuso 24, enquanto as situadas completamente a leste deste meridiano,
estão projetadas totalmente no fuso 25. Ocorre que três delas, UP02 – Capibaribe, UP03
– Ipojuca e UP05 – Una, estão cortadas praticamente ao meio pelo meridiano 36°
W.Gr., limite dos fusos citados. Tendo em vista esta situação, optou-se por projeta-las
totalmente sobre o fuso 25. Isto significou estender a projeção, sobre este fuso, da área
que extrapola o citado meridiano até o limite extremo oeste destas  bacias. No caso da
bacia do  Rio Ipojuca, a maior delas, esta extensão foi até a longitude 37° 02’ W.Gr. e
às outras duas até  36° 42’ W.Gr.

Esta extrapolação  correspondeu a uma deformação cartográfica esperada ( fator  de
escala k ), maior do que a registrada no limite do fuso. Este valor, para a bacia do Rio
Ipojuca, na sua longitude máxima, foi de k=1,00207, e para as bacias do Rio Una e do
Rio Capibaribe, k=1,00165 .

 Este valor é utilizado para a correção das medidas efetuadas sobre as cartas nesta
projeção: Divide-se, quando se  deseja medir uma distância na carta para introduzi-la no
terreno, e multiplica-se  pelo mesmo, quando se tratar de medir uma distância no terreno
para introduzi-la na carta.
O valor de k  é variável no fuso ao longo da coordenada E, tendo os seguintes valores
nas proximidades do equador: no meridiano central: k=0,9996; nas longitudes situadas
a 1° 37’ do meridiano central para leste e oeste, este valor é de  k = 1,  ou seja não
existe deformação. Nos extremos do fuso, para cada lado, a deformação é de k = 1,001.
No primeiro caso, para cada mil metros, há uma redução de 0.40m, e no segundo, nas
mesmas condições,  um acréscimo de um metro. Geralmente não se consideram estas
correções porque são menores que as precisões  topográficas comuns.
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Para os valores máximos de k das bacias acima, observam-se deformações (2,07 m )que
requererão, para o cálculo de  distâncias ou áreas com resultados  mais precisos, a sua
utilização. A escolha da projecão mais apropriada para este caso,  a Cônica Conforme
de Lambert, não ensejaria, como a UTM, a uniformidade de apresentação dos dados
relacionada  as coordenadas do seu georeferenciamento: nesta seriam planas e na outra,
geográficas.

A imagem gerada com a composição citada traduz o uso do solo  que corresponde ao
material cartográfico mais atualizado,  atualmente disponível de Pernambuco, para os
anos de tomada das cenas, anotados no rodapé das cartas-imagens. Para isso foram
também digitalizadas , em tela, as principais rodovias a partir destas imagens e, onde
possível, lançadas a rede  hidrográfica, cidades, etc, vetorizadas a partir das cartas da
SUDENE. Como as escalas de publicação se estendem   de 1:100.000 até 1:800.000,
entre as menores e maiores bacias hidrográficas, verifica-se que entre estas últimas a
precisão acima é bastante aceitável. Por outro lado, como estes documentos
cartográficos estão disponíveis também  em meio digital, pode-se alcançar informações
mais detalhadas destas bacias, explorando-se a consulta nesta modalidade de
apresentação com suas facilidades de ampliação e edição.

3.1.6.3 – Classificação

A utilização das imagens  LANDSAT, na definição  das classes de vegetação e uso do
solo, se moldou na técnica da classificação supervisionada utilizando o algoritmo da
máxima verossimilhança na caracterização das áreas amostrais, com extrapolação ao
restante da área analisada. A seleção das bandas espectrais utilizadas na classificação foi
objeto de uma avaliação cuidadosa, tendo em vista principalmente a diversidade de
épocas sazonais diferentes nas quais as cenas foram tomadas. Pôr sua vez estas
constituiram os elementos de composição dos mosaicos necessários ao mapeamento das
unidades de planejamento.

Pôr isso considerou-se , além dos meios disponíveis para este fim no software utilizado
( ERDAS IMAGINE 8.2 ) , tais como a análise das assinaturas espectrais das diversas
amostras - a aplicação de algoritmos desenvolvidos para este fim - de modo que se
explorasse aquela seleção com base nos coeficientes de correlação das respectivas
bandas, levando em conta a utilização daquelas que apresentassem menor correlação
entre si, não só no aspecto geral da cena -  com a predominância do uso que lhe
coubesse  -  como , principalmente, de cada classe em particular. Uma vez selecionadas
as bandas, a identificação das amostras das classes de vegetação e uso do solo se pautou
nas informações pessoais de campo  da equipe de trabalho do Plano, como também e
principalmente, no Mapa de Vegetação Nativa Lenhosa elaborado pelo
PNUD/FAO/IBAMA/ GOV. DE PERNAMBUCO, a partir de imagens analógicas do
satélite Landsat - TM, de 1987 a 1991,  na escala de 1:100.000. Uma vez concluidas as
amostras e avaliadas visual e individualmente sua extrapolação ao restante da área
estudada , calculou-se sua matriz de contingência para verificar o percentual de
interação entre si, no quanto poderiam se confundir. Foi verificado um nível de acerto,
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de um modo geral , acima de 90 %. Isto posto, procedeu-se à classificação automática
para obter-se as diferentes classes temáticas de uso do solo e de vegetação objeto do
estudo em apreço.
Com relação a UP 29 – FERNANDO DE NORONHA, seu Mapa de Vegetação e Uso
do Solo foi elaborado  a partir da cartografia básica e temática, utilizada no seu Plano
Diretor, na escala de 1:10000, onde foram utilizados processos aerofotogramétricos na
sua execução, tendo sido atualizada em campo em 1996. Nesta unidade de planejamento
hídrico não se utilizaram imagens de satélite. O estudo em pauta só  se refere à ilha
principal, habitada,  do arquipélago, incluindo apenas as que lhe circundam
proximamente, daí sua área diferir para menos ( 17,41 km²) da área total do
arquipélago ( 18,40 km²).As ilhas excludentes foram : da Rata, do Meio e Sela Grande.

3.1.6.4 – Resultados

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP1 - Goiana, com suas respectivas áreas e o
percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.1/3 a seguir e mapa no Atlas).

Quadro II.3.1/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP1 – Goiana

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA(km2) PERCENTUAL(%)
VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 11,25 0,39

AÇUDE                        2,32 0,08
SOLO EXPOSTO 102,65 3,57

MANGUE 32,80 1,14
OCEANO 0,14 0,00

VEG. ARBUSTIVA ARBÓ. FECHADA 10,28 0,36
VEG. ARBUSTIVA ARBÓ. ABERTA 0,01 0,00

MATA 101,86 3,54
ANTROPISMO 16,75 0,58

CANA 2265,47 78,72
ÁREA URBANA 21,98 0,76

USO NÃO IDENTIFICADO:
NUVEM 187,21 6,50

SOMBRA 125,58 4,36
 TOTAL 2878,30 100,00

Áreas de vegetação e uso do solo que não puderam ser identificadas, devido a
ocorrência de cobertura de nuvens e suas respectivas sombras, estão assinaladas  á parte,
com as suas áreas e percentuais relacionados ao total da bacia.

A  classe antropismo engloba o conjunto das áreas com culturas diversificadas e
aquelas destinadas a pastagem. Implica numa ação antrópica muito acentuada.
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3.2 -  UP2 – Capibaribe

3.2.1 – Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP2, que corresponde à bacia hidrográfica do rio
Capibaribe, está localizada na porção norte-oriental do Estado de Pernambuco, entre
7º41’ 20” e 8º19’30” de latitude sul, e 34º51’00” e 36º41’58” de longitude a oeste de
Gr. Está inserida nas microrregiões do Recife, da Mata Setentrional Pernambucana
(parte sul), de Vitória de Santo Antão, do Médio e Alto Capibaribe e da parte norte do
Vale do Ipojuca.

Limita-se ao norte com o Estado da Paraíba, a bacia hidrográfica do rio Goiana (UP1) e
primeiro grupo de bacias hidrográficas de pequenos rios litorâneos GL1(UP14); ao sul
com a bacia hidrográfica do rio Ipojuca (UP3) e o segundo grupo de bacias de pequenos
rios litorâneos GL2 (UP15); a leste com o Oceano Atlântico e GL2 (UP15) e a oeste
com o Estado da Paraíba e bacia hidrográfica do rio Ipojuca (UP3).

3.2.2 – Rede Hidrográfica

O rio Capibaribe nasce nas encostas da Serra de Jacarara a uma altitude aproximada de
1.000 metros no município de Jataúba. Este rio tem origem na Zona do Agreste, a cerca
de 200km da Cidade do Recife, percolando por vários centros urbanos, onde serve de
corpo receptor de resíduos industriais e domésticos.

Apresenta direção inicial sudeste-nordeste até as proximadas da cidade de Santa Cruz
do Capibaribe, quando seu curso toma a direção geral oeste-leste, percorrendo uma
extensão total de 270 km, até sua foz na cidade do Recife.

O rio Capibaribe apresenta regime fluvial intermitente no seu alto e médio cursos,
somente a partir da cidade de Limoeiro, no seu baixo curso, torna-se perene.

Seus principais afluentes pela margem direita são: rio do Mimoso, riacho Aldeia Velha,
rio Tabocas, rio Fazenda Velha, riacho Doce, riacho Carrapatos, rio Cahoeira, riacho
das Éguas, riacho Caçatuba, rio Batatã, rio Catunguba, rio Goitá e rio Tapacurá. Na
margem esquerda destacam-se: rio Jataúba, rio Caraibeira, rio Mulungu, rio Olho
d’Água, riacho Pará, rio Tapera e riacho Doce, riacho Tapado, riacho do Manso, riacho
Cajaí e riacho Camaragibe.
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3.2.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

É a maior bacia hidrográfica do agreste pernambucano com uma área de 7.557,40km2,
que representa cerca de 7,64% da área do Estado. A área de drenagem da bacia integra
41 municípios, dos quais 27 estão com suas sedes inseridas na bacia, conforme mostra o
quadro II.3.2/1.

3.2.4 - Geologia

A extensa bacia do rio Capibaribe, com 7.557,4km2 possui a maior área - 90% -
representada por rochas pré-cambrianas.

A unidade dominante é o Complexo Migmatítico-Granitóide - pCmi, do Pré-Cambriano
Indiviso, com maior ocorrência de migmatitos estromáticos, nebulíticos, disdisíticos e
epibolíticos, na porção mais oriental, desde Passira até São Lourenço da Mata. Sua
composição é predominantemente granodiorítica com paleossoma anfibolítico e
neossoma quartzo-feldspático. Em grande parte são granitizados incluindo corpos
graníticos de difícil distinção e separação em campo.

De Toritama até o alto curso da bacia, em Brejo da Madre de Deus e Jataúba,
predominam granitos, que também aparecem numa faixa de Salgadinho a Bom Jardim,
além de granodioritos em Fazenda Nova. Esses granitos apresentam contato de falha de
empurrão, tanto sobre os migmatitos em Frei Miguelinho, como sobre os micaxistos em
Riacho das Almas, Vertentes e Santa Cruz do Capibaribe.

O Complexo Gnáissico-Migmatítico - pCgn - se restringe a uma faixa de direção ENE-
WSW que ocorre nos limites do estado da Paraíba, na porção setentrional dos
municípios de Jataúba e Santa Cruz do Capibaribe.

Ocupando duas faixas de direção aproximadamente E-W, a primeira iniciando-se em
Santa Cruz do Capibaribe e passando por Vertentes, Surubim e Orobó e a segunda de
Riacho das Almas a Lagoa de Itaenga, ocorrem os xistos e gnaisses indiferenciados -
pCAx, que são correlacionados ao Grupo Salgueiro e pertente ao Sistema de
Dobramentos Pajéu-Paraiba. São integrantes desta unidade, além dos xistos e gnaisses,
as metagrauvacas, quartzitos e calcários cristalinos, além de corpos anfibolíticos da
região de Passira-Limoeiro, portadores de mineralizações ferro-titanadas.

As mega-estruturas geológicas ocorrentes, além dos falhamentos de empurrão já
mencionados, são os falhamentos transcorrentes levógiros com direção NE-SW que
ocorrem principalmente na porção mediana da bacia em Riacho das Almas, Surubim-
Orobó e Limoeiro, além dos falhamentos transcorrentes destrógiros de direção E-W,
ocorrentes em Brejo da Madre de Deus.



PERH-PE
VOLUME 1

No baixo curso do Capibaribe, na Planície Sedimentar do Recife, encontra-se, sob o
pacote sedimentar, evidências do extenso falhamento transcorrente de direção E-W, que
separou as bacias sedimentares Pernambuco-Paraíba ao norte e Cabo ao sul.
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Quadro II.3.2/1 - Relação dos Municípios da UP2 – Capibaribe

Sede Área do Município
Localizada Total Pertencente à UPMUNICÍPIOS

na UP km2 km2 %
1 BELO JARDIM 653,6 421,6 64,5
2 BEZERROS 545,7 247,7 45,4
3 BOM JARDIM 208,3 56,9 27,3
4 BREJO DA MADRE DE DEUS * 782,6 782,6 100,0
5 CAMARAGIBE * 48,3 40,5 83,8
6 CARPINA * 153,8 36,3 23,6
7 CARUARU 932,0 529,4 56,8
8 CASINHAS * 140,0 132,2 94,4
9 CHÃ DA ALEGRIA * 58,2 58,2 100,0

10 CHÃ GRANDE 83,7 13,9 16,6
11 CUMARU * 278,4 278,4 100,0
12 FEIRA NOVA * 118,8 118,8 100,0
13 FREI MIGUELINHO * 215,8 215,8 100,0
14 GLÓRIA DO GOITÁ * 211,8 211,8 100,0
15 GRAVATÁ 491,5 228,5 46,5
16 JATAÚBA * 715,7 715,7 100,0
17 JOÃO ALFREDO 150,0 64,4 42,9
18 LAGOA DE ITAENGA * 62,0 62,0 100,0
19 LAGOA DO CARRO 59,7 34,1 57,2
20 LIMOEIRO * 277,5 144,6 52,1
21 MORENO 192,1 19,6 10,2
22 PASSIRA * 364,8 364,8 100,0
23 PAUDALHO * 270,3 265,7 98,3
24 PESQUEIRA 1.036,0 0,0 0,0
25 POÇÃO 212,1 17,0 8,0
26 POMBOS * 236,1 147,3 62,4
27 RECIFE * 218,7 67,6 30,9
28 RIACHO DAS ALMAS * 313,9 302,6 96,4
29 SALGADINHO * 71,9 71,9 100,0
30 SANHARÓ 247,5 6,9 2,8
31 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE * 369,6 369,6 100,0
32 SANTA MARIA DO CAMBUCÁ * 94,5 94,5 100,0
33 SÃO CAETANO 373,9 13,1 3,5
34 SÃO LOURENÇO DA MATA * 264,4 212,3 80,3
35 SURUBIM * 221,1 221,1 100,0
36 TACAIMBÓ 210,9 24,9 11,8
37 TAQUARITINGA DO NORTE * 450,7 450,7 100,0
38 TORITAMA * 34,8 34,8 100,0
39 TRACUNHAÉM 141,6 12,0 8,5
40 VERTENTE DO LÉRIO * 84,1 84,1 100,0
41 VERTENTES * 172,7 172,7 100,0
42 VITÓRIA DE SANTO ANTÃO * 345,7 210,9 61,0

TOTAL 27 7.557,4
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Nos xistos e gnaisses do Pré-Cambriano encontram-se dobras antiformes e sinformes
com eixos na direção NE-SW.

Os depósitos sedimentares areno-argilosos da Formação Barreiras ocorrem
extensivamente no município de Olinda, estendendo-se para oeste em testemunhos
isolados de erosão, até Paudalho, Carpina , Gloria do Goitá e Feira Nova.

A Planície Sedimentar do Recife, com uma área de 99,95km2 é representada
superficialmente por sedimentos areno-argilosos recentes, numa mistura de distintos
ambientes de delta, de origem fluvio-marinha.

Esses depósitos recentes encobrem ora os sedimentos areníticos da Formação Beberibe
(ao norte do Lineamento Pernambuco), ora os depósitos areno-aregilosos da Formação
Cabo, na região de Boa Viagem-Piedade, ao sul do citado lineamento.

A Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba, de idade Terciária apresenta-se,
estruturalmente, como uma homoclinal, com o embasamento cristalino mergulhando
suavemente para leste, constituindo uma faixa continental de largura média em torno de
20 km ao longo de todo o litoral norte da RMR, estreitando-se quase que abruptamente
nas proximidades do Lineamento Pernambuco, para assumir uma largura média de 8km.
Abrange as seguintes unidades lito-estratigráficas: Formação Beberibe do Cretáceo
Superior, Formação Gramame do Cretáceo Superior e Formação Maria Farinha do
Terciário (figura II.3.2/1), sendo que esta última formação não ocorre na bacia do rio
Capibaribe.

Na Planície do Recife, recobrindo parte dos sedimentos destas duas bacias, encontram-
se sedimentos Tércio-Quaternários do Grupo Barreiras e sedimentos recentes
Quaternários que constituem o Aqüífero Boa Viagem (COSTA et al., 1994) e outros de
origem praial, paludial, lagunar e fluvial.

Uma descrição sucinta será feita a seguir de cada uma das unidades, representadas na
coluna lito-estratigráfica.

a) Formação Cabo

Ocorre exclusivamente na bacia homônima e imediatamente ao sul do Lineamento
Pernambuco, sendo seus afloramentos mais setentrionais conhecidos na periferia da
cidade do Recife, ocorrendo, pois, em sub-superfície em extensa profundidade, como
verificado em recente perfuração de um poço pela CPRM (referência no 9-JG-1-PE),
com apoio da PETROBRÁS, na praia de Piedade que atingiu a profundidade de 1.100m
sem encontrar o embasamento cristalino.

A falha Cabo-Boa Viagem mostrada delimita para leste o Rift do Cabo, onde a
seqüência vulcano-sedimentar se instalou.



PERH-PE
VOLUME 1

Fonte: Adaptado e Modificado de ALHEIROS & FERREIRA (1991)

Figura II.3.2/ 1 - Coluna Lito-Estratigráfica da Planície do Recife.

É constituída de conglomerados polimíticos de matriz arcoseana, arcósios, siltitos,
argilitos e arenitos grosseiros, apresentando espessuras extremamente variáveis, desde
algumas dezenas de metros até mais de 2.900m, conforme perfil revelado pelo poço
perfurado pela PETROBRÁS na praia do Cupe.

b) Formação Estiva

Como a formação anterior, seu aparecimento restringe-se à região sul da RMR, porém
nos domínios da Planície do Recife, torna-se inexistente.

Constitui-se de uma seqüência clástico-carbonática depositada discordantemente sobre a
Formação Cabo, interdigitando-se com a mesma, predominando, na base, arcósios
carbonáticos, crescendo verticalmente a participação carbonática até caracterizar, no
topo, margas e calcários dolomíticos fossilíferos.

c) Formação Ipojuca

Na região sul, ocorre uma litologia cristalina mais diversificada, pois, além do
complexo pré-cambriano, ocorrem inúmeras efusivas e intrusivas, nas formas de
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derrames e sills ou diques, respectivamente, de composição básica - basaltos, andesitos
e traquitos - ou ácidas - riolitos. A presença dessas rochas vulcânicas denominadas de
Formação Ipojuca pode inclusive ser constatada na planície do Recife, em poços
perfurados, tanto sob a forma de derrame sobre o embasamento, como por exemplo na
região do Ipsep, como intercalada em forma de sills dentro da Formação Cabo ou na
Formação Estivas, como na região de Piedade/Candeias, onde o poço perfurado até os
1.100m de profundidade atravessou uma seqüência alternada de vulcanitos e
sedimentos. A idade desse vulcanismo é datada como do Cretáceo.

d) Formação Beberibe

Ocorre extensivamente na Bacia Pernambuco-Paraíba, ao norte da RMR, assentada
diretamente sobre o embasamento cristalino, e aflorando nos leitos dos rios. Possui
espessura média da ordem de 180m, alcançando valores máximos de 250 a 300m na
zona litorânea entre Olinda e Itamaracá, reduzindo-se no sentido norte-sul e aumentando
de oeste para leste.

É constituída de arenitos aqüíferos quartzosos continentais de granulação variável
contendo intercalações de silte e argilas na seção inferior (Beberibe Inferior) e arenitos
aqüíferos calcíferos de caráter marinho na seção superior (Beberibe Superior). Estas
intercalações de silte e argilas tem espessura média de 10m, podendo, em alguns locais,
tornar-se muito delgada e até mesmo, inexistir, verificando-se uma maior conecção
hidráulica entre as duas seções, ou aqüíferos. Regionalmente, este nível síltico-argiloso,
funciona como aquitardo, separando os dois sub-níveis e condicionando um
comportamento de semi-confinado para o nível inferior.

Os limites dessa formação aqüífera são bastante duvidosos, tanto lateral, como
verticalmente e até mesmo entre os membros inferior de origem continental e o membro
superior de origem marinha; o contato entre os dois membros ocorre muitas vezes de
forma interdigitada e outras de maneira gradacional, sem uma camada impermeável
contínua que atue como aquiclude ou mesmo aquitarde.

Quanto ao limite superior, com os sedimentos recentes, é muitas vezes de difícil
identificação, sobretudo na região centro-leste do Recife, desde que não ocorre um
horizonte guia contínuo entre as duas seqüências sedimentares, além das descrições
litológicas dos poços cadastrados não apresentarem uma uniformidade de critérios.

Finalmente, o limite lateral entre esta e a Formação Cabo, na planície do Recife se
constitui num dos pontos mais controvertidos dos estudos geológicos e hidrogeológicos
já efetuados na região. Na área do Pina, perfurações alcançaram o embasamento com
fragmentos de milonito, comprovando a existência do lineamento Pernambuco naquela
localização. Esse evento tectônico, provavelmente é o responsável pela delimitação sul
da Bacia Pernambuco - Paraiba, tendo sido reativada essa zona de falhamento
transcorrrente, com afundamento do bloco norte e deposição da seqüência areno-
calcífera daquela bacia sedimentar. Dessa maneira, é provável que toda a seqüência
sedimentar da zona sul, em Boa Viagem/Piedade/Candeias seja representada pela
Formação Cabo sobreposta pelos sedimentos recentes, denominado de aqüífero Boa
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Viagem. Com efeito, o arenito que ocorre na região sul é muito argiloso,
predominantemente arcoseano, típico da Formação Cabo e totalmente diferente da
Formação Gramame.

e) Formação Gramame

Ocorre restritamente ao longo de uma faixa estreita e descontínua na porção leste da
Bacia Sedimentar PE-PB, de Olinda para norte, recobrindo os arenitos calcíferos da
Formação Beberibe, em contato concordante e gradacional, e geralmente encobertos por
sedimentos da Formação Barreiras, não ocorrendo, no entanto, na Planície do Recife.
Sua espessura máxima, detectada em poços, na Planície, não ultrapassa os 70m
conquanto, para norte, sua espessura possa atingir mais de 100m.

É constituída, da base para o topo, de arenitos calcíferos que gradam para calcários
arenosos e culminam com calcário dolomítico e margoso muito fossilífero, não lhe
conferindo importância alguma como reservatório de água subterrânea.

f) Formação Maria Farinha

Embora constituindo uma unidade estratigráfica individualizada em termos de conteúdo
fossilífero, esta formação tem características litológicas e modo de ocorrência idênticos
aos da Formação Gramame que lhe é subjacente e concordante, tendo também pouco
valor como reservatório de água subterrânea. Sua ocorrência é restrita tanto em
superfície como em sub-superfície, à região norte, nos municípios de Itamaracá e
Igarassu (nos limites da RMR).

g) Formação Barreiras

Ocorre principalmente na porção ocidental da faixa sedimentar da zona norte,
recobrindo discordante e indistintamente o cristalino e as formações cretácicas e
terciárias das duas bacias, correspondendo à zona de tabuleiros dissecados por vales
estreitos e profundos, totalizando uma área aproximada de 50km² nas circunvizinhanças
da Planície.

É constituída de areias argilosas e argilas variegadas, de origem continental, exibindo
localmente níveis arenosos mais grosseiros, apresentando-se com espessuras muito
variáveis. Constitui um sistema aqüífero merecedor de atenção na zona norte da RMR,
caracterizando-se por uma superfície freática e, eventualmente, níveis confinados em
profundidade, porém, na Planície do Recife, não é representativo.

h) Sedimentos Recentes

Ocorrem em quase toda a extensão da Planície do Recife, recobrindo os sedimentos
cretácicos das duas bacias, ou seja, da Formação Cabo, na zona sul, e da Formação
Beberibe, na zona centro-norte da Planície. Possui uma espessura média de 50m e
máxima em torno de 80m (COSTA et al., op.cit.).
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Vários tipos de sedimentos recentes, segundo a CPRM (1994b), são identificados:
aluviões, sedimentos de praia, terraços marinhos holocênicos, terraços marinhos
pleistocênicos, mangues, depósitos flúvio-lagunares e quaternário indiferenciado da
Planície do Recife. Destes, os quatro primeiros foram reunidos e denominados de
“Sedimentos Diversos” pela CPRM (op.cit.) e de Formação Boa Viagem por COSTA et
al (op.cit.) sendo constituída por uma seqüência alternada de psamitos e pelitos, ou seja,
areias variegadas, argilas, limos e vasas, de origem continental ou marinha. Embora
possam constituir localmente bons armazenadores de água subterrânea, a importância
como aqüífero é comprometida na Planície do Recife, em razão da sua vulnerabilidade a
contaminação com águas salinizadas e/ou poluídas.

ALHEIROS et al (1995), dentro do mapeamento geológico do Município do Recife,
estabeleceram, para a Planície do Recife, cinco unidades litológicas de idade
quaternária, definidas por três terraços marinhos (praias pleistocênicas, pleistocênicas
modificadas e holocênicas), depósitos flúvio-lagunares e mangues. As praias
pleistocênicas constituídas de areia de praias com cimentação por ácido húmico e
Fe2O3; as praias pleistocênicas modificadas constituídas de areias de praia com
intercalações de argilas orgânicas; as praias holocênicas constituídas de areias de praia
com fragmentos de conchas; os depósitos flúvio-lagunares constituídos de areias, siltes
e argilas orgânicas; e os mangues constituídos por areias finas, siltes e argilas orgânicas
com vegetação típica.

3.2.5 - Solos

3.2.5.1 -  Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Para descrição dos solos da bacia, tomou-se como base o mapa na escala 1:600.000, que
acompanha o Levantamento Exploratorio - Reconhecimento de Solos do Estado de
Pernambuco – 1973 onde as unidades de mapeamento são em geral, associações de
classes de solos, cuja separata da bacia do Capibaribe é apresentada neste relatório.

Deseja-se neste trabalho avaliar o potencial edáfico de bacia, numa ótica moderna onde
os solos são vistos como suporte a atividades agropastorís, como fator de produção de
água por ocasião das chuvas, e, como algo que deve, a todo custo, ser preservado contra
a erosão.

O relatório de solos que embasa e compreensão do mapa utilizado, enfoca com muitos
detalhes a classificação dos solos, desde o material originário, formação, classes
texturais, fases de vegetação e relevo, o que permite uma análise dos solos segundo a
ótica já mencionada. Assim, pode-se dividir a bacia em três grandes conjuntos descritos
como terço inferior, médio e superior.

No terço inferior, da foz até a altura da cidade de Carpina, predominam solos
desenvolvidos, profundos apropriados para cultivos temporários e perenes. Ocorrem,
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Latosol Vermelho Amarelo Eutróficos e Distróficos (LVe1, LVe7, LVd1, LVd2,
LVd8) e Podzólico Vermelho Amarelo e Distrófico, PE3 e PV1 com grande domínio de
solos com relevo entre plano a ondulado (ver fases de relevo descritas na legenda).
Solos com relevos forte ondulado e montanhoso não são apropriados para cultivos,
sobretudo, temporários, face às complexas práticas conservacionistas que requerem. É o
caso das unidades PE1, PV2 e PV3 que na prática, são utilizados por cultivos de cana de
açúcar. O canavial por formar um recobrimento contínuo do solo, reduz o risco de
erosão hídrica a que estes solos seriam, naturalmente, submetidos.

Cabe ressaltar ainda que embora os solos do terço inferior de bacia, sejam profundos e
retenham muita água, têm comportamento hídrico diferenciado, em função da textura e
da fase de relevo. Assim solos mais argilosos tem, potencialmente, uma maior
capacidade de retenção hídrica, que os menos argilosos, embora, percam por
escoamento, maiores parcelas das chuvas que solos com horizontes texturais mais
arenosos na superfície. Esta perda se agrava ainda mais em fases de relevo forte
ondulado e montanhoso. Dessa forma, as áreas de solos argilosos e forte ondulados tem
menor poder de aproveitamento das chuvas que as áreas de textura mais leves e planas.
Solos arenosos e planos  apresentam melhores condições de infiltração, e menor
potencial de escoamento. É o caso dos tabuleiros de Latossolos que ocorrem em
Paudalho e Carpina (mapa no Atlas).

Quase à foz do rio Capibaribe, ocorrem Podzól Hidromorficos e Areias Quartzosas
Marinhas. São solos com sérias limitações para uso agrícola, que em sua maioria está
ocupado por áreas urbanas não cabendo mais preocupações com seu manejo para fins
agrícolas. Ocorrem ainda Solos Aluviais que por estarem sob influência do ambiente
urbano, já não são interessantes para uso agrícola ou o são eventualmente.

Na porção mais oeste do terço inferior destacam-se solos pouco desenvolvidos, tendo
em vista a transição para o cristalino. Ocorrem Bruno não Calcicos (NC7) que se
estendem desde Limoeiro até próximo a sede municipal de Paudalho. São pouco
desenvolvidos e apresentam baixa capacidade de retenção hídrica face a condição de
solos rasos, o que os faz pouco apropriados para agricultura, mesmo temporaria e de
sistema radicular superficial. São utilizados, via de regra, com pastagens que parece ser
o melhor uso econômico, embora, não resista a pastoreios intensivos, e, quando
utilizado com gramíneas para corte, oferecem baixa capacidade de regeneração dos
pastos no período seco, acarretando baixa produtividade anual.

Ocorrem ainda Solos Litólicos (Re6) que são muito pouco desenvolvidos e fortemente
sujeitos à erosão face ao relevo forte ondulado que apresentam. Têm baixa capacidade
de retenção hídrica e elevado poder de escoamento superficial quando da ocorrência de
chuvas. Não são apropriados para uso econômico devendo ser reservados a preservação
da fauna e da flora. Na prática, são utilizados como áreas de pastoreio extensivo
oferecendo baixa capacidade de suporte aos rebanhos.

No terço médio dominam solos pouco desenvolvidos como Regossolos, Planossolos,
Solos Litólicos, Vertissolos e Podzolicos plínticos. Ocorrem desde Salgadinho até
oeste de Toritama.



PERH-PE
VOLUME 1

Destacam-se como apropriados para a agricultura, embora com limitações, os seguintes
solos:

•  Podzolicos Vermelho Amarelo Eutrófico – PE7 e PE16;
•  Solos Aluviais – A2.

Solos apropriados para cultivos de pastagens:

•  Planossolos – PL1, PL2, PL3, PL4 e PL10;
•  Bruno não Calcico - NC6;
•  Vertissolos – V2.
•  Vertissolos – V1;
•  Regossolos – REe1;
•  Areias Quartzosas Marinhas – AMd.

Solos não indicados para cultivos econômicos:

•  Podzolicos Vermelho Amarelo Eutrófico – PE6 e PE14;
•  Solos Litólicos – Re5, Re7 e Re9.

Os Podzolicos que ocorrem a nordeste de Vertentes, componentes da unidade PE7, são
solos arenosos na superfície com mudança textural abruptica, no horizonte B. A camada
superficial arenosa, tem rápido poder de saturação hídrica quando da ocorrência de
chuvas, diferentemente do horizonte B que é argiloso e de drenagem lenta, provocando
um descompasso no processo de infiltração de água entre os horizontes do solo,
ensejando a rápida saturação de camada superficial e a formação de escoamento capazes
de provocar erosão no solo; sobretudo se o solo sofreu aração ou gradeamento. São
solos que podem suportar uma agricultura de ciclo curto embora sujeitos a elevados
riscos de perda de safras.

Os Vertissolos são bastante argilosos, apresentam rachaduras na superfície quando
secos, têm elevado poder de contração e expansão face ao tipo de argila 2:1 que possui.
Têm elevada fertilidade e capacidade especifica de retenção hídrica. Nesta porção da
bacia é representado pela unidade V1.

Seu comportamento hidrológico difere dos demais solos, na medida em que, quando
seco, com rachaduras na superfície, aproveitam grande parcela das chuvas caídas. Num
segundo momento, quando se aproxima da saturação hídrica do perfil, passa a absorver
lentamente a água, e torna-se gerador de escoamentos mais representativos, o que os faz
sujeitos a inundações em áreas planas.

São solos apropriados para pastagem e cultivos agrícola ocasionais, embora sujeitas à
erosão. Para melhoria das produtividades e conservação do solo, requerem práticas
conservacionistas simples.
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Os Regossolos aqui representados pelo REe1, apresentam moderada aptidão para
cultivos temporários. Possuem um horizonte superficial arenoso, relevo suave ondulado,
com elevada capacidade de aproveitamento das escassas chuvas, o que lhes confere uma
condição diferenciada dos demais solos da região, que em geral, têm baixa capacidade
de aproveitamento das chuvas e são capazes de gerar escoamentos representativos,
mesmo em pequenas chuvas.

Cabe ainda ressaltar que os Regossolos embora não sejam capazes de reter grandes
quantidades de água, são muito eficientes para ceder água as plantas na medida em que
tem pequena evaporação pela superfície do solo, de modo que só as raízes das plantas
podem apropriar a água acumulada no perfil do solo, prolongando a disponibilidade
hídrica às plantas ao final do inverno ou nos veranicos, freqüentes, na bacia. Esse
comportamento hídrico dos Regossolos, não elimina, mas minimiza o deficit hídrico do
solo para a maioria dos cultivos ou pastagens nele cultivados.

O Planossolos Solódicos são solos rasos, de baixa permeabilidade, que freqüentemente
apresentam excesso de água no período chuvoso, e extremo ressecamento no período
seco.

Ocorrem nesta porção de bacia as unidade PL1, PL2, PL3, PL4 e PL10.

Possuem um perfil com bastante argila de atividade alta, e tem relevo plano e
suavemente ondulado, sendo raramente ondulado.

Do ponto de vista hidrológico, os Planossolos por serem pouco permeáveis são capazes
de gerar escoamentos representativos na maioria das chuvas. Face a sua composição
química e ao caráter solódico que o classifica, são capazes de ceder sais às águas
escoadas, chegando mesmo, a comprometer a qualidade das águas armazenadas.

Deve-se salientar que eles representam grandes áreas do médio e do alto curso da bacia
e do rio Capibaribe e por isso são responsáveis por grande deflúvios. São
moderadamente sujeitas a erosão hídrica, requerendo práticas conservacionistas se
cultivadas ano após ano. São mais apropriadas ao cultivo de pastagens sobretudo, as
gramíneas tolerantes a solos salinos. Cultivos de subsistência , são pouco recomendados
vez que as variações de umidade do solo levam a elevação dos riscos de perda da
produção, reduzindo drasticamente as colheitas.

Os Podzolicos representados pelas unidade de mapeamento PE6 e PE14 são solos pouco
desenvolvidos, associados com Solos Litólicos. No caso do PE14 ocorrem Afloramentos
de Rocha. O relevo forte ondulado e montanhoso, que apresentam funciona como mais
um atributo desfavoraval a seu uso agrícola. São pois, solos não apropriados para uso
econômico, mais indicados para reflorestamento com especies nativas que visem a
preservação da fauna, flora e do próprio solo uma vez que face a sua baixa capacidade
de retenção hídrica e relevo ondulado tornam muito favoráveis a geração de escoamento
superficiais quando das chuvas e, em decorrência disso, tem elevada susceptibilidade a
erosão.
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Bruno não Calcico planossolico representado pela unidade NC6 é um solo raso,
argiloso, com boa fertilidade, porem pouco profundo, e com relevo movimentado com
maior freqüência do forte ondulado que em muito favorece a geração de escoamento
superficiais e a erosão.

São solos de baixa capacidade de acumulação de água por serem rasos, o que os faz
fortemente limitado ao uso agrícola, podendo ser usado para pastagens oferecendo baixa
capacidade suporte aos rebanhos, ou, preferencialmente ficar para preservação da fauna
e da flora.

A unidade de mapeamento NC6 possuí um segundo componente descrito como
Brunizem Avermelhado com relevo ondulado. É um solo com maior poder de retenção
hídrica, embora sujeito a erosão. São apropriados para cultivos agrícolas seletivos e
pastagens, embora representam uma área de pouquíssima expressão na bacia.

O Vertissolos representado pela unidade V2 apresenta relevo plano e suave ondulado.
São solos rasos ligeiramente sujeitos a erosão face ao relevo pouco movimentado e de
limitada capacidade de retenção hídrica, por serem rasos. Na bacia apresenta alto índice
de seca edáfica e um prolongado defict hídrico ao longo do ano. São apropriados para
pastagens nativas adaptadas que durante o período seco reduzem sensivelmente sua
capacidade suporte. Não raro torna-se incapaz de suportar os rebanhos, sendo requerido
suplementação alimentar para ao gado no período de estiagem. Hidrologicamente, são
solos capazes de gerar escoamentos representativos nas chuvas mais intensas.

Solos Litólicos - são pouco desenvolvidos, muito rasos, e com sérios limitação de
rochosidade e pedregosidade. Face a sua baixissima capacidade de retenção hídrica, não
são indicados para cultivos econômicos. Representam, no entanto, os melhores solos
para geração de escoamento hídricos superficiais favorecendo a construção de pequenas
barragens. Na porção média da bacia são representados pelas unidade Re5, Re7 e Re9,
todos com relevo movimentado, variando do ondulado ao montanhoso.

O terço superior, compreende áreas dos municípios a oeste de Vertentes incluindo
Jataúba, Brejo da Madre de Deus e Santa Cruz do Capibaribe. Nessa área ocorrem
varias classes de solos com ênfase, os Latossolos, Podzolicos Eutróficos e Distroficos,
Planossolos Solodicos, Solonetz Solodizados, Regossolos, Vertissolos, Bruno não
Calcico e Solos Litólicos (LVd12) . Destacam-se como solos apropriados para a
agricultura os Latossolos (LVd12)  que ocorrem em Taquaritinga do Norte. Os demais,
por serem pouco desenvolvidos podem ser divididos em dois grupos: solos apropriados
ao cultivo de pastagens ( PL1, PL2, PL3, PL7, PL10, SS2, NC8, V2, PE17, REe1, REe2,
REe3, REe5), e solos não recomendados para uso econômico (PE1, PE9, PE10, PE11, PV3,
Re5, Re9 e Re10).

Solonetz Solodizado – são solos halomorficos, com horizonte B solonetzico, argila de
aluvidade alta, pouquissimos poros e mosqueado em profundidade.
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Hidrologiacamente, são solos geradores de escoamento face a baixa capacidade de
retenção hídrica que apresentam, e a má drenagem do perfil. O que os faz susceptiveis a
erosão embora apresentem relevo plano a suave ondulado.
Quicamente apresentam elevada saturação de sodio trocavel, o que favorece a cessão de
sais aos escoamentos hídricos gerados.

Os Solonetz na bacia são representados pela unidade de mapeamento SS2 que se
apresenta com predomínio da vegetação natural de caatinga hiperxerofila e pouquíssimo
aproveitamento com pastagens plantados e palma forrageira, face a extrema deficiência
hídrica a que se submetem todos os anos no período de estiagem. Oferecem uma baixa
capacidade suporte a pecuaria extensiva e não são recomendados para agricultura face
aos elevados riscos de perda de safras que se verificam nas condições edafoclimáticas
da bacia.

Os Planossolos, Solonetz, Bruno não Calcicos, Vertissolos e Regossolos, todos pouco
desenvolvidos, têm limitada capacidade de retenção hídrica e elevada capacidade de
geração de escoamento superficiais. Possuem relevos plano a ondulado o que minimiza
os riscos de erosão e facilitam seu uso como áreas de pastagens. Face a elevada
deficiência hídrica que assola esta área da bacia, a produção das pastagens se tornam
restritas a alguns meses do ano onde ocorrem chuvas. No período de estiagem a oferta
de pastos tende para a exaustão reduzindo drastricamente a capacidade suporte.

Os demais solos representados pelos Podzolicos (PE1, PE9, PE10, PE11 e PV3) e os Solos
Litólicos (Re5, Re9 e Re10) forte ondulado e montanhoso, têm baixa capacidade de
retenção hídrica, favorecem elevados escoamento das chuvas caídas, e são susceptíveis
a erosão. Tais limitações os tornam não indicados para cultivos econômicos devendo os
mesmos serem mantidos com vegetação nativa, servindo apenas para geração de
defluvios.

3.2.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Com grande número de classes de solo, a bacia do rio Capibaribe, apresenta como
característica, grande quantidade de pequenas manchas de solos potencialmente
utilizáveis de forma econômica (ver quadro II.3.2/2).

Alguns destaques cabem ser feitos, como é o caso dos Podzólicos (PE3) agricultáveis
que representa 3,83% da área da bacia. Quanto aos solos vocacionados para pastagens, o
destaque fica para os Planossolos que cobrem cerca de 25% da bacia, com grande
domínio nos terços médio e superior.



PERH-PE
VOLUME 1

Quadro II.3.2/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVd1 145,94 1,93 A 1,93 - - pl
LVd2 9,78 0,13 A 0,13 - - on
LVd4 3,73 0,05 A 0,05 - - pl
LVd 8 75,02 0,99 A 0,99 - - pl e son
LVd12 7,95 0,11 A 0,11 - - son e on
LVe1 80,54 1,07 A 1,07 - - pl e son
LVe7 90,12 1,19 A 1,19 - - pl e son
PV1 89,23 1,18 A 1,18 - - on
PV2 280,69 3,71 RS - - 3,71 fon
PV3 78,63 1,04 RS - - 1,04 fon e mon
PE1 177,74 2,35 RS - - 2,35 fon e mon
PE3 289,77 3,83 A 3,83 - - on
PE6 100,42 1,33 RS - - 1,33 fon
PE7 111,64 1,48 A 1,48 - - son
PE9 60,07 0,79 RS - - 0,79 fon
PE10 62,03 0,82 RS - - 0,82 fon
PE11 490,53 6,49 RS - - 6,49 fon
PE14 16,34 0,22 RS - - 0,22 fon e mon
PE16 57,88 0,77 A 0,77 - - on
PE17 13,04 0,17 Ap 0,17 - - on e fon
NC6 17,07 0,23 P - 0,23 - on
NC7 310,58 4,11 P - 4,11 - son e on
NC8 291,73 3,86 P - 3,86 - son
PL1 616,12 8,15 P - 8,15 - son
PL2 468,35 6,20 P - 6,20 - son
PL3 176,63 2,34 P - 2,34 - son
PL4 267,31 3,54 P - 3,54 - son e on
PL7 210,37 2,78 P - 2,78 - pl e son
PL10 180,23 2,38 P - 2,38 - son
V1 18,53 0,25 P - 0,25 - on
V2 51,70 0,68 P - 0,68 - pl e son
SS2 319,42 4,23 P - 4,23 - pl eson
HP 85,74 1,13 RS - - 1,13 pl
A2 28,74 0,38 A 0,38 - - pl
Re5 268,59 3,55 RS - - 3,55 fon e mon
Re6 110,61 1,46 RS - - 1,46 fon e mon
Re7 648,01 8,57 RS - - 8,57 on e fon
Re9 327,95 4,34 RS - - 4,34 fon e mon
Re10 27,19 0,36 RS - - 0,36 fon e mon
REe1 79,04 1,05 A 1,05 - - son
REe2 559,65 7,41 A 7,41 - - son e on
REe3 149,58 1,98 A 1,98 - - son e on
REe5 98,08 1,30 P - 1,30 - son
AMd 5,11 0,07 P - 0,07 - pl
TOTAL 7557,41 100,00 - 23,72 40,12 36,16 -
LEGENDA:
Uso Pot          =uso potencial pl     =plano
Agric              =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past=agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.           =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso
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3.2.6 -Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP2 - Capibaribe, com suas respectivas áreas e o
percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.2/3 a seguir e mapa no Atlas).

Quadro II.3.2/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP2 - Capibaribe

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA(km2) PERCENTUAL(%)
VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 450,34 5,96

AÇUDE 14,37 0,19
SOLO EXPOSTO 899,14 11,98

MANGUE 60,85 0,81
OCEANO 1,11 0,01

VEG. ARBUSTIVA ARBO. FECHADA 649,93 8,60
VEG. ARBUSTIVA ARBO. ABERTA 5,70 0,07

MATA ATLÂNTICA 280,95 3,72
ANTROPISMO 2279,18 30,12

CANA 2554,75 33,76
ÁREA URBANA 114,36 1,51

USO NÃO IDENTIFICADO:
NUVEM 162,19 2,15

                                                SOMBRA 84,53 1,12
                                                 TOTAL                7557,40                            100,00

3.3 -  UP3 - Ipojuca

3.3.1 – Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP3, que corresponde à bacia hidrográfica do rio
Ipojuca, localiza-se em sua totalidade no Estado de Pernambuco, entre as latitudes de 80 09’
50” e 80 40’ 20” de latitude sul, e 340 57’ 52” e 370 02’ 48” de longitude oeste de Gr.

Devido à sua conformação longitudinal no sentido oeste-leste, esta bacia encontra-se
inserida em três microrregiões: do Vale do Ipojuca, de Vitória de Santo Antão e da
microrregião do Recife.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio Capibaribe (UP2) e o Estado da Paraíba;
ao sul com as bacias hidrográficas dos rios Una (UP3) e Sirinhaém (UP4); a leste, com o
segundo e terceiro grupos de bacias hidrográficas de pequenos rios litorâneos - GL2 e GL3
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(UP15 e UP16) e o Oceano Atlântico e, a oeste, com as bacias hidrográficas dos rios
Ipanema (UP7) e Moxotó (UP8) e o Estado da Paraíba. A bacia do rio Ipojuca está inserida
nas microrregiões de Suape, de Vitória de Santo Antão e do Vale do Ipojuca.

3.3.2 - Rede Hidrográfica

O rio Ipojuca nasce nas encostas da serra do Pau D’arco, no município de Arcoverde, a uma
altitude de, aproximadamente, 900m. Seu percurso, com cerca de 294km, é
preponderantemente orientado na direção oeste-leste, sendo seu regime fluvial intermitente,
tornando-se perene a partir do seu médio curso, nas proximidades da cidade de Caruaru.

Seus principais afluentes, pela margem direita são: riacho Liberal, riacho Papagaio, riacho
Pau Santo e rio do Mel e, pela margem esquerda, riacho Angelo Novo, riacho da Onça,
riacho dos Mocós, riacho do Meio e riacho Pata Choca. O riacho Liberal, seu afluente mais
importante, tem suas nascentes nas encostas da Serra do Buco, município de Venturosa, a
uma altitude aproximada de 1.000m. Drena ao longo dos seus 36km de extensão, áreas dos
municípios de Alagoinha, Pesqueira e Sanharó, e desagua no rio Ipojuca, a cerca de 6 km à
jusante da cidade de Sanharó.

O rio Ipojuca corta diversas sedes municipais destacando-se: Belo Jardim, Caruaru,
Bezerros, Gravatá, Escada e Ipojuca.

Seu estuário foi bastante alterado nos últimos anos em decorrência da instalação do
Complexo Portuário de Suape.

3.3.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do rio Ipojuca abrange uma área de 3.514,35km2, correspondendo a
3,55% da área do Estado, estando nela incluídas áreas de 24 municípios dos quais 12 estão
com suas sedes inseridas na bacia, conforme mostra o quadro II.3.3/1.

3.3.4 -Geologia

Quase toda a bacia hidrográfica do rio Ipojuca é representada por rochas cristalinas e
cristalofilianas do Pré-Cambriano, de vez que 97% da sua área de 3.514,3km2 situa-se nesse
contexto geológico.
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Quadro II.3.3/1 - Relação dos Municípios da UP3 - Ipojuca

Sede Área do Município
Localizada Total Pertencente à UPMUNICÍPIOS

na UP km2 km2 %
1 ALAGOINHA 180,1 52,8 29,3
2 ALTINHO 452,6 5,4 1,2
3 AMARAJI 238,8 64,5 27,0
4 ARCOVERDE 380,6 102,8 27,0
5 BELO JARDIM * 653,6 232,0 35,5
6 BEZERROS * 545,7 234,1 42,9
7 CACHOEIRINHA 183,2 2,0 1,1
8 CARUARU * 932,0 391,4 42,0
9 CHÃ GRANDE * 83,7 69,8 83,4

10 ESCADA * 350,3 203,5 58,1
11 GRAVATÁ * 491,5 183,8 37,4
12 IPOJUCA * 514,8 174,5 33,9
13 PESQUEIRA 1.036,0 618,5 59,7
14 POÇÃO * 212,1 195,1 92,0
15 POMBOS 236,1 67,8 28,7
16 PRIMAVERA * 96,5 78,1 80,9
17 RIACHO DAS ALMAS 313,9 11,3 3,6
18 SAIRÉ 198,7 76,1 38,3
19 SANHARÓ * 247,5 240,6 97,2
20 SÃO BENTO DO UNA 715,9 77,3 10,8
21 SÃO CAETANO * 373,9 255,4 68,3
22 TACAIMBÓ * 210,9 130,8 62,0
23 VENTUROSA 326,1 3,9 1,2
24 VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 345,7 42,9 12,4

TOTAL 12 3.514,3

 A unidade lito-estratigráfica dominante é o Complexo Migmatítico-Granitóide - pCmi,
onde os granitos e granodioritos são predominnates sobre os migmatitos. Os migmatitos,
dos tipos estromático, nebulítico e epibolítico, ocorrem no baixo curso da bacia, entre
Amaraji e Ipojuca e numa estreita faixa entre Sanharó e Gravatá.

Ao sul de Sanharó ocorrem quartzitos pertencentes a Unidade Quartzítica da Região de
Garanhuns, dispostos na direção NE-SW.

Uma extensa falha transcorrente destrógira, que atravessa toda a bacia segundo a direção E-
W, recebendo o nome de Lineamento Pernambuco por atravessar todo o estado, constitui a
separação entre os gnaisses para sul e granitos que dominam para norte, nos municípios de
Caruaru, Tacaimbó, Belo Jardim e Pesqueira, daí prolongando-se para oeste até o
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município de Arcoverde. Outro maciço granítico-diorítico ocorre para sul, de São Caetano
até Chã Grande.

Os xistos e gnaisses indiferenciados - pCAx - do Pré-Cambriano Superior ocorrem em
áreas muito restritas ao norte dos municípios de Bezerros e Gravatá, associados a
metagrauvacas, quartzitos e calcários cristalinos, podendo ser considerados como correlatos
do Grupo Salgueiro, de grande ocorrência na região oeste do estado.

As estruturas dominantes são as falhas transcorrentes destrógiras com direção E-W ou NE-
SW (na região de Tacaimbó). Nos migmatitos que ocorrem no baixo curso da bacia podem
ser notados eixos de dobras antiformes e sinformes, com direções paralelas segundo NE-
SW.

Quanto aos sedimentos que participam com apenas 3% da área, dominam os depósitos
aluviais recentes com uma área de 21,79km2, seguido de reduzidos afloramentos da
Formação Cabo, representada por conglomerados, arenitos arcoseanos com matriz argilosa,
siltitos e argilas e ainda vulcanitos sob a forma de diques, sills, necks ou derrames, de
constituição ácida - riolitos - a básica - traquito e basalto.

3.3.5 - Solos

3.3.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

No terço inferior que corresponde praticamente à porção a jusante de Gravatá, dominam as
classes de solos Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico e Podzólico Vermelho
Amarelo. A classe Latossolo compreende solos muito profundos, muito porosos, bem a
acentuadamente drenados, de textura argilosa. Químicamente, são solos ácidos com pH
variando entre 4,2 e 5,5 e baixa saturação de bases, e portanto, de baixa fertilidade natural,
porém de boas condições físicas face ao relevo movimentado que apresentam, devem ser
utilizados para pastagem (LVd6). O LVd3 por seu relevo montanhoso, deve ser reservado a
recomposição da flora e da fauna. Ocupam respectivamente, 276,67km2 e 213,53km2. Os
Podzólicos compreendem solos com B textural, com perfís bem diferenciados, profundos,
moderadamente a bem drenados, de textura franco argilo arenosa ou franco arenosa no
horizonte superficial e argilosa no sub-solo. Com relação às propriedades químicas, estes
solos apresentam reação ácida, pH variando de 4,0 a 5,5 na superfície e de 4,5 a 5,0 no sub-
solo. Quanto à vegetação, ambas as classes estão relacionadas aos remanescentes da
floresta sub-perenifólia e mesmo sub-caducifólia. O relevo dominante é ondulado, nas
unidades PV1, PE15, PE16 e PE17. Nas demais é forte ondulado e montanhoso, que
representa uma das principais limitações ao cultivo dos referidos solos.
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O trecho correspondente ao Agreste e que compreende aos terços médio e superior da
bacia, apresenta uma maior diversidade de solos, destacando-se em termos de ocorrência as
classes de Regossolos, Planossolos, Solos Litólicos e Podzólicos. A classe de maior
expressão no referido trecho é representada pelo Regossolo Eutrófico com fragipan, que
compreende solos pouco desenvolvidos, arenosos, mediamente profundos ou profundos,
apresentando teores médios ou elevados de materiais primários de fácil intemperização. São
solos ácidos a moderadamente ácidos, de fertilidade natural baixa e que possuem fragipan
em geral logo acima da rocha. No geral, são solos que ocorrem em condições de relevo
suave ondulado, com declividades de 3% a 8% e vales muito abertos. A vegetação nativa
corresponde à Caatinga hipoxerófila arbórea-arbustiva. Excentuando a fertilidade natural
baixa, os solos desta classe, por apresentarem relevo favorável e regulares condições
físicas, são aptos para uma exploração agrícola diversificada. Na verdade, eles já são
bastante cultivados com culturas temporárias e pastagens .

O Planossolo Solódico é outra classe de expressão no trecho do Agreste, e compreende
solos com horizonte B textural, argila de atividade alta, com mudança textural abrupta, que
ocorrem geralmente em áreas de cotas mais baixas, sendo característico haver um excesso
de umidade no curto período chuvoso e um extremo ressecamento no longo período seco.
São solos de profundidade média, em torno de 70cm, imperfeitamente drenados,
geralmente apresentando, nos horizontes superficiais, regular quantidade de calhaus e
cascalho de quartzo. São moderadamente ácidos na camada superficial e praticamente
neutros nos horizontes sub-superficiais, e com sódio trocável, normalmente entre 6% e 15%
no horizonte B e alta saturação de bases. Ocorrem em relevo predominantemente suave
ondulado e ondulado e a vegetação nativa está relacionada à Caatinga hipoxerófila. Devido
às condições de drenagem impedida e aos teores de sódio nos horizontes sub-superficiais,
além do ressecamento no período seco, são solos que apresentam várias restrições à
exploração agrícola, sendo mais indicados para pastagens com destaque para as unidades de
mapeamento PL1, PL2 e PL5. Do ponto de vista hidrologico, são solos capazes de gerar
escoamentos representativos nas chuvas mais intensas.

Com ocorrência também expressiva, notadamente na porção mais a montante da bacia, têm-
se os Solos Litólicos, que, além de mapeados como componente principal aparecem, via de
regra, como o segundo ou o terceiro componente das unidades de mapeamento. São solos
muito rasos, pouco desenvolvidos, possuindo apenas um horizonte A fraco, seguido de
horizonte C e da rocha. Possuem média e alta saturação de bases, são moderadamente
drenados, de textura média ou arenosa. O relevo se apresenta variando de suave ondulado a
forte ondulado. Sendo solos muito rasos e que apresentam freqüentemente pedregosidade
e/ou rochosidade, além da susceptibilidade a erosão, apresentam sérias limitações à
exploração agrícola, e exigem severas medidas de conservação, quando cultivados. Por isto,
os referidos solos devem ser destinados a preservação da fauna e da flora.

A classe de Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico é outra ocorrência que,
apesar da pouca expressão, merece registro. Trata-se de solos similares em morfologia aos
da classe Podzólico Vermelho Amarelo, dos quais são diferenciados pelo caráter eutrófico
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que apresentam. Compreendem também solos com B textural (não hidromórficos), de
textura argilosa, saturação com alumínio menor que 50%, e saturação de bases média a alta
( V>35%) no horizonte B.

As classes acima descritas, tanto para a Zona da Mata como para a região do Agreste,
representam no seu conjunto, os principais solos que ocorrem ao longo da área da bacia.
Outras classes de solos são também encontradas, no entanto, carecem de expressão quanto
à ocorrência.

Em termos de potencial de uso agrícola, na Zona da Mata, apesar dos solos apresentarem
regulares condições físicas e químicas, o relevo movimentado, que vai de ondulado até
montanhoso, representa uma forte limitação para o seu aproveitamento agrícola. A cultura
da cana de açúcar, praticada secularmente com baixos níveis tecnológicos e de
produtividade, tem sido a principal ocupação da referida zona.

Na zona do Agreste, muito embora a diversidade de solos, o potencial agrícola da área é
pobre. Os Regossolos, apesar da textura arenosa e das severas limitações climáticas, são os
mais cultivados. O mesmo pode-se dizer dos Podzólicos, cuja ocorrência predominante é
em trechos de relevo movimentado. Os Solos Litólicos, de grande expressão na região, com
fortes limitações, principalmente de natureza física, não são aptos para exploração agrícola,
sendo mais indicados para Refugio Silvestre. Esse também é o caso do Planossolos, que
ocorrem nas partes de cotas mais baixas.

Em suma, seja por condições de relevo, seja por limitações de natureza física ou química,
além das deficiências climáticas no Agreste, a bacia como um todo, apresenta um baixo
potencial agrícola.

Face a grande diversidade de solos que apresenta a bacia, indicam-se no quadro II.3.3/2 as
unidades de mapeamento de cada classe de solo, com respectivo uso potencial.

Na prática, os solos apropriados para pastagem são em geral pouco desenvolvidos, exceto
os Latossolos cuja limitação é o relevo movimentado. Os demais são limitados pelo pouco
desenvolvimento que apresentam, e conseqüente reduzida capacidade de retenção hídrica.
Os solos que devem ser destinados a recomposição da fauna e da flora, com destaque para
os Latossolos e Podzólicos apresentam relevo ondulado a montanhoso, com elevados riscos
de erosão. Os Solos Litólicos além de rasos apresentam também relevo movimentado, o
que os faz gerador de escoamento representativos e sujeitos a erosão.

As Areias Quartzosas Marinhas Distróficas (AMd), são exessivamente arenosos e drenadas,
muito ácidos de baixa fertilidade natural. Ocorrem na bacia já na baixa de litorania próximo
a orla marítima. Por serem excessivamente drenados, absorvem bem as primeiras chuvas,
porém, ao longo do período chuvoso, sofrem problemas de elevação de lençol freático nas
áreas mais baixas. Oferecem baixa retenção de unidade e nutrientes. Em áreas expostas à
brisa marítima podem sofrer erosão eólica.
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Quadro II.3.3/2 – Unidades de Mapeamento e Uso Potencial

Classe de Solos Agricultável Pastagem Refugio Silvestre

Podzólicos PV1 – PE15 – PE16
– PE17.

PV3 – PE9 – PE10 – PE11
– PE14.

Latossolos LVd6 LVd3

Regossolos REe1 – REe2 –
REe3

REe5

Solos Aluviais A2

Planossolos PL1 - PL2 - PL5

Areias Quartzosas
Marinhas AMd

Solos de
Mangue

SM

Solos Litólicos Re4 – Re5 – Re7 -Re10

São utilizadas como áreas de pastagem, intercaladas com plantios de coqueiros e
mangueiras. Por sua baixa fertilidade oferecem produtividades pouco atrativas.
Recentemente, o uso dessas terras tem interessado mais a atividades urbanas de loteamento,
pela proximidade do mar, em detrimento do uso agrícola.

Os Solos Indiscriminados de Mangue (SM), compreendem solos halomorficos, alagados
próximo a orla marítima, já sob influência da água e do movimento dos marés. São
gleyzados, pouco desenvolvidos, com elevado teor de sais e sedimentos finos que se juntam
a matéria orgânica da decomposição da vegetação existente fornecendo alimento para
espécies animais que dependem disso para viver. São solos não agricultáveis, e seu melhor
uso é mesmo a preservação da fauna e da flora já que são ricos em espécies próprias do
mangue.
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3.3.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

A grande variação de classe de solos na bacia recomenda seu agrupamento e indicações
de áreas conforme se apresenta no quadro II.3.3/3.

Cabe destacar a participação dos Regossolos e Planossolos nos dois terços superiores da
bacia que coincidem com o Agreste, e, no terço inferior próximo ao litoral o destaque
fica para Latossolos e para Podzólicos.

Quadro II.3.3/3 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVd3 213,53 6,08 RS - - 6,08 mon
LVd6 276,67 7,87 P - 7,87 - on e fon
PV1 61,03 1,74 A 1,74 - - on e fon
PV3 184,98 5,26 RS - - 5,26 fon e mon
PV4 0,92 0,03 A 0,03 - - on
PE9 113,05 3,22 RS - - 3,22 fon
PE10 35,71 1,02 RS - - 1,02 fon
PE11 24,65 0,70 RS - - 0,7 fon
PE14 71,55 2,04 RS - - 2,04 fon e mon
PE15 41,41 1,18 A 1,18 - - on
PE16 106,43 3,03 A 3,03 - - on
PE17 42,48 1,21 Ap 1,21 - - on e fon
PL1 236,05 6,72 P - 6,72 - son
PL2 304,85 8,67 P - 8,67 - son
PL5 109,44 3,11 P - 3,11 - pl e son
SM 8,20 0,23 RS - - 0,23 pl
A2 8,96 0,26 A 0,26 - - pl
Re4 172,70 4,91 RS - - 4,91 son
Re5 142,88 4,07 RS - - 4,07 fon e mon
Re7 16,91 0,48 RS - - 0,48 on e fon
Re9 16,86 0,48 RS - - 0,48 fon e mon
Re10 103,67 2,95 RS - - 2,95 fon e mon
REe1 644,44 18,34 Ap 18,34 - - son
REe2 555,36 15,80 Ap 15,80 - - son e on
REe3 20,50 0,58 Ap 0,58 - - son e on
AMd 1,10 0,03 P - 0,03 - pl
ÁREA TOTAL 3514,35 100,00 - 42,17 26,40 31,44 -
LEGENDA:
Uso Pot          =uso potencial pl     =plano
Agric              =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past=agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.           =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso



PERH-PE
VOLUME 1

3.3.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP3 - Ipojuca, com suas respectivas áreas e o
percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.3/4 a seguir e mapa no Atlas).

Quadro II.3.3/4 – Vegetação / Uso do Solo na UP3 - Ipojuca

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA(km2) PERCENTUAL(%)
VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 140,54 4,00

AÇUDE 3,81 0,11
SOLO EXPOSTO 403,90 11,50

MANGUE 9,18 0,26
OCEANO 0,59 0,02

VEG. ARBUSTIVA ARBO. FECHADA 224,08 6,37
VEG. ARBUST. ARBO. ABERTA 19,19 0,54

MATA ATLÂNTICA 176,37 5,02
ANTROPISMO 1387,52 39,49

CANA 1051,30 29,91
ÁREA URBANA 28,79 0,82

________________________________ ______________ ___________________
USO NÃO IDENTIFICADO:

NUVEM 41,32 1,17
SOMBRA 27,71 0,79

                                                 TOTAL                3514,30                            100,00
________________________________ ______________ ___________________

3.4 - UP4 - Sirinhaém

3.4.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP4, que corresponde à bacia hidrográfica do rio
Sirinhaém, está localizada entre 8º16’05” e 8º44’50” de latitude sul, e 35º01’00” e
35º47’58” de longitude a oeste de Gr. Está inserida nas microrregiões da Mata
Meridional Pernambucana e do Brejo Pernambucano.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio Ipojuca (UP3); ao sul com a bacia
hidrográfica do rio Una e o quarto grupo de bacias de pequenos rios litorâneos GL4
(UP17); a leste com o Oceano Atlântico e o terceiro grupo de bacias de pequenos rios
litorâneos GL3 (UP16); e a oeste com a bacia hidrográfica do rio Una (UP5).
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3.4.2 – Rede Hidrográfica

O rio Sirinhaém nasce nas encostas da Serra do Alho no município de Camocim de São
Félix, a uma altitude aproximada de 800 metros. O rio Sirinhaém ao longo do seu curso,
com direção noroeste-sudeste, percorre uma distância de 116km, desaguando no Oceano
Atlântico.

Seus principais afluentes são pela margem direita, riacho Tanque das Piabas, riacho
Barra do Penon, riacho Amaragi, rio Camaragibe, rio Tapiruçu e rio Sabiró.

Os afluentes da margem esquerda são de menor expressão destacam-se entre eles:
riacho Seco, riacho Bonito Grande, rio Cuiambuca e riacho Espírito Santo.

O rio Amaragi, é o tributário mais importante, tem suas nascentes no município de
Cortês a uma altitude aproximada de 500m, drenando ao longo do seu curso de 42km, a
cidade de Amaragi e áreas dos municípios de Ribeirão e Cortês.

3.4.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do rio Sirinhaém abrange uma área de 2.069,60km2,
correspondente a 2,09% da área do Estado, estando nela incluídas áreas de 18
municípios, dos quais 8 tem suas sedes inseridas na bacia conforme apresentado no
quadro II.3.4/1.

3.4.4 –Geologia

A reduzida reduzida área da bacia do Rio Sirinhaém com apenas 2.069,6km2 é
dominada - 93% - por rochas cristalinas e cristalofilianas do Pré-Cambriano Indiviso,
representado pelo Complexo Migmatítico-Granitóide - pCmi que ocorre no Maciço
Mediano Pernambuco-Alagoas (Brito Neves 19750 também conhecido como Batólito
Pernambuco-Alagoas (Sobral & Ritcher in Schaller,1969).

No contexto desse Complexo Migmatítico-Granitóide predominam os granitos e
granodioritos com contatos indistintos entre si. Os migmatitos, dos tipos estromático,
nebulítico, epibolítico e polimigmatíto se restringem aos municípios de Gameleira,
Ribeirão, Amaraji e Cortês. Sua composição é predominantemente granodiorítica com
paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático, sendo freqüentemente
granitizados com inclusão de corpos graníticos de difícil distinção.
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Os corpos migmatíticos são bastante orientados com lineações NE-SW e eixos
antiformes e sinformes com idêntica orientação. São mais evidenciadas as estruturas
dúcteis do que as rúpteis.

Poucos falhamentos são marcantes nessa área, podendo ser assinaladas as falhas
transcorrentes dextras de Sirinhaen e Gameleira, com direção NW-SE, além de outras
de movimentos indistintos, com direção NE-SW que ocorrem em Camocim de São
Félix e Cortês.

Quadro II.3.4/1 - Relação dos Municípios UP4 – Sirinhaém

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 ÁGUA PRETA 532,0 54,8 10,3
2 AMARAJI * 238,8 174,3 73,0
3 BARRA DE GUABIRABA * 118,1 113,1 95,8
4 BEZERROS 545,7 0,0 0,0
5 BONITO 392,9 108,8 27,7
6 CAMOCIM DE SÃO FÉLIX * 50,9 37,3 73,3
7 CORTÊS * 99,2 99,2 100,0
8 ESCADA 350,3 77,1 22,0
9 GAMELEIRA * 260,8 227,7 87,3

10 GRAVATÁ 491,5 79,1 16,1
11 IPOJUCA 514,8 179,7 34,9
12 JOAQUIM NABUCO 115,6 47,7 41,3
13 PRIMAVERA 96,5 18,4 19,1
14 RIBEIRÃO * 288,0 288,0 100,0
15 RIO FORMOSO 235,0 110,5 47,0
16 SAIRÉ * 198,7 122,6 61,7
17 SÃO JOAQUIM DO MONTE 230,6 11,8 5,1
18 SIRINHAÉM * 356,7 315,0 88,3
19 TAMANDARÉ 205,0 4,5 2,2

TOTAL 8 2.069,6

Os 7% de área sedimentar são cobertos predominantemente por aluviões recentes que
ocupam 86,81 km2. Esses aluviões recobrem rochas da unidade cretácica. a Formação
Cabo, representada por sedimentos conglomeráticos, arcoseanos e siltico-argilosos,
além de vulcanitos na forma de sills ou derrames, de composição básica - traquito a
basalto. Essas reduzidas ocorrências de representantes da Formação Cabo, constituem a
terminação sul da Bacia Sedimentar do Cabo

Ocorrências de argilas e titânio são assinaladas na área, sem todavia, representarem
jazidas minerais de importância econômica.
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3.4.5 - Solos

3.4.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Observa-se um grande domínio de Solos típicos a faixa costeira com amplo domínio de
Podzólicos e Latossolos. Outros solos, de menor expressão em área ocorrem com é o
caso dos Aluviais, Areias Quartzosas Marinhas, Solos Indiscriminados de Mangue e
Regossolos. Destacam-se como agricultáveis os Podzólicos das unidades de
mapeamento PE15, PE17, os Aluviais (A2) e os Regossolos (REe2) . Já os Podzólicos PV3
e PV6, os Latossolos (LVd6) e Areias Quartzosas Marinhas (AMd) são solos
apropriados para pastagem. Os Latossolos (LVd3), e os Solos Indiscriminados de
Mangue (SM) devem ser reservados ao refugio silvestre e recomposição de flora e fauna
(ver mapa no Atlas).

Na prática, nem sempre esse vocação de uso dos solos é obedecida. Existem grandes
áreas de Latossolos e Podzólicos cultivados com cana de açúcar, embora as
produtividades sejam baixas e se verifique processos erosivos nesses solos. Tal uso
inadequado decorre da pressão que exerce o cultivo da cana sobre as terras mais
próximas às usinas em busca de redução dos custos de transporte.

Os Podzólicos representados pela unidade de mapeamento PE15  são solos do tipo B
textural, de baixa e média fertilidade natural, ácidos, com boa capacidade de retenção
hídrica pela textura argilosa que possuem, embora, aproveite parcialmente as chuvas,
chegando a gerar escoamentos representativos nas chuvas mais fortes, sobretudo pelo
relevo ondulado que favorecem a escoamentos superficiais. Seu uso agrícola sofre
limitação pelo relevo, sendo necessário práticas simples de conservação de solos para
um uso mais intensivo, podendo esses solos serem utilizado com culturas diversificadas
de ciclo, curto e longo, desde que corrigidas as deficiências de fertilidade natural, para
obtenção de melhores produtividades.

Os Solos Aluviais componentes da unidade Ae2, apresentam reação de ligeiramente
ácido até ligeiramente alcalino. São moderado a imperfeitamente drenados, face às
diferenciações texturais que encerram horizontes com maior teor de argila, por isso,
apresentam um certo risco à salinização. Essa variação textural com predominância de
argila na profundidade, influencia a permeabilidade, que se torna reduzida, e a
drenagem que assume maior lentidão, ao longo do perfil do solo. Ocorrem em faixas
estreitas e longitudinais às margens do rio. Seu uso em condições de sequeiro é afetado
pela seca edáfica, levando a elevados riscos de perda das safras. A irrigação desses solos
é fortemente restringida pela disponibilidade de água pois as maiores acumulações de
água se situam distantes delas. São solos pouco sujeitos a erosão e com riscos de
salinização quando irrigados sem adequada rede de drenagem.

A utilização desses dolos se dá em geral com milho, feijão, capineiras para corte e cana
de açúcar, limitadas a pequenas áreas irrigáveis.
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Os Podzólicos representativos pelas unidade e mapeamento PV3 e PV6 e os Latossolos
(LVd6) são muito susceptíveis a erosão em decorrência do relevo forte ondulado que
apresentam. São solos relativamente profundos, ácidos de baixa fertilidade natural
elevada capacidade de retenção hídrica e baixa capacidade de infiltração nas chuvas
mais intensas, gerando escoamentos superficiais representativos, o que contribui para
formação de processos erosivos se práticas de conservação de solo não forem adotados.
O uso mais apropriado desses solos é com pastagens tendo na meia encosta cinturões de
espécies florestais, forrageiras ou não, para atenuar os processos erosivos que em geral
se instalam do alto para baixo, nas pendentes mais prolongadas, cujo fluxos de
escoamentos precisam ser contidos por tais cinturões.

As Areias Quartzosas Marinhas Distroficas (AMd), são solos excessivamente
arenosos e drenados, muito ácidos, de baixa fertilidade natural. Ocorrem na bacia já na
baixada litorânea próximo a orla marítima. Por serem excessivamente drenadas,
absorvem bem as primeiras chuvas, porém, ao longo do período chuvoso, sofrem
problemas de elevação de lençol freatico nas áreas mais baixas. Oferecem baixa
retenção de unidade e nutrientes, e nas áreas expostas a briza marítima podem sofrer
erosão eólica.

São utilizados como áreas de pastagem, intercaladas de plantios de coqueiros e
mangueiras. Por sua baixa fertilidade oferecem produtividades pouco atrativos.
Recentemente, o uso dessas terras tem interessado mais a atividades urbanas de
loteamento pela proximidade do mar em detrimento do uso agrícola.

Os Latossolos representados pela unidade de mapeamento LVd3, apresentam textura
argilosa e relevo montanhoso. Hidrologicamente são solos de elevado potencial de
escoamento superficial e altos riscos de erosão. São profundos, ácidos e de baixa
fertilidade natural e de fortes limitação ao uso econômico, pelo relevo que apresentam.
Tais solos devem ser reservados a preservação da flora e da fauna.

Os Solos Indiscriminados de Mangue (SM), compreendem solos halomorficos,
alagados próximo a orla marítima, já sob influência da água e do movimento das marés.
São gleyzados, pouco desenvolvidos, com elevado teor de sais, e sedimentos finos que
se juntam a matéria orgânica da decomposição de vegetação existente fornecendo
alimento para espécies animais que dessa água dependem para viver. Não são solos
agricultáveis e seu melhor uso é mesmo preservação da fauna e da flora já que são ricos
em espécies próprias de mangue.

Os Regossolos representados pela unidade de mapeamento REe2 são medianamente
desenvolvidos, com textura arenosa, capazes de aproveitar a maioria das chuvas
gerando pouquíssimos escoamentos. São susceptíveis a erosão e podem ser utilizados
com a agricultura nas fases suave ondulado e com pastagens nas áreas com relevo
ondulado.
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3.4.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Cabe destacar os solos da unidade LVd6 como a maior área passível de uso econômico
na bacia. Essa área deve ser utilizada com pastagem, conforme se indica no quadro
II.3.4/2.

Por outro lado, a unidade PE15 que deve ser destinada a agricultura, representa a maior
área para uso agrícola, além de outras unidades de menor expressão em área.

Quadro II.3.4/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVd3 415,24 20,06 RS - - 20,06 mon
LVd6 1270,60 61,39 P - 61,39 - on e fon
PV3 16,73 0,81 RS - - 0,81 fon e mon
PV6 132,06 6,38 P - 6,38 - on
PE15 165,80 8,01 A 8,01 - - on
PE17 20,52 0,99 Ap 0,99 - - on e fon
A2 10,26 0,50 A 0,5 - - pl
REe2 3,29 0,16 Ap 0,16 - - son e on
SM 22,07 1,07 RS - - 1,07 pl
AMd 13,02 0,63 P - 0,63 - pl
ÁREA TOTAL 2069,60 100,00 - 9,66 68,40 21,94 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

3.4.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP4 - Sirinhaém, com suas respectivas áreas e o
percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.4/3 a seguir e mapa no Atlas).
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Quadro II.3.4/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP4 - Sirinhaém

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
AÇUDE 1,29 0,06

SOLO EXPOSTO 123,85 5,98
MANGUE 12,23 0,59
OCEANO 2,68 0,13

VEG. ARBUST. ARBÓ. FECHADA 4,37 0,21
MATA ATLÂNTICA 222,58 10,75

ANTROPISMO 8,27 0,40
CANA 1425,04 68,87

ÁREA URBANA 3,72 0,18
USO NÃO IDENTIFICADO:

NUVEM 141,49 6,48
SOMBRA 124,08 5,99

                                                  TOTAL                2069,60                            100,00

3.5 -  UP5 - Una

3.5.1 – Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP5, que corresponde à bacia hidrográfica do rio
Una, está localizada  no limite sul do litoral do Estado de Pernambuco, entre 8o 17’14” e
8o 55’ 28’’ de latitude sul, e 35o 07’48’’ e 36o 42’10’’ de longitude a oeste de
Greenwich. Está inserida nas microrregiões do Vale do Ipojuca, Brejo Pernambucano e
Mata Meridional Pernambucana.

Limita-se ao norte com as bacias hidrográficas dos rios Ipojuca (UP3) e Sirinhaém
(UP4); ao sul com a bacia hidrográfica do rio Mundaú (UP6), o Estado de Alagoas e o
quinto grupo de pequenos rios litorâneos GL5 (UP18); a leste com o Oceano Atlântico e
o quarto grupo de bacias de pequenos rios litorâneos GL4 (UP17) e a oeste com as
bacias hidrográficas dos rios Ipojuca (UP3) e Ipanema (UP7).

3.5.2  - Rede Hidrográfica

O rio Una nasce na serra da Boa Vista no município de Capoeiras, a uma altitude de
aproximadamente  900metros e percorre uma extenção aproximada de 255km. A
direção do seu curso em geral é oeste-leste e apresenta-se intermitente até
aproximadamente a cidade de Altinho. A partir daí torna-se perene.

Seus principais afluentes pela margem direita são o riacho Salobro, riacho Salgadinho,
riacho Quatis, riacho da Mandioca, rio da Chata, rio Piranji e rio Jacuípe. Na margem
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esquerda destacam-se: riacho Games, riacho Gravatá, riacho Exú, rio Mentiroso, rio
Maracujá, rio Camevô, rio Preto, rio Camocim-Mirim e rio José da Costa.

3.5.3 - Área e Divisão Político Administrativa

A bacia hidrográfica do rio Una apresenta uma área de aproximadamente 6.785,79km2

dos quais 6.292,90km2 estão inseridos no Estado de Pernambuco e os 492,89km2

restantes no Estado de Alagoas. A área da bacia correspondente ao Estado de
Pernambuco, apresenta um percentual de 6,32% do total do Estado.

A bacia hidrográfica do rio Una, na porção referente ao Estado de Pernambuco abrange
41 municípios, dos quais apenas 27 tem suas sedes inseridas na bacia, além de um
grande número de pequenas localidades, distribuídas ao longo de toda a bacia. Os
municípios integrantes da bacia  e seus percentuais de  participação estão definidos no
quadro II.3.5/1.

3.5.4 – Geologia

A extensa bacia do rio Una que nasce no município de São Bento do Una e possui uma
área de 6.292,9km2 é representada quase inteiramente por rochas cristalinas e
cristalofilianas do Pré-Cambriano Indiviso.

Com efeito, 97,4% dessa área é constituída pelo Complexo Migmatítico-Granitóide -
pCmi com participação aproximadamente igualitária entre os migmatitos e os granitos.
Os migmatitos, dos tipos estromático, epibolítico, nebulítico e diadisítico, com
composição predominantemente granodiorítica possuindo paleossoma anfibolítico e
neossoma quartzo-feldspático, ocorrem principalmente nas áreas de Belém de Maria,
Maraial até Agua Preta e mais a oeste de São Bento do Una a Agrestina.

Quanto aos granitos associados a granodioritos dominam no baixo curso em Barreiros e
no médio curso de Jurema, Lagoa dos Gatos a Bonito; isolados como corpos graníticos
ocorrem ainda a oeste de Lagedo e Jupi e ao sul de Belo Jardim.

Um corpo de sienito com variações entre quartzo-sienito e melasienito, do Pré-
Cambriano Superior, ocorre em Cachoeirinha, em forma elíptica de direção NNE-SSW.

As estruturas dúcteis predominam nos migmatitos da região de Catende-Agua Preta
com eixos antiformes e sinformes segundo direção NE-SW. Eventuais falhamentos
transcorrentes destrógiros de direção NW-SE ocorrem nesses migmatitos, além de um
falhamento transcorrente levógiro de maior extensão, de Capoeiras a São Bento do Una,
com direção NE-SW a NNE-SSW.
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Quadro  II.3.5/1 - Relação dos Municípios da UP5 – Una

Sede Área do Município
Localizada Total Pertencente à UPMUNICÍPIOS

na UP km2 km2 %
1 AGRESTINA * 198,0 198,0 100,0
2 ÁGUA PRETA * 532,0 477,2 89,7
3 ALTINHO * 452,6 447,2 98,8
4 BARRA DE GUABIRABA 118,1 5,0 4,2
5 BARREIROS * 229,8 195,1 84,9
6 BELÉM DE MARIA  * 63,8 63,8 100,0
7 BEZERROS 545,7 63,8 11,7
8 BONITO * 392,9 284,1 72,3
9 CACHOEIRINHA * 183,2 181,2 98,9

10 CAETÉS 324,2 25,0 7,7
11 CALÇADO * 56,0 39,7 70,9
12 CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 50,9 13,6 26,7
13 CANHOTINHO 423,0 36,4 8,6
14 CAPOEIRAS * 344,3 253,1 73,5
15 CARUARU 932,0 11,2 1,2
16 CATENDE * 160,9 160,9 100,0
17 CUPIRA * 104,2 104,2 100,0
18 GAMELEIRA 260,8 33,1 12,7
19 IBIRAJUBA * 218,0 218,0 100,0
20 JAQUEIRA * 90,9 90,9 100,0
21 JOAQUIM NABUCO * 115,6 67,9 58,7
22 JUCATÍ * 109,4 22,0 20,1
23 JUPÍ * 151,2 86,5 57,2
24 JUREMA * 147,0 139,4 94,8
25 LAGOA DOS GATOS * 189,2 189,2 100,0
26 LAJEDO * 208,9 206,2 98,7
27 MARAIAL * 217,3 217,3 100,0
28 PALMARES * 376,2 376,2 100,0
29 PANELAS * 369,6 369,6 100,0
30 PESQUEIRA 1.036,0 17,6 1,7
31 QUIPAPÁ * 225,6 225,6 100,0
32 RIO FORMOSO 235,0 15,7 6,7
33 SANHARÓ 247,5 0,0 0,0
34 SÃO BENEDITO DO SUL  * 209,3 209,3 100,0
35 SÃO BENTO DO UNA * 715,9 638,6 89,2
36 SÃO CAETANO 373,9 105,4 28,2
37 SÃO JOAQUIM DO MONTE * 230,6 218,8 94,9
38 SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 75,0 18,7 24,9
39 TACAIMBÓ 210,9 55,3 26,2
40 TAMANDARÉ 205,0 92,3 45,0
41 VENTUROSA 326,1 3,6 1,1
42 XEXÉU * 116,5 116,5 100,0

TOTAL 27 6.292,9



PERH-PE
VOLUME 1

Quanto a área sedimentar com 35,62km2 , correspondente a apenas 2,6% da bacia, é
representada quase inteiramente por depósitos areno-argilosos de aluviões recentes,
além de reduzidos testemunhos da Formação Barreira0s com composição areno-
argilosa, em morros isolados.

3.5.5 - Solos

3.5.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Existe na bacia grande diversidade de solos destacando-se dois contextos diferenciados
quais sejam: solos do cristalino e solos da faixa sedimentar litorânea. Os solos do
cristalino, dentre os quais ocorrem Planossolos, Regossolos, Vertissolos e Solos
Litólicos situam-se nos dois terços superiores da bacia onde domina um ambiente semi-
árido, enquanto que, a faixa sedimentar litorânea caracterizada pela presença de
Podzólicos Distróficos, Latossolos Distróficos e Areias Quartzosas Marinhas representa
a porção mais chuvosa.

Por se tratar de uma bacia que se estende por duas Zonas Fisiográficas, a porção que
fica no Litoral-Mata, apresenta solos mais desenvolvidos (PV1, PV3, LVd6 e LVd7)
todavia, com relevo movimentado, raramente ondulado, e, mais freqüentemente, forte
ondulado a montanhoso, o que torna tais solos, muito susceptíveis à erosão. Atualmente
esses solos são cultivados com cana-de-açúcar à baixas produtividades, fazendo prever
que nos próximos anos, seu uso volte a ser o de recomposição de floresta original que
deu nome a zona litorânea de Zona da Mata. Esse será o uso mais ecologicamente
recomendado, face a baixa fertilidade que apresentam. Pequenas áreas de pastagens para
os animais de trabalho e pequenas engordas também ocorrem nessa área sem, todavia,
assumir maior expressão.

As unidades PV1 e AMd merecem ser destacadas. A PV1 por ser um solos desenvolvido
com relevo ondulado, embora pouco fértil, pode ser utilizado com culturas de ciclo
longo e curto, observados as práticas de controle a erosão que o solo requer.

A unidade AMd compõe-se por solos planos excessivamente arenosos com pouca
retenção de umidade e nutrientes. Apresenta aptidão para cultivo do coqueiro, do
cajueiro e de mangueiras que sujeitos ao regime climático da região, produzem uma
safra por ano.

Do ponto de vista hidrológico os solos do terço inferior tem elevada capacidade de
absorção das chuvas e de retenção hídrica, alto grau de erodibilidade pelo relevo
movimentado e pela textura argilosa que possuem, além do que são geradores de
escoamentos representativos tendo em vista a lenta capacidade de absorção das chuvas,
típicas dos solos argilosos, sobretudo num padrão climático que, não raro, supera os 80
dias de chuva no período chuvoso de 6 a 7 meses.
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A oeste da mancha PV6 está a porção semi-árida da bacia, já situada na Zona
Fisiográfica do Agreste, caracterizada por apresentar solos pouco desenvolvidos onde
ocorrem as unidades de mapeamento REe1, REe2, REd2, REd3, PE12, PL1, PL9 e V2 que
têm potencial de aproveitamento econômico com pastagem e com agricultura. Os Solos
Litólicos (Re3 e Re9) deverão se destinar a recomposição da fauna e da flora. São úteis
por provocarem elevados escoamentos quando ocorrem as chuvas, facilitando a
formação de aguados, tão escassas na bacia.

Os Regossolos representados pelas unidades REe1, REe2, REd2 e REd3 ocorrem em
áreas isoladas ao norte, a nordeste e a sudoeste da bacia. São solos do tipo A/C pouco
desenvolvidos, arenosos, medianamente profundos, com presença de materiais
primários no perfil. Quimicamente, são ácidos a moderamente ácidos, com saturação de
bases média a alta.

Do ponto de vista hidrológico, os Regossolos conseguem aproveitar a maioria das
chuvas face a elevada capacidade de infiltração que apresentam. Como são pouco
desenvolvidos, atingem rapidamente o ponto de saturação nas chuvas de maior
significação, chegando a gerar escoamentos superficiais e provocar erosão. Nas áreas
onde são associados com Planossolos, as águas escoadas carreiam sais, fornecidos pelo
Planassolo. Por sua reduzida capacidade de retenção hídrica, são solos muito
susceptíveis a sêca edáfica.

A utilização mais apropriada para esses solos é o cultivo de pastagens adaptadas a
região que não devem dispensar um bom manejo de vegetação natural de caatinga, em
especial no período de estiagem, quando se pronuncia a sêca edáfica, reduzindo a
produção de alimentos volumosos para os rebanhos.

Cabe ainda registrar que no Agreste onde esses solos ocorrem, é comum o cultivo de
pastagens plantadas, e para sua renovação prevalece uma tradição do fazendeiro
proprietário fazer parceria com o trabalhadores sem terra para cultivo do feijão, desde
que o trabalhador deixe a pastagem “enraizada”, sendo a semente fornecida pelo
fazendeiro. Essa pratica é responsável por um uso alternativo desses solos com
agricultura que chega mesmo a dar ao Agreste a fama de produtor de grãos no Estado,
além de abrigar as principais bacias leiteiras em Pernambuco.

Os Vertissolos são solos suave ondulados, com alta fertilidade e elevado teor de argila
do tipo 2:1, o que faz o solo ter dois comportamentos hídricos diversos. Quando seco,
torna-se muito duro, forma blocos e apresenta rachaduras na superfície e sub-superfície,
dando ao solo elevada capacidade de absorção das primeiras chuvas. Depois de
molhado, tornam-se difíceis  de manejar por serem escorregadios e pegajosos,
assumindo uma lenta drenagem no perfil, o que modifica sensivelmente o
comportamento hidrológico fazendo-os lento na absorção das chuvas, ensejando a
formação de escoamentos superficiais representativos elevando seu risco de erosão, em
geral baixo, pelo relevo aplainado que apresentam.

A utilização mais apropriada para esses solos é mesmo a produção de pastagens nativas
e/ou cultivadas, levando em conta as recomendações de manejo preconizados pelo
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CEPATSA/EMBRAPA. O maior problema para utilização desses solos é a sêca edáfica
presente na região da bacia nos meses de estiagem que, em geral, reduzem
sensivelmente a capacidade suporte das pastagens levando os rebanhos a perderem pêso.

O Planossolos Solódicos são solos rasos, de baixa permeabilidade, que freqüentemente
apresentam excesso de água no período chuvoso, e extremo ressecamento no período
seco. Ocorrem na bacia as unidade PL1 e PL9.

Possuem um perfil com bastante argila de atividade alta, e tem relevo plano e
suavemente ondulado.

Do ponto de vista hidrológico, os Planossolos por serem pouco permeáveis são capazes
de gerar escoamentos representativos na maioria das chuvas. Face a sua composição
química e ao caráter solódico que o classifica, são capazes de ceder sais às águas
escoadas, chegando mesmo, a comprometer a qualidade das águas armazenadas.

Deve-se salientar que eles representam grandes áreas ao longo dos principais rios na
bacia. São em geral responsáveis por grande deflúvios, moderadamente sujeitos a
erosão hídrica, requerendo práticas conservacionistas se cultivados ano após ano.
Prestam-se mais para o cultivo de pastagens sobretudo, as gramíneas tolerantes a solos
salinos. Cultivos de subsistência , são pouco recomendáveis, e, via de regra, tem
produtividades pouco atraentes.

A associação dos Planossolos com Solos Litólicos e Afloramentos de Rocha indicam, o
quanto pouco desenvolvido são esses solos, o que os leva a elevados deficits hídricos no
período de estiagens quando os Planossolos esboçam um aspectos de blocos duros, com
pequenos rachaduras e forte aridez.

Ocorrem ainda Solos Litólicos representados pelas unidades Re3 e Re9 que são muito
pouco desenvolvidos e fortemente sujeitos à erosão face ao relevo forte ondulado e
montanhoso que apresentam. Têm baixa capacidade de retenção hídrica e elevado poder
de escoamento superficial quando da ocorrência de chuvas. Não são apropriados para
uso econômico devendo ser reservados a preservação da fauna e da flora. Na prática,
são utilizados como áreas de pastoreio extensivo oferecendo baixíssima capacidade de
suporte aos rebanhos.
As Areias Quartzosas Marinhas Distroficas (AMd), são excessivamente arenosas e
drenadas, muito ácidos de baixa fertilidade natural. Ocorrem na bacia já na baixada
litorânea próximo a orla marítima. Por serem excessivamente drenados, absorvem bem
as primeiras chuvas, porém, ao longo do período chuvoso, sofrem problemas de
elevação de lençol freático nas áreas mais baixas. Oferecem baixa retenção de unidade e
nutrientes, e nas áreas expostas a briza marítima podem sofrer erosão eólica.

São utilizados como áreas de pastagem, intercaladas de plantas de coqueiros e
mangueiras. Por sua baixa fertilidade oferecem produtividade pouco atrativas.
Recentemente o uso dessas terras tem interessado mais a atividades urbanas de
loteamentos pela proximidade do mar, em detrimento do uso agrícola.
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3.5.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

A grande diversidade de classe de solos que ocorrem na bacia recomenda que sejam
apresentadas as áreas individuais de solos conforme quadro II.3.5/2.

Cabe destacar a participação dos Regossolos e Planossolos nos terços médios e superior
como solos típicos do Agreste. No terço inferior, cabe registrar a maciça presença de
Latossolos e Podzólicos originários do recobrimento Barreiras que cobre toda a porção
litorânea da bacia.

Quadro II.3.5/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
PV1 113,49 1,80 A 1,80 - - on
PV3 17,18 0,27 RS - - 0,27 fon
PV6 525,26 8,35 P - 8,35 - on
AMd 8,29 0,13 P - 0,13 - pl
REe1 336,50 5,35 Ap 5,35 - - son
REe2 673,13 10,70 Ap 10,70 - - son e on
Re3 157,28 2,50 RS - - 2,50 fon e mon
Re9 4,56 0,07 RS - - 0,07 fon e mon
REd2 436,35 6,93 A 6,93 - - son
REd3 271,81 4,32 Ap 4,32 - - on
PE12 286,60 4,55 A 4,55 - - on
PE14 32,46 0,52 RS - - 0,52 fon e mon
PE15 69,26 1,10 A 1,10 - - on
PE17 113,41 1,80 Ap 1,80 - - on e fon
PL1 1117,98 17,77 P - 17,77 - son
PL9 89,65 1,42 P - 1,42 - son
LVd3 322,22 5,12 RS - - 5,12 mon
LVd5 25,20 0,40 A 0,40 - - pl
LVd6 1475,04 23,44 P - 23,44 - on e fon
LVd7 209,35 3,33 RS - - 3,33 mon
V2 7,86 0,12 P - 0,12 - pl e son
TOTAL 6292,89 100,00 - 36,95 51,23 11,81 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso
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3.5.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP5 - Una, com suas respectivas áreas e o percentual
de ocupação na bacia (ver quadro II.3.5/3 a seguir e mapa no Atlas).

Quadro II.3.5/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP5 - Una

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 160,75 2,55

AÇUDE 6,57 0,10
SOLO EXPOSTO 878,17 13,96

MANGUE 9,77 0,15
OCEANO 0,79 0,01

VEG. ARBUST. ARBÓ. FECHADA 283,69 4,51
VEG. ARBUST. ARBÓ. ABERTA 5,62 0,08

MATA ATLÂNTICA 323,01 5,13
ANTROPISMO 1427,92 22,70

CANA 2620,59 41,66
ÁREA URBANA 12,75 0,20

USO NÃO IDENTIFICADO:
NUVEM 340,24 5,41

SOMBRA 223,03 3,54
                                                  TOTAL                6292,90                              100,0

3.6 - UP6 - Mundaú

3.6.1 – Localização

A bacia hidrográfica do rio Mundaú está localizada nos Estados de Pernambuco  e
Alagoas. A parte compreendida no território pernambucano, a Unidade de Planejamento
Hídrico UP6, está totalmente inserida na microrregião de Garanhuns, e situa-se entre 8o

41’ 34” e 9o 14’ 00” de latitude sul, e 36o 03’ 36” e 36o 37’ 27” de longitude a oeste de
Gr.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio Una (UP5), ao sul com Estado de
Alagoas, a leste com a bacia hidrográfica do rio Una (UP5) e com o Estado de Alagoas
e a oeste com o primeiro grupo de bacias hidrográficas de pequenos rios interiores –
GI1 (UP20).
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3.6.2 – Rede Hidrográfica

O rio Mundaú nasce no município de Garanhuns, a cerca de 750m de altitude. Possui
uma direção geral noroeste-sudeste ao longo dos seus 150km de extensão dos quais
54km percorre em áreas do Estado de Pernambuco, onde seu regime fluvial é
intermitente, até aproximadamente a cidade de Canhotinho. Ainda no Estado de
Pernambuco, torna-se perene até a sua foz na lagoa do Mundaú, na cidade de Maceió.

Os principais afluentes no Estado de Pernambuco, pela margem direita são: o riacho
Conceição, riacho Salgado e rio Corrente e, pela margem esquerda, o rio Caruru e o rio
Canhoto.

O afluente mais importante do rio Mundaú é o Canhoto, cujo principal contribuinte é o
rio Inhúma, que drena todo o município de Palmeirina. Nas nascentes, destaca-se a
contribuição do riacho do Mel, que nasce a uma altitude aproximada de 900m e serve
como divisor entre os municípios de Capoeiras e Caetés. O rio Canhoto tem uma
extensão aproximada de 90km, desaguando no rio Mundaú, no Estado de Alagoas, após
drenar, ao longo de 70km, áreas dos municípios de Capoeiras, Caetés, Garanhuns,
Jucati, Jupi, São João, Angelim e Canhotinho.

3.6.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do rio Mundaú, em toda sua extensão, tem uma área de cerca de
4.090,39km2, dos quais 2.155,70km2 no Estado de Pernambuco e 1.934,690km2 no
Estado de Alagoas.

A área de drenagem do principal tributário, o rio Canhoto, tem cerca de 1.040km2, no
Estado de Pernambuco, o que corresponde, aproximadamente, a 43% da área total da
bacia no Estado.

A bacia hidrográfica do rio Mundaú abrange 15 municípios, no Estado de Pernambuco,
dos quais apenas 8 municípios tem suas sedes inseridas na bacia.

Os municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio Mundaú, no Estado de
Pernambuco e seus percentuais de participação estão definidos no quadro II.3.6/1.

3.6.4 - Geologia

A bacia do Rio Mundaú é praticamente representada por rochas cristalinas e
cristalofilianas do Pré-Cambriano, apenas com coberturas descontínuas dos depósitos
aluviais recentes.
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Quadro II.3.6/1 - Relação dos Municípios da UP6 – Mundaú

Sede Área do Município
Localizada Total Pertencente à UPMUNICÍPIOS

na UP km2 km2 %
1 ANGELIM * 126,7 126,7 100,0
2 BREJÃO 161,9 114,6 70,8
3 CAETÉS * 324,2 49,9 15,4
4 CALÇADO 56,0 16,3 29,1
5 CANHOTINHO * 423,0 386,6 91,4
6 CAPOEIRAS 344,3 91,2 26,5
7 CORRENTES * 285,2 285,2 100,0
8 GARANHUNS * 467,8 383,6 82,0
9 JUCATÍ 109,4 87,4 79,9

10 JUPÍ 151,2 64,7 42,8
11 JUREMA 147,0 7,6 5,2
12 LAGOA DO OURO * 219,6 101,9 46,4
13 LAJEDO 208,9 2,7 1,3
14 PALMERINA * 200,5 200,5 100,0
15 SÃO JOÃO * 236,6 236,6 100,0

TOTAL 8 2.155,7

O Pré-Cambriano Indiviso do Maciço Mediano Pernambuco-Alagoas (Brito Neves,
1975), ou Batólito Pernambuco-Alagoas (Sobral & Ritcher in Schaller,1969) é
representado principalmente pelo Complexo Migmatítico-Granitóide - pCmi.

Nessa unidade lito-estratigráfica predominam os migmatitos, cujo tipo mais freqüente é
o estromático, além dos tipos nebulítico, diadisítico e polimigmatítico, em escalas
menores. Sua composição é predominantemente granodiorítica com paleossoma
anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático. Esses migmatitos se apresentam
freqüentemente granitizados com inclusão de corpos graníticos de difícil separação e
mapeamento.

Os granitos são restritos a Correntes, Terezinha e Brejão (os dois últimos em corpos
muito reduzidos) além de Canhotinho e sul de Angelim, sendo caracterizados por uma
composição predominantemente feldspática onde se destacam os porfiroblastos de
microclina e/ou plagioclásio, daí a sua aparência leucocrática e a granulação grosseira.
Os migmatitos apresentam lineações com direções muito variadas, predominando E-W
em Palmeirina, passando a NW-SE na área de Capoeiras-Jupi-Calçado.

Não são assinaladas falhas de caráter regional nem eixos de dobras de extensão mais
expressiva.
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Uma componente lito-estratigráfica tipicamente local é a Unidade Quartzítica da Região
de Garanhuns, que se estende de Garanhuns até Palmeirina, sendo constituída por
metassedimentos: quartzitos, metarcósios e grauvacas, na ordem decrescente de
ocorrência; os quartzitos apresentam coloração esbranquiçada, composição de quartzo
(90%), plagioclásio (8%) e muscovita (1%), e são, em geral, bastante fraturados.
Estruturalmente, apresentam-se em camadas sub-horizontais que chegam a alcançar até
50m de espessura, em discordância angular com o Complexo Migmatítico-Granitóide
que lhe é subjacente. Possuem  acentuado grau de alteração gerando um manto de
intemperismo que atinge até 40m de espessura onde vêm sendo perfurados poços com
excelente qualidade de água, muitas vezes consideradas minerais.

O manto de intemperismo ou elúvio, que ocorre sobre os demais tipos líticos do
Complexo Migmatítico-Gnáissico, conquanto não apresentem a mesma espessura
daquele que ocorre sobre os quartzitos, apresentam médias da ordem de 5m, superior
portanto ao que ocorre nas demais áreas no semi-árido, face ao intemperismo químico
que ocorre na região em função do micro-clima dominante.

Repousando discordantemente sobre as rochas cristalinas e cristalofilianas podem ser
mencionados os depósitos aluviais recentes, representados por areias e argilas que se
depositaram nas calhas e terraços fluviais, além dos colúvios, de material
predominantemente arenoso com mistura de blocos e seixos de rocha, que ocorrem
sobretudo nas regiões baixas, no sopé das elevações do núcleo de Garanhuns.

3.6.5 – Solos

3.6.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Uma considerável área da bacia, notadamente os trechos médio e inferior no território
Pernambucano, está relacionada ao micro clima de altitude de Garanhuns e municípios
adjacentes. Nestes trechos, que correspondem a cerca de 2/3 do total da bacia, os solos
mais expressivos em extensão são o Podzólico Vermelho Amarelo, Podzólico
Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico e o Latosol Vermelho Amarelo
Distrófico (ver mapa no Atlas).

Na parte superior da bacia, encontra-se a área mais relacionada à região do Agreste e o
predomínio é da classe Regosol Distrófico com fragipan.

Referidos solos ocorrem geralmente em associação com outros componentes menos
expressivos , mencionando-se o Planosol Solódico e os Solos Litólicos, com severas
restrições à exploração agrícola.

Afora as classes já citadas, também são encontradas outras, porém de pouca expressão
quanto à ocorrência.
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Os solos Podzólicos, aqueles de maior representatividade em toda a bacia,
compreendem solos bem diferenciados com horizonte A proeminente ou moderado,
horizonte B textural, não hidromórficos, de textura argilosa. São moderadamente
profundos a profundos, ácidos e moderadamente ácidos, moderadamente a bem
drenados, sendo comum no horizonte A uma linha de cascalhos e calhaus desarestados.
Na quase totalidade das áreas de ocorrência dos referidos solos, dominam relevos
ondulado, forte ondulado e também montanhoso, onde as encostas apresentam-se, em
grande parte , com fortes declividades. Os remanescentes da vegetação nativa estão
relacionados às florestas subcaducifólia e subperenifólia, que em sua maior parte
cederam lugar para culturas diversas e pastagens.

Na parte oriental da bacia, na transição para a região da Mata Sul, têm-se algumas
manchas de certa expressão formadas de Latosol Vermelho Amarelo Distrófico. Esta
classe compreende solos muito profundos, muito porosos e bem drenados, de textura
argilosa, e que geralmente também ocorrem em áreas de relevo forte ondulado e
montanhoso.

No seu conjunto, tanto os podzólicos como os latosolos apresentam condições físicas
geralmente boas ou regulares e as principais limitações químicas dizem respeito à baixa
fertilidade natural e a reação predominantemente ácida, o que requer o uso de adubos e
de corretivos. No caso do Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico, as
condições de fertilidade natural são melhores, porém não excluem a necessidade de
adubação. A principal limitação à exploração agrícola é que eles apresentam relevo
geralmente muito movimentado, sendo, por conseguinte, susceptíveis à erosão, além de
não permitirem na maioria de suas áreas de ocorrências, o uso intensivo de mecanização
agrícola. Embora apresentando as restrições acima apontadas, são solos que, pelas suas
condições de profundidade e de boas ou regulares propriedades físicas, prestam-se à
exploração de várias culturas, face a elevada capacidade de retenção hídrica que
apresentam.

A área que corresponde ao terço superior da bacia está relacionada, principalmente, à
região do Agreste e, nela, o predomínio é de solos da classe Regosol Distrófico com
fragipan associado a Podzólico Vermelho Amarelo e Planosol Solódico. Trata-se de
classe de solos pouco desenvolvidos, arenosos, medianamente profundos ou profundos e
que apresentam teores médios ou pequenos de materiais primários de fácil
intemperização. São acentuada ou fortemente drenados, ácidos a moderadamente ácidos
e possuem fragipan em geral logo acima da rocha. Em geral, eles ocorrem em áreas de
relevo suave ondulado, com declividade de 3 a 8% e vales muito abertos. A vegetação
nativa é a Caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva. Apesar da fertilidade natural baixa,
os solos desta classe, por apresentarem áreas de relevo suave ondulado e regulares
condições físicas, são aptos para uma exploração agrícola diversificada. Na verdade,
eles já são bastante cultivados com culturas temporárias e pastagens do ponto de vista
hidrológico, aproveitam bem as chuvas e geram pouquíssimos escoamentos.
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3.6.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Os solos da bacia são bastante diversificados. Cabe destacar-se os Podzólicos e
Regossolos pelas áreas que representam, participando em mais de 50% de área da bacia,
conforme dados apresentados no quadro II.3.6/2.

Quadro II.3.6/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(Km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVd3 336,24 15,60 RS - - 15,6 mon
LVd12 41,16 1,91 A - - - son e on
PV6 297,27 13,79 P - 13,79 - on
PV10 500,40 23,21 Ap 23,21 - - on e fon
PE12 32,33 1,50 A 1,50 - - on
PE13 34,11 1,58 Ap 1,58 - - on e fon
PE17 286,96 13,31 Ap 13,31 - - on e fon
PL9 32,50 1,51 P - 1,51 - son
Re3 3,82 0,18 RS - - 0,18 fon e mon
Re9 13,27 0,62 RS - - 0,62 fon e mon
REd2 106,21 4,93 A 4,93 - - son
REd3 428,43 19,87 Ap 19,87 - - son
REe1 12,26 0,57 Ap 0,57 - - son
REe2 30,70 1,42 Ap 1,42 - - son e on
TOTAL 2155,68 100,00 - 66,39 15,30 16,40 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem
(AP)

fon   =forte ondulado

R. Silv.            =refúgio
silvestre (RS)

mon =montanhoso

3.6.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP6 - Mundaú, com suas respectivas áreas e o
percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.6/3 a seguir e mapa no Atlas).



PERH-PE
VOLUME 1

Quadro II.3.6/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP6 - Mundaú

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 529,08 24,55

ANTROPISMO 904,43 41,96
SOLO ESPOSTO 19,57 0,91

VEG. ARBUST. ARBÓ. FECHADA 188,39 8,74
PASTAGEM 189,67 8,80

AREAL 32,05 1,48
MATA DE GALERIA 88,38 4,10

VEG. ARBUST. ARBÓ. ABERTA 186,74 8,66
AÇUDE 2,22 0,10

ÁREA URBANA 15,17 0,70
                                                 TOTAL                2155,70                            100,00

3.7 - UP7 - Ipanema

3.7.1 – Localização

A bacia hidrográfica do rio Ipanema está localizada, em sua maior parte, no Estado de
Pernambuco e sua porção sul no Estado de Alagoas, onde se estende até o rio São
Francisco. Situa-se entre 8o18’04” e 9o23’24” de latitude sul, e 36o36’28” e 37o27’54”
de longitude W. Gr. Encontra-se inserida nas microrregiões do Vale do Ipanema, do
Vale do Ipojuca, nesta, apenas as áreas que correspondem aos municípios de Pesqueira
e Alagoinha e na microrregião de Garanhuns.

A parte pernambucana constitui a Unidade de Planejamento Hídrico UP7, que limita-se
ao norte com a bacia hidrográfica do rio Ipojuca (UP3), ao sul com Estado de Alagoas, a
leste com a bacia hidrográfica dos rios Ipojuca (UP3), Una (UP5) e o primeiro grupo de
bacias hidrográficas de pequenos rios interiores - GI 1 (UP20); e a oeste com a bacia
hidrográfica do rio Moxotó e o segundo grupo de bacias de pequenos rios interiores GI2
(UP21).

3.7.2 – Rede Hidrográfica

O rio Ipanema nasce no município de Pesqueira, nas encostas da serra Ororobó, a uma
altitude aproximada de 1.000m, percorrendo, em direção norte-sul, uma distância de
165km no Estado de Pernambuco e seguindo pelo Estado de Alagoas por mais 88km até
desaguar no rio São Francisco.



PERH-PE
VOLUME 1

Tem como principais afluentes pela margem direita, o riacho Mororó, riacho Jucá,
riacho Mulungu, riacho dos Pilões, riacho do Mandacaru, riacho Tapera e riacho da
Pedra da Bola que define o limite entre os Estados de Pernambuco e Alagoas. Distacam-
se pela margem esquerda, o riacho dos Bois, riacho da Luiza, rio Cordeiro, rio
Cascatinha e rio da Quixaba. Este último tem sua confluência no rio Ipanema, no Estado
de Alagoas.

O principal afluente do rio Ipanema é o rio Cordeiro que nasce na serra do Xique-Xique,
a uma altitude de 1.000m no município de Venturosa.

3.7.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do rio Ipanema apresenta uma área de 6.245,00km2, que
corresponde a 6,31% da área do Estado.

A área de drenagem da bacia  no que se refere ao Estado de Pernambuco, envolve 16
municípios dos quais 10 estão com suas sedes inseridas na bacia, conforme apresentado
no quadro II.3.7/1.

Quadro II.3.7/1 – Relação dos Municípios da UP7 - Ipanema

Área do Município
Total Pertencente à UPMUNICÍPIOS

Sede
Localizada

na UP km2 km2 %
1 ÁGUAS BELAS * 887,5 887,5 100,0
2 ALAGOINHA * 180,1 127,3 70,7
3 ARCOVERDE 380,6 144,6 38,0
4 BOM CONSELHO 798,1 62,3 7,8
5 BUÍQUE * 1.279,0 923,4 72,2
6 CAETÉS 324,2 126,1 38,9
7 IATÍ * 567,5 558,4 98,4
8 IBIMIRIM 1.901,5 0,0 0,0
9 ITAÍBA * 1.073,2 923,0 86,0

10 MANARI 290,3 28,4 9,8
11 PARANATAMA 272,7 159,0 58,3
12 PEDRA * 852,4 852,4 100,0
13 PESQUEIRA * 1.036,0 399,9 38,6
14 SALOÁ * 297,0 281,0 94,6
15 TUPANATINGA * 869,8 454,0 52,2
16 VENTUROSA * 326,1 318,6 97,7

TOTAL 10 6.246,0
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3.7.4 – Geologia

A bacia hidrográfica do Rio Ipanema se acha quase totalmente inserida no Pré-
Cambriano, representado por rochas cristalinas e cristalofilianas, desde que, apenas uma
reduzida parcela dos seus 6.246,0km2 são representados pelos sedimentos da base da
seqüência sedimentar da Bacia Sedimentar do Jatobá.

A unidade mais antiga é o Complexo Migmatítico-Granitóide - pCmi, do Pré-
Cambriano Indiviso, com limitada ocorrência de migmatitos estromáticos, nebulíticos,
diadisíticos e epibolíticos que ocorrem em Águas Belas e a oeste de Capoeiras . Sua
composição é predominantemente granodiorítica com paleossoma anfibolítico e
neossoma quartzo-feldspático. Em grande parte são granitizados incluindo corpos
graníticos de difícil distinção e separação em campo. Os granitos são, todavia as rochas
dominantes nessa unidade lito-estratigráfica antiga, ocorrendo extensivamente ao norte
de Águas Belas, na faixa ocidental desde Tupanatinga até Pesqueira, Alagoinha e
Venturosa.

O centro da bacia é, todavia, dominado pelos gnaisses da unidade lito-estratigráfica
denominada de Complexo Gnáissico-Migmatítitco - pCgn, também do Pré-Cambriano
Indiviso onde predominam rochas gnáissicas de composição granítica a granodiorítica e
complexos migmatíticos com palesossoma anfibolítico ou biotítico.

Essas duas unidades lito-estratigráficas são partes integrantes do Maciço Mediano
Pernambuco-Alagoas (Brito Neves, 1975) também conhecido como Batólito
Pernamubco-Alagoas (Sobral & Ritcher in Schaller, 1969),

Estruturalmente, pode ser constatada na extremidade norte da área o Lineamento
Pernambuco, falhamento transcorrente destrógiro com direção E-W, que passa na altura
da cidade de Pesqueira; outros falhamentos transcorrentes  com movimento levógiro são
assinalados a oeste de Capoeiras, com direção NE-SW e sem movimento definido , um
extenso falhamento que vai desde Itaíba até Pedra, com direção NE-SW a NNE-SSW.

Estruturas dúcteis podem ser detectadas no Complexo Gnáissico-Migmatítico com
dobras antiformes e sinformes ao sul de Venturosa, cujos eixos possuem direção NNE-
SSW e mergulham para sul.

Os lineamentos estruturais mostrados pelos gnaisses são muito variados em direção,
desde E-W na porção mais meridional até N-S na faixa setentrional.

Quanto aos sedimentos da Bacia de Jatobá. ocorre apenas a base da seqüência
sedimentar, denominada de Formação Tacaratú, sendo representada por arenitos de
granulação grosseira, mal selecionados, micáceos a feldspáticos, evoluindo muitas vezes
para conglomerados, com coloração predominantemente clara, variando de branco para
o avermelhado ou arroxeado nos leitos mais estreitos. Possui intercalações de arenitos
finos, bem compactados ou mesmo silicificados, principalmente nos leitos mais
inferiores. É uma seqüência clástica de caráter essencialmente continental, afossilífera,
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datada do Siluriano e com grande vocacão hidrogeológica. Essa formação aflora ao
longo da borda SSE da faixa sedimentar, desde Tupanatinga até Buique, alargando-se na
sua ponta oriental, onde se apresenta bastante recortada pela erosão e capeada por
espesso manto eluvial.

Quanto aos sedimentos aluviais ocorrem em manchas isoladas e descontínuas ao longo
de toda a área, restritas às calhas dos cursos hídricos superficiais, não desempenhando
um papel relevante na hidrogeologia da bacia.

3.7.5 – Solos

3.7.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Ocorrem na bacia solos pouco desenvolvidos, formando uma malha de solos pouco
profundos entremeados com Solos Litólicos e Afloramentos de Rocha. Por sua
localização numa área de transição do Agreste para Sertão, apresentam além de pouca
profundidade, relevos variáveis que se entremeiam entre o plano e o forte ondulado e
montanhoso. Nestas áreas, de relevo movimentados são elevadíssimos os riscos de
erosão e muito limitados a capacidade de retenção hídrica o que confere a tais solos a
condição de reservas naturais para recuperação da flora e da fauna. Nos demais solos
com relevo plano a ondulado, se localizam áreas passíveis de aproveitamento
econômico com agricultura de subsistência e cultivo de pastagens, em especial as
plantadas. Destacam-se os Regossolos representados pelas unidades RE1, REe2, REe3,
REe4 e Red2 que possuem parte das áreas com aptidão para agricultura e para pastagens
já que a região do Agreste é essencialmente utilizada para o criatorio de animais em
regime de pastoreio (ver mapa no Atlas).

Os Planossolos por sua formação, são mais apropriados para cultivo de pastagens,
embora grandes áreas sejam também utilizados com culturas de subsistência, sobretudo,
com feijão, resultando em baixas produtividades.

Por fim, os Solos Litólicos representados pelas unidades Re4, Re5 e Re9 e Rd1 suas
ocorrências em quase todos os demais unidades de solos da bacia, representam com os
Afloramentos de Rocha, as terras não recomendadas para uso econômico, devendo, por
razões econômicas e conservacionistas, serem reservados a preservação de flora e da
fauna, além de terem importante papel na geração de escoamentos hídricos superficiais
muito importantes para a formação de aguadas e barramentos de maior porte, tão
necessários a economia agropecuaria da bacia.

Historicamente, a região do Agreste é produtora de carne, leite (abriga as principais
áreas de produção de leite em Pernambuco) e grãos, com destaque para o milho e
sobretudo, o feijão Phaseolus, conhecido como feijão de arranca.
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No caso específico da bacia do rio Ipanema, este uso atual se configura como base da
atividade agropecuaria dominante, cabendo, todavia, fazer algumas digressões para o
melhor entendimento do uso dos solos nessa região onde não é possível entender
somente a partir da aptidão dos solos e sim do conjunto que engloba solos, clima,
relações dominantes do trabalho e tradição.

Tradicionalmente, no Agreste, a ocupação das terras se dá com a pecuária que demanda
grandes extensões de áreas de pastagem, nem sempre respeitando a aptidão dos solos, e
por isso, exigem renovações freqüentes a cada 3 a 5 anos. Entra na cena, o binômio
pecuarista com terra, e, trabalhador sem terra, que vende sua força trabalho à fazenda e
recebe uma área em parceria para plantar milho e feijão, na condição de receber do
pecuarista a semente do capim e deixa-la plantada após a colheita da lavoura de grãos.
Dessa forma, a região se mantem produtora de leite e carne, porque o rebanho tem
alimentação em quase todos os meses do ano, sem que o pecuarista tenha monetarizado
todos os custos da implantação ou renovação dos pastagens; os trabalhadores sem terra,
têm terra para produzir os grãos que tanto precisam para sua subsistência, e quando a
safra é boa, tem até excesso de produção que comercializam no mercado local gerando
ingressos para custear outras despesas pessoais, e, por fim, o Agreste ainda aparece no
contexto do Estado com importante região produtora de grãos em razão do tradicional
binômio pecuária/agricultura que se beneficia dos 60 a 80 dias de chuva que ocorrem
anualmente, entre março e setembro mantendo a umidade nos solos o que permite
desenvolver as pastagens.

Passa-se agora a descrição dos solos, por classe, segundo as ocorrências na bacia com
destaque para os Podzólicos, Regossolos, Planossolos e Solos Litólicos.

Os Podzólicos representados pelas unidades PE11, PE17 e PV10, ambos associados com
Solos Litólicos e com relevo movimentado, variando do ondulado ao montanhoso. As
fases de forte ondulado e montanhoso não se prestam para cultivos economicos,
devendo serem reservados a preservação de flora e da fauna.

Os Podzolicos de relevo ondulado, embora muito sujeitos à erosão, podem ser
cultivados com espécies de ciclo curto (de subsistência) e pastagens, todavia, é
fundamental que práticos de controle de erosão sejam adotadas para evitar perdas
subsistenciais desses solos. Por se tratar de Podzólicos pouco desenvolvidos, com o
horizonte B textural típico de classe, associados a outros solos rasos, o seu
comportamento hidrológico face às chuvas tende a ser de baixo aproveitamento dos
precipitações já que não têm grande capacidade de retenção hídrica, face ao reduzido
perfil que esboçam. Por isso, geram escoamentos representativos favorecendo, a
formação de aguadas. Nesse contexto cabe destacar que as unidades PV10 (0,54km2), e
PE17 (15,82km2) podem ser utilizados com agricultura nas fases de relevo menor
movimentados e com pastagem nos mais ondulados, e, a unidade PE11 (47,12km2) por
apresentar relevo forte ondulado e montanhoso, devem ser reservados a recomposição
da flora e da fauna.

Os Regossolos aqui representados pelos REe1, REe2, REe3, REe4 e REd2, apresentam
moderada aptidão para cultivos temporários. Possuem um horizonte superficial arenoso,
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com fragipan, relevo suave ondulado e ondulado, com elevada capacidade de
aproveitamento das escassas chuvas, o que lhes confere uma condição diferenciada
entre os solos da região.

Cabe ainda ressaltar que os Regossolos embora não sejam capazes de reter grandes
quantidades de água, são muito eficientes para ceder água as plantas na medida em que
tem pequena evaporação pela superfície do solo, de modo que só as raízes das plantas
podem apropriar a água acumulada no perfil do solo, prolongando a disponibilidade
hídrica às plantas ao final do inverno ou nos veranicos, freqüentes, que ocorrem na
bacia. Esse comportamento hídrico dos Regossolos, não elimina, mas minimiza o déficit
hídrico do solo para a maioria das culturas ou pastagens nele cultivados.
Quimicamente, são solos moderadamente ácidos, medianamente férteis e com presença
de materiais primários no perfil.

Deve-se dizer que face a existência de Regossolos suave ondulado e ondulado,
recomendar-se privilegiar o uso agrícola para as áreas suave ondulados, deixando a
pastagem para os solos ondulados, mais susceptíveis a erosão, caso sejam intensamente
mobilizados. Ocupam maiores áreas os REe1 (1.021,62km2) e os REe2 (1.596,90km2),
além dos REe3 (199,08km2) e dos REd2 (96,97km2).

O Planossolos Solódicos são solos rasos, de baixa permeabilidade, que freqüentemente
apresentam excesso de água no período chuvoso, e extremo ressecamento no período
seco.

Ocorrem na bacia as unidade PL2, PL5, PL6 e PL7.

Possuem um perfil com bastante argila de atividade alta, e tem relevo plano e
suavemente ondulado.

Do ponto de vista hidrológico, os Planossolos por serem pouco permeáveis são capazes
de gerar escoamentos representativos na maioria das chuvas. Face a sua composição
química e ao caráter solódico que o classifica, são capazes de ceder sais às águas
escoadas, chegando mesmo, a comprometer a qualidade das águas armazenadas.

Deve-se salientar que eles representam grandes áreas ao longo dos principais rios na
bacia. São em geral responsáveis por grande deflúvios, moderadamente sujeitas a erosão
hídrica, requerendo práticas conservacionistas se cultivadas ano após ano. Prestam-se
mais para o cultivo de pastagens sobretudo, as gramíneas tolerantes a solos salinos.
Cultivos de subsistência , são pouco recomendáveis, e, via de regra, tem produtividades
pouco atraentes. Ocupam representativas áreas com destaque para o PL5 (912,02km2),
PL2 (468,24km2), PL6 (380,27km2) e PL7 (117,65km2).

A associação dos Planossolos com Solos Litólicos e com Bruno Não Cálcicos, indicam
o quanto pouco desenvolvido são esses solos, o que os leva a elevados deficits hídricos
no período de estiagens quando os Planossolos esboçam um aspecto de blocos duros,
com pequenas rachaduras e forte aridez.
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As Areias Quartzosas Distróficas representadas pela unidade de mapeamento Aqd1
ocorrem na porção limítrofe oeste da bacia em área estreita e alongada. São solos
profundos, de baixo teor de argila com elevada capacidade de infiltração e baixíssimo
poder de retenção hídrica e de nutrientes. São solos ácidos e sujeitos a erosão quando
ocorrem as maiores chuvas que chegam a provocar escoamento. Sua utilização é restrita
à pastagens nativas e plantadas, ainda assim, oferece baixa produtividades em pastos no
período mais seco do ano. Ocorrem em 60,30km2.

Os Solos Litólicos representados pelas unidades Re4, Re5, Re9 e Rd1 por serem pouco
desenvolvidos, de baixíssima capacidade hídrica e muito susceptíveis a erosão, não
figuram como solos indicados para uso econômico, sobretudo pelo relevo movimentado
que possuem. Devem ser reservados a preservação da fauna e da flora, e ao
aproveitamento dos escoamentos hídricos que eles proporcionam. Ocupam
respectivamente 58,93km2, 336,55km2, 365,50km2 e 7,22km2.

3.7.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

A bacia apresentam cerca de 50% dos solos vocacionados para a agricultura. A maioria
deles apresenta também vocação para pastagens, conforme pode ser visto no quadro
II.3.7./2.

Cabe destacar o grande domínio dos Regossolos, em especial, os REe1 e REe2, que
ocupam as maiores áreas.

3.7.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP7 - Ipanema, com suas respectivas áreas e o
percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.7/3 a seguir e mapa no Atlas).
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Quadro II.3.7/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante.

CLASSES DE SOLOS ÁREA (Km²) (%) USO
POT

USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
PV10 0,54 0,01 Ap 0,01 - - on e fon
PE11 47,12 0,75 RS - - 0,75 fon
PE17 15,82 0,25 Ap 0,25 - - on e fon
PL2 468,24 7,50 P - 7,50 - son
PL5 912,02 14,60 P - 14,60 - pl e son
PL6 380,27 6,09 P - 6,09 - pl e son
PL7 117,65 1,88 P - 1,88 - pl e son
Rd1 7,22 0,12 RS - - 0,12 fon e mon
Re4 58,93 0,94 RS - - 0,94 son
Re5 336,55 5,39 RS - - 5,39 fon e mon
Re9 365,50 5,85 RS - - 5,85 fon e mon
REd2 96,97 1,55 A 1,55 - - son
REe1 1021,62 16,36 Ap 16,36 - - son
REe2 1596,90 25,57 Ap 25,57 - - son e mon
REe3 199,08 3,19 Ap 3,19 - - son e mon
REe4 561,21 8,99 Ap 8,99 - - son e mon
AQd1 60,30 0,97 P - 0,97 - son e mon
ÁREA TOTAL 6245,96 100,00 - 55,92 31,04 13,05 -

LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

Quadro II.3.7/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP7 - Ipanema

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGET. ARBÓREA  FECHADA 1352,25 21,65

ANTROPISMO 2722,52 43,61
SOLO EXPOSTO 13,86 0,22

VEG.ARBUSTI. ARBÓ. FECHADA 696,64 11,15
PASTAGEM 888,57 14,22

AREAL 154,17 2,47
MATA DE GALERIA 148,87 2,38

VEG. ARBUST. ARBÓ. ABERTA 245,53 3,93
AÇUDE 7,79, 0,12

ÁREA URBANA 5,71 0,09
ESTRADA 10,09, 0,16

                                                 TOTAL                6246,00                            100,00
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3.8 - UP8 - Moxotó

3.8.1 - Localização

A bacia hidrográfica do rio Moxotó está situada, em sua maior parte, no Estado de
Pernambuco, e estende-se na sua porção sudeste no Estado de Alagoas até o rio São
Francisco. Localiza-se entre as latitudes 7º52’21” e 9º19’03” e longitudes de 36º57’49”
e 38º14’41”  W Gr. A parte pernambucana constitui a Unidade de Planejamento Hídrico
UP8.

Está inserida em quase sua totalidade na microrregião do Sertão do Moxotó e pequena
área na microrregião do Vale do Ipanema, correspondente aos municípios de Buíque e
Tuparetama e na sua porção Sul, próximo ao rio São Francisco, na microrregião de
Itaparica.

A UP8 limita-se ao norte com o Estado da Paraíba e com a bacia hidrográfica do rio
Pajeú (UP9); ao sul com o Estado de Alagoas e com o segundo grupo de bacias de
pequenos rios interiores GI2 (UP21); a leste com as bacias dos rios Ipojuca (UP3) e
Ipanema (UP7) e a oeste com a bacia do rio Pajeú e o terceiro grupo de bacias interiores
GI3 (UP22).

3.8.2 – Rede Hidrográfica

O rio Moxotó nasce no município de Sertânia próximo à localidade de Passagem da
Pedra, no limite do Estado de Pernambuco com o Estado da Paraíba, com a
denominação de riacho Passagem da Pedra. Da nascente até sua foz, no rio São
Francisco, percorre cerca de 220km, dos quais em 66km é divisa entre os Estados de
Pernambuco e Alagoas.

Seus afluentes principais pela margem direita, de montante para jusante, são  riacho
Caldeirão, riacho da Várzea Grande, riacho Custódia, riacho Juramataia, riacho Curupiti
(Caboti), riacho Poço da Cruz, riacho Alexandre, riacho Caraibeiras e, pela margem
esquerda, o riacho Feliciano, rio Piutã, riacho do Mel, rio do Pioré, riacho da Gameleira
e riacho Manari e riacho Parafuso que é limite entre Pernambuco e Alagoas.

O mais importante afluente é o rio Piutã, que tem suas nascentes no município de
Sertânia, a uma altitude de cerca de 550m e deságua no açude Eng. Francisco Sabóia
(Poço da Cruz) no rio Moxotó, após percorrer cerca de 54km de extensão.
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3.8.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

Em sua totalidade, a bacia hidrográfica do rio Moxotó tem cerca de 9.730km2, sendo a
área contida no Estado de Pernambuco de aproximadamente 8.713,41km2, que
corresponde a 8,75% da área do Estado.

Abrange áreas de 11 municípios, dos quais sete tem suas sedes inseridas na bacia . As
cidades mais importantes são  Arcoverde, Sertânia e Custódia. Os municípios de Manari
e Jatobá foram criados recentemente, o primeiro desmembrado de Inajá e o segundo de
Petrolândia.
Os municípios integrantes da bacia hidrográfica do Moxotó, no Estado de Pernambuco e
seus percentuais de participação estão definidos no quadro II.3.8/1.

Quadro II.3.8/1 - Relação dos Municípios UP8 - Moxotó

Área do Município
Total Pertencente à UPMUNICÍPIOS

Sede
Localizada

na UP km2 km2 %
1 ARCOVERDE * 380,6 133,2 35,0
2 BUÍQUE 1.279,0 355,6 27,8
3 CUSTÓDIA * 1.484,6 1.315,4 88,6
4 FLORESTA 3.690,3 0,0 0,0
5 IBIMIRIM * 1.901,5 1.901,5 100,0
6 IGUARACI 773,6 28,6 3,7
7 INAJÁ * 1.359,0 1.359,0 100,0
8 JATOBÁ 180,0 47,0 26,1
9 MANARI * 290,3 261,9 90,2

10 SERTÂNIA * 2.359,4 2.359,4 100,0
11 TACARATU * 1.244,0 536,2 43,1
12 TUPANATINGA 869,8 415,8 47,8

TOTAL 7 8.713,4

3.8.4 - Geologia

A bacia hidrográfica do rio Moxotó ocupa ambas as províncias geológicas cristalina e
sedimentar, em proporções de cerca de 62,7% para a primeira e 37,3% para a segunda.

Na província cristalina o Complexo Migmatítico-Granitóide possui uma reduzida área
de ocorrência localizada entre Tacaratu e Inajá e a oeste de Itaíba, sendo constituído por
migmatitos estromáticos, nebulíticos, disdisíticos e epibolíticos, na porção mais
meridional entre Tacaratu e Inajá e por granitos na região de Itaíba. A composição do
migmatito é predominantemente granodiorítica com paleossoma anfibolítico e
neossoma quartzo-feldspático.
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Ao norte de Ibimirim e Arcoverde, ou seja, do Lineamento Pernambuco, não mais
ocorre essa unidade lito-estratigráfica, nem o Maciço Pernambuco-Alagoas no qual ele é
inserido. Aparece o Complexo Gnáissico-Migmatítico porém já inserido no Sistema de
Dobramentos Pajeú-Paraíba (Brito Neves, 1975), sendo constituído de gnaisses,
localmente migmatizados, incluindo lentes de quartzito, de calcário cristalino, além de
corpos graníticos em Arcoverde e norte de Sertânia e de gabro a sudeste de Custódia.

Entre Ibimirim e Custódia aparecem ainda em formas alongadas ou arredondadas, as
primeiras ocorrências da unidade lito-estratigráfica do Pré-Cambriano Superior
denominada de Micaxisto tipo Caroalina - pCAxc, correlacionada ao Grupo Salgueiro e
representada por uma série de micaxistos com biotita e granada, contendo ainda
sillimanita e, ocasionalmente, muscovita e cianita, apresentando ainda intercalações de
calcário cristalino, raras lentes anfibolíticas e, em alguns locais, lentes de quartzito na
base da seqüência.

Estruturalmente, a feição mais importante é, sem dúvida alguma, o falhamento
transcorrente  destrógiro denominado de Lineamento Pernambuco, desde que além de
apresentar uma nítida separação geotectônica entre o Maciço Pernambuco-Alagoas e o
Sistema de Dobramentos Pajeú-Paraiba assim como um limite lito-estratigráfico entre
os Complexos Migmatítico-Granitóide e Gnáissico-Migmatítico, apresenta ainda uma
reativação ao longo da sua zona de fraqueza que possibilitou o afundamento da fossa
que gerou a Bacia Sedimentar do Jatobá, com cerca de 3.000m de profundidade.

Os falhamentos gravitacionais são presentes também no interior da bacia sedimentar do
Jatobá, caracterizada por inúmeros “horsts” e “grabens” bem como falhamentos
escalonados.

Alguns outros falhamentos transcorrentes levógiros são presentes com direção próxima
a N-S, como o que ocorre em Custódia e ainda falhas de empurrão que ocorrem ao sul
de Sertãnia.

Quanto às deformações dúcteis são presentes nos gnaisses e nos micaxistos, com eixos
de dobras antiformes e sinformes e ainda braqui-anticlinais e braqui-sinclinais (estes
últimos nos micaxistos tipo Caroalina). Dobramentos recumbentes também são
assinalados tanto nos gnaisses como nos micaxistos.

A província sedimentar está representada pela bacia do Jatobá, que é um prolongamento
da bacia do Tucano, e se encontra localizada no centro-sul da bacia hidrográfica do rio
Moxotó. A seqüência lito-estratigráfica desta província é descrita a seguir:

a) Formação Tacaratú

Constitui a base da seqüência sedimentar, sendo representada por arenitos de granulação
grosseira, mal selecionados, micáceos a feldspáticos, evoluindo muitas vezes para
conglomerados, com coloração predominantemente clara, variando de branco para o
avermelhado ou arroxeado nos leitos mais estreitos. Possui intercalações de arenitos
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finos, bem compactados ou mesmo silicificados, principalmente nos leitos mais
inferiores. É uma seqüência clástica de caráter essencialmente continental, afossilífera,
datada do Siluriano e com grande vocacão hidrogeológica. Essa formação aflora ao
longo da borda SSE da faixa sedimentar, desde Petrolândia até Buique, alargando-se na
sua ponta oriental, onde se apresenta bastante recortada pela erosão e capeada por
espesso manto eluvial.

b) Formação Inajá

A formação é representada por arenitos finos a médios, moderadamente classificados, às
vezes friáveis, micáceos e de cor avermelhada, além de folhelhos e siltitos bem
laminados de cor cinza-esverdeada, com placas de calcário e margas, num total de 300m
de espessura. Capeiam a Formação Tacaratu em estreita faixa ao longo de sua margem
SSE, desde Tacaratu até Tupanatinga, alargando-se consideravelmente na zona oriental
ao vale do rio Moxotó. Sua datação geológica é atribuida ao Devoniano.

c) Formação Aliança

Aflora de maneira descontínua devido a ação de falhas de gravidade, mas sempre
guardando a direção regional WSW-ENE característica da Bacia do Jatobá. É
constituida de arenitos grosseiros e arcosianos, conglomerados, siltitos e folhelhos, às
vezes, calcíferos, além de calcários e evaporitos, num total de 1.000m de espessura.
Conserva restos de madeira silicificada, peixes, ostrácodes, etc, sendo datada no
Jurássico.

d) Formação Candeias

Repousa sobre a Formação Aliança e se constitui de uma seqüência de folhelhos,
calcários, arenitos e siltitos, podendo conter fósseis, como peixes e plantas carbonizadas
ou silicificadas. As cores variam entre o cinza, o vermelho e o roxo, sendo a espessura
máxima observadade 230m. Sua distribuição é irregular, ocorrendo tanto a norte, como
a sul da bacia e ainda esparsamente, na faixa intermediária, por ação de falhas verticais.
Sua idade é do Cretáceo.

e) Formação Ilhas

É constituida predominantemente por arenitos cinzas, intercalados por leitos arenosos
mais finos ou mesmo por siltitos e folhelhos. No topo evolui para folhelhos verdes a
cinza-azulados ou marrons. Aflora nas depressões do rio São Francisco, a sul e de
Moxotó, na porção intermediária da bacia sedimentar, sendo igualmente à anterior, de
idade cretácica.

f) Formação Marizal

Aflora em grandes extensões da bacia, entre os vales principais do rio São rancisco e do
Rio Moxotó. Em decorrência do seu caráter predominantemente clástico, friável, essa
formação gera profundo capeamento arenoso que mascara amplamente suas feições
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estruturais. Além de arenitos finos a médios, ou argilosos micáceos, compõem esse
perfil litológico folhelhos cinza-amarelados, calcários silicificados e conglomerados,
com grandes seixos de silex de cores variegadas. O conteudo fossilífero indica idade
cretácica para a formação.

g) Formação Santana

Constituida de calcários, margas, siltitos e evaporitos, contendo restos de peixes,
crocodilídeos e valvas de ostrácodes, ocorre essa formação no centro-norte da bacia, em
faixa orientada de leste para oeste, no município de Inajá, principalmente na base das
serras Negra e do Periquito. Sua idade também é cretácica.
h) Formação Feira Nova

De idade cretácica, sua ocorrencia é limitada ao topo das serras Negra e do Periquito,
sendo constituida de arenitos e argilas. Atualmente é desegnada de Formação Exu.

i) Depósitos Quaternários

Além dessas formações mais antigas, depósitos retrabalhados recentes, constituidos de
eluviões e aluviões, recobrem a área da bacia, tanto nas chapadas, como nos vales
fluviais.

Em decorrência das características predominantemente areníticas da bacia do Jatobá,
vasto manto de sedimente recobre a sua superfície e, com ênfase particular, nas áreas de
chapada, onde o fraco gradiente topográfico retarda bastante o trabalho erosivo das
águas superficiais. Os vales acham-se geralmente colmatados por aluviões psamíticos
bastante espessos, mas muito pobres em materia orgânica e, às vezes, pedregosos,
mostrando grandes blocos de calcedônia oriundos das camadas silicificadas e
trabalhadas pela erosão areolar.

3.8.5 – Solos

3.8.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Uma análise desse levantamento mostra duas condições bastante distintas com relação
aos solos que ocorrem na área da bacia.

Uma delas, relacionada à geologia dos terrenos cristalinos, que abrange quase dois
terços da superfície total da bacia, está localizada principalmente no seu trecho superior,
afora uma estreita faixa que estende-se ao longo da margem direita da porção inferior.
As classes de solos BRUNO NÃO CÁLCICO e REGOSOL constituem as mais
representativas entre as que são encontradas ali, e geralmente ocorrem associadas a
SOLOS LITÓLICOS e SOLONETZ SOLODIZADO (ver mapa no Atlas).
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Os BRUNO NÃO CÁLCICOS compreendem solos avermelhados, pouco profundos ou
rasos (profundidade média variando de 45 a 85 cm), moderadamente drenados, e
geralmente aparecem nas encostas dos vales dos rios e riachos e em áreas pediplanadas.
São solos de textura média ou argilosa cascalhenta, moderadamente ácidos a
praticamente neutros, com fertilidade aparente média. Sobre a superfície destes solos é
comum aparecer uma cobertura de cascalho e calhaus de quartzo. O relevo
predominante é ondulado a suave ondulado. As principais limitações desta classe de
solos dizem respeito à pouca profundidade e à pedregosidade com limitação à
mecanização. A sua exploração com culturas anuais requer práticas de conservação para
atender os riscos de erosão, sendo mais aptos para pastagem. São solos geradores de
escoamentos representativos, quando ocorrem precipitações.

Quanto à classe de REGOSOL, compreende solos poucos desenvolvidos, arenosos,
medianamente profundos a profundos, totalmente drenados, ácidos a moderadamente
ácidos, e baixa fertilidade natural. O relevo apresenta-se predominantemente suave
ondulado. A textura arenosa, aliada à deficiência de nutrientes e à reação ácida,
representam as principais limitações dos solos desta classe, embora sejam solos que
aproveitam bem as chuvas, gerando pouquíssimos escoamentos..

Em menor proporção e associadas às classes predominantes acima descritas, são
encontradas também as classes de SOLOS LITÓLICOS e SOLONETZ SOLODIZADO.

Os LITÓLICOS são solos pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, pedregosos e
rochosos, de textura média ou arenosa, com um horizonte superficial que assenta
diretamente sobre a rocha. Eles ocorrem em situações bem variadas de relevo, indo do
suave ondulado até o montanhoso. É comum a presença, tanto na massa do solo como
na superfície, de material grosseiro , representado por calhaus e cascalho. Pelas suas
severas limitações são solos mais apropriados para recomposição da flora e da fauna,
podendo gerar importantes defluvios quando das precipitações.

A unidade SOLONETZ SOLODIZADO compreende solos minerais halomórficos
rasos, com um horizonte superficial de textura leve que assenta sobre um sub-solo
argiloso, de estrutura colunar ou prismática, com permeabilidade lenta ou muito lenta.
São solos formados sobretudo em área de topografia suave, como terrações e extensões
colúvio-aluviais, imperfeitamente drenados a mal drenados, o que favorece o acúmulo
temporário de água em períodos chuvosos. As restrições impostas pelas más condições
físicas e teores elevados de sódio no sub-solo limitam o aproveitamento agrícola destes
solos, sendo mais indicados para pastagens.

A outra condição diz respeito aos solos relacionados à formação sedimentar
correspondente à bacia hidrogeológica do Jatobá. Ela ocupa parte da porção média
inferior da bacia hidrográfica do Moxotó, a jusante de Ibimirim até as proximidades do
rio São Francisco, abrangendo um pouco mais de um terço da superfície total da bacia.

Nesta área, o predomínio absoluto é de AREIAS QUARTZOSAS que compreendem
solos profundos ou muito profundos (2 a 3 metros), arenosos, excessivamente drenados,
com muito baixa capacidade de retenção de umidade e de nutrientes, ácidos e de muito
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baixa fertilidade natural. Apesar as limitações de natureza física e química encontradas
nestes solos, os mesmos podem prestar-se à exploração agrícola, mediante a utilização
de certas práticas, notadamente adubação, tanto orgânica como mineral. Levando em
conta as características dos referidos solos, eles são mais indicados para cultivos
permanentes.

3.8.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

É grande a variação de solos na bacia. No trecho superior, onde predominam áreas de
cristalino, ocorrem grandes áreas com predomínio de Bruno Não Cálcicos, Regossolos e
Planossolos. Na porção inferior, ocorrem grandes áreas de Areias Quartzosas e uma
longa mancha de Solos Aluviais, cujas áreas são apresentadas no quadro II.3.8/2.

Dentre os solos de maior relevância destacam-se Areias Quartzosas com as maiores
áreas da bacia, seguidos dos Bruno Não Cálcicos e dos Regossolos.

Quadro II - 3.8.5/1 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
PE19 22,56 0,26 A 0,26 - - pl e son
NC2 189,86 2,18 P - 2,18 - son e on
NC9 2156,37 24,75 P - 24,75 - son
PL6 54,64 0,63 P - 0,63 - pl e son
Ae2 122,79 1,41 A 1,41 - - pl e son
Rd1 89,91 1,03 RS - - 1,03 fon e mon
Rd2 3,99 0,05 RS - - 0,05 fon e mon
Re5 3,86 0,04 RS - - 0,04 fon e mon
Re9 125,20 1,44 RS - - 1,44 fon e mon
Re10 276,60 3,17 RS - - 3,17 fon e mon
REd1 8,02 0,09 P - 0,09 - on e fon
REd2 11,19 0,13 A 0,13 - - son
REe3 223,94 2,57 Ap 2,57 - - son
REe4 431,79 4,96 Ap 4,96 - - son e on
REe7 73,06 0,84 P - 0,84 - son e on
REe8 1409,94 16,18 P - 16,18 - son
AQd1 3509,68 40,28 P - 40,28 - son e on
ÁREA TOTAL 8713,41 100,00 - 9,33 84,95 5,73 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso
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3.8.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP8 - Moxotó, com suas respectivas áreas e o
percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.8/3 a seguir e mapa no Atlas).

Quadro II.3.8/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP8 - Moxotó

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 1815,67, 20,87

ANTROPISMO 4511,41, 51,76
SOLO EXPOSTO 2,10 0,02

VEG. ARBUST. ARBÓ. FECHADA 331,11 3,80
PASTAGEM 1547,95 17,76

AREAL 251,35 2,88
MATA DE GALERIA 203,62 2,34

VEG. ARBUST.ARBÓ. ABERTA 20,27 0,23
AÇUDE 13,71 0,16

ÁREA URBANA 6,09 0,07
REDE VIÁRIA 10,12 0,11

                                                 TOTAL                8713,40                            100,00

3.9 - UP9 - Pajeú

3.9.1 – Localização

A bacia hidrográfica do rio Pajeú está localizada, em sua totalidade, no Estado de
Pernambuco, formando a Unidade de Planejamento Hídrico UP9, entre 7o16’20” e
8o56’01” de latitude sul, e 36o59’00” e 38o57’45” de longitude a oeste de Gr. Está
inserida na região fisiográfica do Sertão de Pernambuco, nas microrregiões do Pajeú, do
Sertão do Moxotó, do Salgueiro e de Itaparica.

Limita-se ao norte com os estados do Ceará e Paraíba; ao sul com o terceiro grupo de
bacias de pequenos rios interiores GI3 (UP22) e a bacia hidrográfica do Moxotó (UP8);
a leste com a bacia hidrográfica do Moxotó (UP8) e o estado da Paraíba e a oeste com a
bacia hidrográfica do rio Terra Nova (UP10) e o quarto grupo de pequenos rios
interiores GI4 (UP23).
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3.9.2 – Rede Hidrográfica

O rio Pajeú nasce na serra do Balanço, município de Brejinho, a uma altitude
aproximada de 800m nos limites entre os estados de Pernambuco e Paraíba. Percorre
uma distância de 347km, inicialmente no sentido nordeste-sudeste até a localidade de
Pajeú e em seguida, no seu curso inferior, tem direção norte-sul até desaguar no lago de
Itaparica, formado pela barragem no rio São Francisco. Seu regime fluvial é
intermitente e ao longo do seu curso margeia as cidades de Itapetim, Tuparetama,
Ingazeira, Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Flores, Calumbi, Serra Talhada e Floresta.

Seus afluentes principais pela margem direita são, riacho Cachoeirinha, riacho Tigre,
riacho Conceição, riacho Pajeú-Mirim, riacho São João, riacho Boa Vista, riacho
Abóbora, riacho Cachoeira, riacho Lagoinha, riacho São Cristovão, riacho Pedra
Branca, riacho Queimada Redonda e riacho Capim Grosso. Pela margem esquerda
destacam-se: riacho do Cedro, riacho Quixaba, riacho Taperim, riacho São Domingos,
riacho Poço Negro e riacho do Navio.

O riacho do Navio é o afluente mais importante, nasce a uma altitude de
aproximadamente 750m, na serra das Piabas, onde serve de limite entre os municípios
de Betânia e Custódia. Seu percurso até o rio Pajeú é de 135,24km e ao longo do seu
curso drena a cidade de Betânia. Outro tributário que merece destaque é o rio São
Cristovão, afluente da margem direita, que nasce na serra da Balança, limite com o
Ceará e drena as cidades de São José do Egito e Bom Nome.

3.9.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do rio Pajeú é a maior bacia do Estado de Pernambuco, com uma
área de 16.838,70km2, que corresponde a 17,02% da área do Estado.

A área de drenagem da bacia envolve 28 municípios dos quais 22 estão com suas sedes
inseridas na bacia, conforme quadro II.3.9/1.

3.9.4 – Geologia

A bacia hidrográfica do rio Pajeú insere-se quase totalmente no domínio de rochas
cristalinas e cristalofilianas do embasamento Pré-Cambriano nordestino, de vez que
86,3% da sua extensa área de 16.838,7 km2 (a maior bacia hidrográfica do estado de
Pernambuco) é representada pelos diversos tipos líticos cristalinos; 11,7%
correspondem aos depósitos de bacia sedimentar ficando o restante por conta dos
depósitos recentes, sobretudo aluviais.
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Quadro II.3.9/1 - Relação dos Municípios da UP9 – Pajeú

Área do Município
Total Pertencente à UPMUNICÍPIOS

Sede
Localizada

na UP km2 km2 %
1 AFOGADOS DA INGAZEIRA * 386,0 386,0 100,0
2 BELÉM DO SÃO FRANCISCO 1.842,7 291,1 15,8
3 BETÂNIA * 1.232,6 1.232,6 100,0
4 BREJINHO * 85,1 85,1 100,0
5 CALUMBI * 241,9 241,9 100,0
6 CARNAÍBA * 429,7 429,7 100,0
7 CARNAUBEIRA * 999,4 950,4 95,1
8 CUSTÓDIA 1.484,6 169,2 11,4
9 FLORES * 963,8 963,8 100,0

10 FLORESTA * 3.690,3 3.015,0 81,7
11 IBIMIRIM 1.901,5 0,0 0,0
12 IGUARACI * 773,6 745,0 96,3
13 INGAZEIRA * 246,6 246,6 100,0
14 ITACURUBA 438,5 212,2 48,4
15 ITAPETIM * 409,8 409,8 100,0
16 MIRANDIBA * 773,2 773,2 100,0
17 QUIXABA * 216,3 216,3 100,0
18 SALGUEIRO 1.733,7 0,0 0,0
19 SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE * 99,1 99,1 100,0
20 SANTA TEREZINHA * 219,5 219,5 100,0
21 SÃO JOSÉ DO BELMONTE * 1.491,0 1.491,0 100,0
22 SÃO JOSÉ DO EGITO * 783,3 783,3 100,0
23 SERRA TALHADA * 2.958,7 2.958,7 100,0
24 SOLIDÃO * 130,7 130,7 100,0
25 TABIRA * 393,3 393,3 100,0
26 TRIUNFO  * 157,7 157,7 100,0
27 TUPARETAMA * 231,6 231,6 100,0
28 VERDEJANTE 449,1 5,8 1,3

TOTAL 22 16.838,7

Apresenta uma grande diversificação lito-estrutural e tectônica uma vez que
compreende nada menos do que quatro domínios geotectônicos da Província da
Borborema, sendo dois maciços medianos e dois sistemas de dobramentos.

Os maciços medianos são:

•  Maciço Pernambuco-Alagoas, limitado ao norte pelo lineamento
Pernambuco que passa nas proximidades da cidade de Floresta,
desenvolvendo-se com direção aproximadamente E-W; litologicamente o
maciço é representado, na bacia, por rochas migmatíticas com lentes de
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calcário cristalino, pertencentes ao Complexo Migmatítico-Granitóide -
pCmi

•  Maciço de Teixeira, representado por uma faixa de direção NE-SW, que
limita a bacia desde o alto curso até Serra Talhada , daí descendo até o sul de
Mirandiba; essa faixa é representada por rochas graníticas a nordeste e
sudoeste, com sienitos na área de Triunfo-Serra Talhada-Tupanaci e
eventuais corpos de granodioritos a noroeste do município de Floresta.

Os sistemas de dobramento, segundo Brito Neves (1975), são:

•  Sistema Pajeú-Paraíba que domina a maior área da bacia, desde o alto curso
até o limite entre os médio e baixo curso, no município de Floresta; nesse
sistema, predominam os gnaisses e migmatitos - Complexo Gnáissico-
Migmatítico - pCgn - do Pré-Cambriano Indiviso, incluindo calcário
cristalino; secundariamente ocorrem corpos graníticos em Betânia, Flores e
Iguaraci e ainda granodioritos em Afogados da Ingazeira;

•  Sistema Piancó-Alto Brígida ocorrendo na região ocidental da bacia
hidrográfica, nos municípios de S. José do Belmonte, Mirandiba e Floresta;
esse sistema inclui rochas do Complexo Gnáissico-Migmatítitco do Pré-
Cambriano Indiviso e ainda rochas do Pré-Cambriano Superior onde se
destacam os seguintes grupos: a) Grupo Salgueiro - pCAsx - que ocorre ao
sul de Mirandiba e oeste de Floresta, sendo representado litologicamente por
biotita xisto, e xisto a duas micas, incluindo quartzito e calcário; b) Grupo
Cachoeirinha - pCAch - que domina no município de S. José do Belmonte,
sendo constituído por filitos, metassiltitos e xistos de baixo grau de
metamorfismo. Incluso no sistema ocorrem corpos magmáticos
representados por sienitos, granodioritos e granitos.

Estruturalmente, a região foi afetada por deformações rupturais e plásticas, as primeiras
representadas por falhas, sobretudo dos tipos transcorrente e empurrão e as segundas,
por dobramentos de variados tipos e formas.

O evento tectônico mais marcante é o “Lineamento Pernambuco”, de extensão regional,
que vai desde o município do Recife, atravessa todo o Estado de Pernambuco segundo a
direção E-W e ingressa no Piaui. Esse falhamento do tipo transcorrente destrógiro, passa
na altura de Floresta ao sul da bacia e serviu de borda setentrional do corpo principal da
Bacia de Jatobá, em decorrência  de uma reativação tectônica com falhamento de
gravidade e afundamento do bloco sul, onde se instalou a bacia sedimentar.

As lineações estruturais ao norte de Floresta sofrem virgação com controle de outros
falhamentos transcorrentes passando da direção E-W que se verifica ao sul de
Mirandiba, para a direção NE-SW, que predomina a partir de Serra Talhada e Betânia,
até o limite nordeste da bacia, na altura de São José do Egito e Itapetim.
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O próprio contato com o Grupo Cachoeirinha a noroeste é feito através de um
falhamento transcorrente levógico, localmente reativado para gravidade, o que
favoreceu o enchimento e a preservação da “mancha sedimentar” de S.José do
Belmonte. A maior parte dos inúmeros falhamentos transcorrentes que ocorrem na bacia
são de movimento levógiro.

Um falhamento de empurrão é também verificado ao sul de Tuparetama, com
movimento de sudeste para noroeste, no limite do  Estado da Paraiba.

Dobramentos antiformes e sinformes com terminações periclinais e eventuais
ocorrências de braquianticlinal e braquissinclinal (entre Mirandiba e Betânia)
completam o arcabouço estrutural da bacia em questão.

Sobre as rochas do embasamento cristalino ocorrem “testemunhos de erosão” de uma
ampla cobertura sedimentar que se iniciou no Siluriano e perdurou por todo o
Paleozóico, sendo a principal representação desse evento geológico transgressivo, a
Bacia Sedimentar do Jatobá, na bacia hidrográfica do Rio Moxotó, e que se limita a
sudeste da bacia do Rio Pajeú (Serra do Periquito).

A seqüência sedimentar completa é constituída pelas seguintes formações (da mais
antiga na base da seqüência para a mais recente), com a respectiva constituição
litológica:

•  Formação Tacaratú - de idade Siluro-Devoniana e constituída por arenitos
grosseiros com níveis de caulim e leitos conglomeráticos, localmente
silicificados;

•  Formação Inajá - de idade Devoniana, é representada por arenitos finos,
siltitos e folhelhos com intercalações de arenitos grosseiros, margas e níveis
calcíferos;

•  Formação Aliança - de idade Jurássica, é constituída por folhelhos e argilitos
com intercalações de arenitos e níveis de calcário;

•  Formação Sergi - também do Jurássico, composta de arenitos finos a
conglomeráticos com intercalações de siltitos e folhelhos e restos de madeira
silicificada;

•  Formação Candeias - do Cretáceo Inferior, é representada por arenitos,
folhelhos, siltitos e níveis de calcário;

•  Formação Marizal - do Cretácio Inferior e constituída de arenitos, folhelhos,
siltitos e conglomerado;

•  Grupo Araripe - do Cretáceo Inferior, é representado pelas formações
Santana - calcário, marga e folhelhos - e  Exu - arenitos argilosos finos a
médios, com intercalações de arenitos grosseiros a conglomeráticos; é
restrito a Serra Negra nos limites entre as duas bacias hidrográficas.

Nas “manchas sedimentares” ou testemunhos de erosão que ocorrem em São José do
Belmonte, Mirandiba, Tupanaci, Betânia (Serra das Araras) e Flores (Serra Vermelha),
com uma área total de apenas 1.964,3km2 (11,7% da área da bacia hidrográfica), não
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ocorre a seqüência sedimentar completa, predominando as formações Tacaratu e Inajá
com eventuais e restritas ocorrências das formações Aliança e Marizal.

A Formação Tacaratu é constituída por arenitos de coloração amarela a avermelhada, de
granulação grosseira, com estratificação cruzada, níveis de caulim e leitos de
conglomerados creme, com seixos arredondados e sub-arredondados de quartzo e
feldspato numa matriz argilosa (ou de óxido de ferro) bem compactada. Sua espessura
varia entre 100 e 220m nas áreas de São José do Belmonte , Mirandiba e Tupanaci,
sendo desconhecida na Serra das Araras e chegando em conjunto com a Formaçào Inajá
até 500m na Serra Vermelha, segundo estudos geofísicos por gravimetria executados
pela CPRM naquela mancha sedimentar.

A Formação Inajá é representada por arenitos finos, siltitos e folhelhos com
intercalações de arenitos grosseiros, possuindo espessuras variáveis entre 50 e 200m,
sendo limitada a sua ocorrência nessas manchas sedimentares.

A Formação Aliança é constituída de sedimentos vermelhos, finamente laminados,
predominando folhelhos e argilitos fossilíferos (ostracodes e estherias), contendo
intercalações de siltito e arenitos finos. Tem na área espessuras muito limitadas.

A Formação Marizal é constituída de arenitos amarelos e róseos, finos a médios,
arcósicos, argilosos e micáceos; siltitos vermelhos brilhantes com eventuais bancos
conglomeráticos ocorrem ainda na base.

Finalmente, devem ser mencionados os depósitos sedimentares recentes representados
por coberturas detríticas arenosas que ocorrem na borda da Bacia do Jatobá (limite
sudeste da bacia do Pajeú) e os aluviões quaternários que ocorrem nos leitos e terraços
fluviais, sobretudo no rio Pajeú, onde chegam a atingir espessuras de até 10,0m.

3.9.5 - Solos

3.9.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Os solos da bacia são representados por várias classes destacando-se os Bruno Não
Calcicos, Regossolos e Areias Quartzosas que recobrem em torno de 50% de
superfície da bacia, dominando grandes áreas na porção central.

Em menor proporção ocorrem Latossolos, no extremo norte; Solos Aluviais Eutroficos
em áreas estreitas e alongadas às margens dos rios, próximos a São José do Belmonte e
Floresta; Cambissolos, no limite norte; Solonetz Solodizado e Solos Litólicos, em
áreas limítrofes e ilhas isolodas em vários pontos da bacia.

Os Latossolos Vermelhos Amarelo Eutróficos, são solos profundos, com B
latossólico, textura média, muito porosos, permeáveis e acentuadamente drenados o que
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lhes confere alta capacidade de retenção das chuvas e baixo poder de gerar escoamentos
superficiais. Quimicamente, são ácidos, e de baixa a média fertilidade natural. Ocorrem
no limite superior da bacia. Por sua elevada capacidade de infiltração, permeabilidade, e
boa drenagem interna esses solos são pouco susceptíveis a erosão, face o relevo plano
que apresentam.

Tais solos, representados na bacia pela unidade LVe2 apresentam relevo plano e
moderado potencial agrícola. Trata-se de uma associação com Podzólico orto de textura
média e relevo ondulado que também encerra áreas agricultáveis, ocupando a unidade
uma área de 42,03km2.

Esses Latossolos representam solos com potencial agrícola, não fôra a extrema sêca
edáfica que eleva os riscos de perda de safras agrícolas, ratificados pelas baixas
produtividades das cultuas efetuadas em sequeiro, nessas áreas. Tradicionalmente se
cultiva, mandioca, e, culturas de subsistência em escala familiar de forma bastante
extensiva.

O uso desses solos está na dependência da correção de acidez e da fertilidade, já que são
muito ácidos e de baixa fertilidade. Oferecem por seu relevo plano condições propícias
para mecanização das lavouras, todavia, sua maior limitação para aproveitamento em
grandes áreas, é a seca edáfica que, via de regra, ceifa ponderável parcela das
produções, e a irrigação no alto da bacia onde eles ocorrem não parece possível, face a
pequeníssima disponibilidade de água, restingindo seu uso, a agricultura em regime de
sequeiro.

Cabe ainda destacar uma pequena ocorrência de Latossolo Vermelho Amarelo
Distrófico (LVd10), também agricultavel, que existe no extremo noroeste da bacia
ocupando uma área de 12,75km2. Esses solos são profundos, permeáveis, com mediana
capacidade de retenção hídrica na subsuperfície e pouco susceptíveis a erosão pela
elevada capacidade de absorção das chuvas que eles apresentam.

Solos Aluviais Eutróficos ocorrem na bacia em duas áreas, ao longo do rio São
Cristovão e no Baixo Pajeú. São originados de deposições fluviais recentes, em geral,
pouco desenvolvidos, com horizonte A bem definido. As camadas inferiores via de
regra, arenosas, com bastante material primário, e apresentam mediana fertilidade. São
solos ligeiramente ácidos e neutros. O perfil dos aluviões não obedece a uma regra de
formação na medida em que o solo vai se formando por deposições a cada enchente do
rio, ano após ano, quase sempre depositando material arenoso. São solos com boa
drenabilidade natural, embora nem sempre tenha elevada capacidade de retenção
hídrica. Tem reduzido risco de erosão, não só pela boa drenabilidade, mas, também,
pelo relevo plano que prevalece nas várzeas, onde eles ocorrem.

Na bacia, se identificam duas unidades de solos aluviais. A unidade Ae1, próximo à
barranca do rio São Francisco, que oferece melhores condições de uso, na medida em
que estão próxima ao rio, e, sua principal limitação ao uso é a seca edáfica, típica da
região onde se insere a bacia. Diante de proximidade do rio, torna-se mais fácil e
econômico implantar um sistema de irrigação compatível com o uso agrícola desejado.



PERH-PE
VOLUME 1

Tradicionalmente esses solos são utilizados com feijão, milho, melancia, cebola,
pastagem para corte, e mais recentemente com tomate e videira, além de outras fruteiras
usuais aos pomares domésticos na região. Por sua boa drenabilidade e relevo, são solos
pouco sujeitos a salinização e à erosão. Ocupam uma área de 5,16km2.

O comportamento hidrológico desses solos é pouco expressivo, face a sua forma
longitudinal de ocorrência e também sua localização no baixo Pajeú, quase à foz.

Os solos da unidade Ae2, apresentam reação de ligeiramente ácido até ligeiramente
alcalino. São moderado a imperfeitamente drenados, face às deferenciações texturais
que encerram horizontes com maior teor de argila, por isso, apresentam um certo risco à
salinização. Essa variação textural com predominância de argila na profundidade,
influência a permeabilidade, que se torna reduzida, e a drenagem que assume maior
lentidão, ao longo do perfil do solo. Ocorrem em faixas estreitas e longitudinais às
margens do rio São Cristovão. Seu uso em condições de sequeiro é fortemente afetado
pela seca edáfica, levando a elevados riscos de perda das safras. A irrigação desses solos
é limitada pela pequena disponibilidade de água. São solos pouco sujeitos a erosão e
com riscos de salinização quando irrigados, ocupando uma área de 83,18km2.

A utilização desses solos se dá em geral com milho, feijão, capineiras para corte e
fruteiras tropicais, limitadas a pequenas áreas irrigáveis.

Os Podzolicos, na bacia são pouco expressivos. Ocorrem em áreas dispersas,
representados pelas unidades PE5, PE11 e PE19. São do tipo B textural, com baixa
fertilidade e baixa capacidade de aproveitamento das chuvas, sobretudo, as mais
intensas que tendem a gerar escoamentos superficiais, e erosão nas áreas de relevo mais
movimentado. A retenção hídrica destes solos é baixa e no período de estiagem a sêca
edáfica se transforma na maior limitação ao seu uso. São apropriados para pastagens
natural e plantada, todavia, no período sêco a oferta de alimentos volumosos se torna
sensivelmente reduzida, chegando a afetar o ganho de peso dos animais ali criados, já
que onde eles ocorrem são pequeníssimas as possibilidade de irrigação face a não
disponibilidade de água. A unidade PE19 mais ao sudeste da bacia poderá ser irrigada,
no futuro, a partir da construção de uma adutora do rio São Francisco. Ocupa uma área
de 613,32km2. As unidades PE5 apresenta 147,78km2 de extensão e a PE11, apenas
15,36km2.

Os Cambissolos, representados pela unidade de mapeamento Ce1 e Ce2 são muito
porosos, acentuadamente drenados, de comportamento hídrico comparável ao dos
Latossolos, capaz de aproveitar bem as chuvas. São solos de textura média,
acentuadamente drenados e com permeabilidade entre moderada e rápida, bastante
susceptíveis à erosão sobretudo pelo relevo forte ondulado e montanhoso que
apresentam. São ligeiramente ácidos a neutros e ocorrem na bacia, próximo à sede
municipal de Triunfo e no limite oeste da bacia.

Os Cambissolos são cobertos por caatinga, que servem de suporte a pecuária extensiva
oferecendo baixissima capacidade suporte, sobretudo, no período de estiagem quando a
seca edáfica se apresenta como o fator mais limitante ao seu uso. São solos não
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recomendados para uso econômico, sobretudo por seu relevo montanhoso e
elevadíssimos riscos de erosão. Em termos de área, os Ce1 ocupam 107,15km2 e os Ce2,
14,62km2.

Os Bruno Não Calcicos são representados pelas unidades de mapeamento NC2, NC3,
NC8 e NC9 todas encerrando associações de solos pouco desenvolvidos com relevo
variando do suave ondulado ao ondulado. Na pratica, os Bruno Não Calcicos são solos
que apresentam horizonte B textural, não hidromoficos, autoctones, com elevado teor de
argila e, nas fases “vértico” com argila de atividade alta. Possuem elevada capacidade
específica de retenção hídrica, e infiltração lenta a muito lenta o que os torna pouco
eficiente no aproveitamento das chuvas, sobretudo as torrenciais. São capazes de gerar
escoamentos quando das chuvas e, com isso, ensejam a formação de processos erosivos
visíveis a cada pequeno talvegue às margens das estradas e riachos onde eles ocorrem.
Nos períodos de estiagem assumem um aspecto bastante agressivo, expondo toda
cobertura de cascalhos e calhaus típicos do contexto de pavimento desértico, além da
fina crosta ceramizada que aparece em solos desérticos. Tal fato, deve-se à extrema seca
edáfica a que são submetidos esses solos nas estiagens  fazendo com que todo o estrato
rasteiro da vegetação seque e se torne rarefeito, expondo a superfície do solo, e seus
calhaus.

Quimicamente são solos de alta fertilidade, com reação ligeiramente ácida a neutra.
Como são rasos, apresentam limitada capacidade de retenção hídrica o que os faz muito
sujeitos à secas ocasionais entre as chuvas, limitando sua capacidade de produção
mesmo quando usado com capins e espécies forrageiras adaptadas ao semi-árido. Seu
uso com pastagens, requer auxílio de técnicas de manejo de caatinga já desenvolvidas
pelo CEPATSA, como forma de minimizar os efeitos da baixa oferta de alimento
volumoso no período de estiagem que a cada ano se abate sobre a bacia. Ocorrem em
grande áreas no extremo norte, próximo a Parnamirim, e, ao sul junto a foz do rio São
Francisco. No que tange a extensão desses solos cabe destacar os NC2 (4.500,43 km2),
os NC8 (3.395,43 km2), além dos NC3 (6,52 km2) e dos NC9 (0,15 km2).
O Regossolos representados pelas unidades de mapeamento REe1, REe2, REe5, REe7 e
REe8 são associações onde os Regossolos figuram como dominantes, associados com
Afloramentos de Rocha, Solonetz Solodizado e Solos Litólicos. Trata-se de associações
de solos pouco ou muito pouco desenvolvidos, inclusive as fases do próprio Regossolo
dominante que possuem fragipan, que de certa forma limitam a disponibilidade hídrica.

Esses Regossolos são pouco profundos, arenosos, com teores elevados de meteriais
primários, possuem fragipan ora consolidado, ora em formação. São fortemente
drenados, ácidos e moderadamente ácidos, e de fertilidade mediana. O relevo é variável
entre plano e ondulado o que aliado a textura arenosa, facilita o aproveitamento das
chuvas não fôsse a pouca profundidade que limita a infiltração pela breve saturação
hídrica que esses solos esboçam agravados também pela presença do fragipan,
sobretudo, onde este é consolidado. A partir da saturação hídrica se tornam expulsores
de água gerando escoamentos superficiais e erosão na camada superficial do solo. São
elevados os riscos de erosão face a friabilidade do material arenoso do perfil do solo,
sobretudo, nesses Regossolos pouco desenvolvidos.
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Na prática, o reservatório hídrico desses solos é rapidamente abastecido pelas chuvas.
Não reservam grandes quantidades de água, e não perdem por evaporação a água
infiltrada no perfil. Como são rasos, prestam-se mais para agricultura ocasional e
pastagens adaptadas ao semi-árido, do que para outras culturas de subsistência ou
comerciais, deixando as raízes das gramineas apropriarem a água do perfil com grande
eficiência, o que torna esses solos mais atraentes para pastagens já que produzem por
mais tempo forragens verdes, do que os demais com os quais os Regossolos estão
associados nessas unidades de mapeamento. Como se vê, todo esse contexto que encerra
os Regossolos, embora tenha boa capacidade de absorver as chuvas, acumulam pouca
água e favorecem a elevação dos riscos de sêca edáfica, nos períodos de estiagem
fazendo com que as produtividades das pastagens sejam seriamento afetadas,
proporcionando baixa capacidade suporte aos rebanhos.

Esses solos ocupam grandes áreas na porção central da bacia, com destaque para a
unidade REe8 com 3.722,44km2, além dos outros ocorrencias de REe1 (13,05km2), REe7
(32,9km2) e REe2 (190,73km2).

Os Solonetz Solodizados ocorrem em pequena área ao sul da cidade de Flores em uma
única unidade de mapeamento, a SS1.

Inclui solos halomórficos com horizonte B solonétzico, textura argilosa, com argila de
atividade alta, variando de moderamente ácidos a alcalinos. Fisicamente, são solos mal
drenados e de permeabilidade lenta a muito lenta, com relevo geralmente plano a suave
ondulado. Por serem pouco permeáveis e mal drenados, favorecem a escoamentos
representativos por ocasião das chuvas torrenciais, ensejando a formação de processos
erosivos nos talvegues.

Ocorrem na bacia associados a Bruno Não Calcicos e a Solos Litólicos, todos de
baixíssima capacidade de retenção hídrica, igualmente susceptíveis a seca edáfica, o
grande limitador de produções nessa região do semi-árido nordestino, ocupando uma
área de 39,14 km2.

O uso mais apropriado desses Solonetz, é mesmo com pastagens naturais e plantadas,
todavia, as baixas produtividades, sobretudo no período de estiagem onde a seca edáfica
se torna mais pronunciada, figura como o grande limitador ao uso. Recentemente o
CEPATSA/EMBRAPA vem desenvolvendo técnicas de manejo de pastagens e da
caatinga que em muito poderão ajudar no aproveitamento mais racional desses solos.

As Areias Quartzosas Distróficas representadas na bacia pelas unidades AQ e AQd1
que ocorrem nos extremos norte e sul. A unidade de mapeamento AQd1 ocupa as
maiores áreas. São solos planos, de textura arenosa, baixa capaciidade de retenção
hídrica e de nutrientes, embora, sejam profundos. Quimicamente são ácidos e de muito
baixo fertilidade natural. Por sua textura execessivamente arenosa, são bastante
susceptíveis a erosão.

A utilização desses solos deve ser limitada ao cultivo de pastagens aliada a técnicas de
melhoria do manejo da vegetação natural da caatinga para minimizar os efeitos da seca
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edáfica nos períodos de estiagens que, via de regra, limitam sensivelmente a oferta de
alimentos ao rebanho nesse período. Ocorrem com grande domínio das Areias
Distróficas representadas pela unidade AQd1 com 989,22km2 e na pequena área de AQ,
com 13,07km2.

Os Solos Litólicos são representados pelas unidades de mapeamento Re1, Re5, Re9,
Re10, Rd1 e Rd2 todas com relevo bastante movimentado, predominantemente, forte
ondulado e montanhoso. São solos pouco desenvolvidos, com baixa capacidade de
retenção hídrica e elevado potencial de escoamento superficial. Embora tenham boa
fertilidade natural, não são indicados para uso econômico, pela extrema seca edáfica que
esboçam, e, sobretudo, pelo alto grau de erodibilidade, e relevo movimentado que
apresentam. Cabe maior destaque as áreas das unidades Re10 (1.644,14km2), Re1
(836,88km2), Rd2 (273,38km2), e áreas de menor extensão de Re5 (37,47km2) e Rd1
(11,16km2).

3.9.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

A bacia apresenta grande diversidade de solos e uso potencial. O quadro II.3.9/2
apresenta dados sobre áreas, uso potencial e relevo predominante nas diversas classes de
solos que ocorrem na bacia.

Cabe especial destaque os Bruno não Cálcicos e Regossolos pelas áreas que apresentam
chegando a ocupar mais de 60% dos solos da bacia.

3.9.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP9 - Pajeú, com suas respectivas áreas e o
percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.9/3 a seguir e mapa no Atlas).
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Quadro II.3.9/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO
POT

USO POTENCIAL
(%)

RELEVO
PREDOMINANTE

AGRI
C

PAST R.SIL
V

LVd10 12,75 0,08 A 0,08 - - pl
LVe2 42,03 0,25 A 0,25 - 0,09 pl
PE5 147,78 0,88 Ap 0,88 - - on e fon
PE11 15,36 0,09 Rs - - 0,09 fon
PE19 613,32 3,64 A 3,64 - - pl e son
NC2 4500,43 26,73 P - 26,8 - son e on
NC3 9,52 0,06 P - 0,06 - son e on
NC8 3395,43 20,16 P - 20,2 - son
NC9 0,15 0,00 P - - - son
Ae1 5,16 0,03 A 0,03 - - pl
Ae2 83,18 0,49 A 0,49 - - pl
Rd1 11,16 0,07 Rs - - 0,07 fon e mon
Rd2 273,38 1,62 Rs - - 1,62 fon e mon
Re1 836,88 4,97 Rs - - 4,97 on e son
Re5 37,47 0,22 Rs - - 0,22 fon e mon
Re9 88,28 0,52 Rs - - 0,52 fon e mon
Re10 1644,14 9,76 Rs - - 9,76 fon e mon
REe1 13,05 0,08 Ap 0,08 - - son
REe2 190,73 1,13 Ap 1,13 - - son e on
REe7 32,9 0,20 P - 0,2 - son e on
REe8 3722,44 22,11 Ap 22,11 - - son
Ce1 107,15 0,64 Ap 0,64 - - fon
Ce2 14,62 0,09 Rs - - 0,09 fon
SS1 39,14 0,23 P - 0,23 - pl e son
AQd1 989,22 5,87 P - 5,87 - son e on
AQ 13,07 0,08 P - 0,08 - pl
TOTAL 16838,74 100,00 - 28,69 53,4 17,43 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso
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Quadro II.3.9/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP9 - Pajeú

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEG. ARBUST. ARB. FECHADA 3019,97 17,94

VEGET. ARBÓREA FECHADA 4506,52 26,77
AÇUDES 79,91 0,47

ANTROPISMO 1864,97 11,07
ÁREA  IRRIGADA 0,10 0,00

AFLORAMENTOS ROCHOSOS 0,40 0,00
VEG. ARBUST. ARBÓ. ABERTA 7304,95 43,39

ESTRADAS 28,34 0,16
ÁREA URBANA 18,26 0,11

USO NÃO IDENTIFICADO:
NUVEM 15,24 0,09

SOMBRA 0,04 0,00
                                                 TOTAL              16838,70                            100,00

3.10 - UP10 – Terra Nova

3.10.1 – Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP10, que corresponde à bacia hidrográfica do rio
Terra Nova, está localizada no Sertão de Pernambuco, entre 7o 40’20” e 8o 36’57’’ de
latitude sul, e 38o 47’04’’ e 39o 35’58’’ de longitude a oeste de Greenwich. Está inserida
nas microrregiões do Salgueiro e de Petrolina.

Limita-se ao norte com os estado do Ceará; ao sul com o quarto e quinto grupos de
bacias de pequenos rios interiores GI4 (UP23) e GI5 (UP24) e o rio São Francisco; a
leste com a bacia hidrográfica do rio Pajeú (UP9) e a oeste com a bacia hidrográfica do
rio Brígida (UP11).

3.10.2 – Rede Hidrográfica

O rio Terra Nova apresenta uma extensão de 40km é formado a partir da confluência
dos riachos Macacos e Traíra a montante da cidade de Terra Nova. Suas nascentes estão
situadas no limite do Estado do Ceará a uma altitude aproximada de 600m. Em seu
curso inicial apresenta direção norte-sul e a partir da cidade de Feira Nova segue o
sentido noroeste-sudeste até desaguar na margem esquerda do rio São Francisco. Seu
regime fluvial é intermitente ao longo de todo seu curso.

Seus afluentes principais pela margem direita são, riacho do Tigre, riacho Mata Pasto,
riacho Caipora, riacho do Cupiara, riacho Juá. Pela margem esquerda destacam-se:
riacho Salgueiro, riacho do Tanque, riacho Cacimbinha, riacho Tamboril e o rio
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Ouricuri, o seu maior afluente é o rio Salgueiro que tem duas nascentes a uma altitude
de aproximadamente 500m e drena as cidades de Verdejantes e Salgueiro.

3.10.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do rio Terra Nova apresenta uma área de 5.015km2, que
corresponde a um percentual de 5,07% da área total do Estado.

A área de drenagem da bacia envolve 11 municípios dos quais são eles: Salgueiro,
Serrita, Cedro, Terra Nova, Verdejante, conforme quadro II.3.10/1.

Quadro II.3.10/1 – Relação dos Municípios da UP10 – Terra Nova

Sede Área do Município
Localizada Total Pertencente à UPMUNICÍPIOS

na UP km2 km2 %
1 BELÉM DO SÃO FRANCISCO 1.842,7 298,5 16,2
2 CABROBÓ 1.629,9 1.035,0 63,5
3 CARNAUBEIRA 999,4 49,0 4,9
4 CEDRO * 173,0 173,0 100,0
5 MIRANDIBA 773,2 0,0 0,0
6 OROCÓ 562,6 0,0 0,0
7 PARNAMIRIM 2.598,5 174,1 6,7
8 SALGUEIRO * 1.733,7 1.733,7 100,0
9 SÃO JOSÉ DO BELMONTE 1.491,0 0,0 0,0

10 SERRITA * 1.602,3 746,7 46,6
11 TERRA NOVA * 362,2 362,2 100,0
12 VERDEJANTE * 449,1 443,3 98,7

TOTAL 5 5.015,4

3.10.4 - Geologia

A bacia hidrográfica do rio Terra Nova possui uma área total de 5.015,4km2 dos quais
93,2% são representados por rochas do embasamento cristalino e cristalofiliano de idade
pré-cambriana.

A geologia do Pré-Cambriano nesta bacia é extremamente diversificada, apresentando
representações lito-estruturais de um maciço mediano e de dois sistemas de
dobramentos da Província Borborema, na classificação de Brito Neves (1975).

O maciço mediano, ou zona geanticlinal, é o Maciço Pernambuco-Alagoas, limitado ao
norte pelo lineamento Pernambuco que passa a cerca de 20km ao norte de Cabrobó,
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com direção aproximadamente E-W; litologicamente é representado, na bacia, por
rochas migmatíticas com lentes de calcário cristalino, pertencentes ao Complexo
Migmatítico-Granitóide - pCmi. com maior ocorrência de migmatitos estromáticos,
nebulíticos, diadisíticos e epibolíticos,. Sua composição é predominantemente
granodiorítica com paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático. Em grande
parte são granitizados incluindo corpos graníticos de difícil distinção e separação em
campo.

O sistema de dobramento que aqui aparece é o Piancó-Alto Brígida ocorrendo em quase
toda a bacia, ao norte do Lineamento Pernambuco,  incluindo as seguintes unidades lito-
estratigráficas:

•  Complexo Gnáissico-Migmatítico - pCgn - do Pré-Cambriano Indiviso onde
predominam rochas gnáissicas de composição granítica a granodiorítica e complexos
migmatíticos com palesossoma anfibolítico ou biotítico;

 
•  Grupo Salgueiro - pCAsx - do Pré-Cambriano Superior, que ocorre nos municípios

de Serrita, Salgueiro e Terra Nova, sendo representado litologicamente por biotita-
xisto, e xisto a duas micas, incluindo quartzito e calcário; corpos de granito e sienito
também se acham presentes nesse grupo lito-estratigráfico;

 
•  Grupo Cachoeirinha - pCAch - do Pré-Cambriano Superior, que domina na região

mais setentrional, sendo constituído por filitos, metassiltitos e xistos de baixo grau
de metamorfismo. Inclusos no sistema ocorrem corpos magmáticos representados
por sienitos, granodioritos e granitos.

Estruturalmente a área não é muito movimentada: além do Lineamento Pernambuco que
constitui uma falha transcorrente destrógira, outras falhas de menor amplitude ocorrem
como a falha transcorente levógira que se estende desde Terra Nova (ao norte) indo até
São José do Belmonte na Bacia do Rio Pajeú, com direção inicial de E-W virgando para
NE-SW ao norte de Mirandiba; as falhas transcorrentes levógiras de Cabrobó e de
Salgueiro, com reduzidas amplitudes e direções de NE-SW e N-S respectivamente.

Estruturas dúcteis se desenvolvem tanto nos migmatitos do Complexo Migmatítico-
Granitóide ao sul, como nos gnaisses do Complexo Gnáissico-Migmatítico e ainda nos
quartzitos do Grupo Salgueiro. São dobras antiformes e sinformes, dobrs recumbentes,
braquissinclinais e dobras com terminações periclinais. Os eixos desses dobramentos
apresentam direções preferencialmente E-W a NE-SW.

Uma reduzida “mancha sedimentar” ocorre no município de Cedro ao norte da bacia, no
limite com o estado da Paraiba, sendo representada por um testemunho de erosão da
Bacia Sedimentar do Araripe.

As formações que ocorrem nessa mini-bacia sedimentar são a Cariri, também conhecida
como Mauriti, que constitui a base da seqüência sedimentar da Bacia do Araripe e a
Brejo Santo; a primeira é de idade siluro-devoniana enquanto a segunda é de idade
jurássica.
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Embora seja pouco estudada a reduzida mancha sedimentar do Cedro, pode-se, em
analogia com estudos efetuados na Bacia do Araripe, caracterizar a constituição
litológica das suas formações constituintes, como seja:

•  a Formação Cariri (ou Mauriti) é predominantemente constituída de arenitos
grosseiros a conglomeráticos com níveis de argila, sendo em grande parte
possuidora de uma cimentação de sílica que a reduz o seu potencial como aqüífero.
Sua espessura varia em torno de 80m.

 
•  a Formação Brejo Santo é representada por um pacote de sedimentos pelíticos,

como folhelhos síltico-argilosos, argilitos calcíferos e margas possuindo,
eventualmente, arenitos na sua base. Sua espessura na bacia do Araripe chega a
alcançar 400m, porém na região do Cedero não é bem conhecida, devendo,
entretanto, ser inferior a 200m.

Depósitos aluviais ocorrem ainda ao longo das calhas fluviais, com larguras e
espessuras variáveis, sendo todavia, descontínuos ao longo do vale; no vale do Rio São
Francisco esses depósitos apresentam maior largura e potencialidade como aqüíferos.

3.10.5 – Solos

3.10.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Na bacia do rio Terra Nova, dominam solos pouco desenvolvidos, com grandes áreas de
Bruno não Cálcicos, Solos Litólicos e Regossolos. Os demais solos, ocorrem em
pequenas áreas localizadas próximos ao divisor norte da bacia, como é o caso dos
Vertissolos, das Areias Quartzosas Distróficas, e do Podsólicos. Próximo ao encontro
dos rios Terra Nova e São Francisco, se localizam os Solos Aluviais.

Os solos agricultáveis se resumem aos aluviões do rio São Francisco e ocorrências as
margens do rio Terra Nova, não mapeáveis nessa escala de apresentação do mapa de
solos.

Dentre os solos apropriados para pastagens se incluem os Vertissolos, Cambissolos,
Regossolos, Bruno não Cálcicos e Areias Quartzosas. Por fim, ocorrem Solos
Litólicos, não recomendados para uso econômico nas condições ambientais da bacia.

Os Solos Aluviais representadas pela unidade de mapeamento Ae1, são os mesmos que
margeiam o rio São Francisco desde montante. Esses solos são formados por
sedimentos arenosos e areno argilosos, recentes, apresentam relevo plano, são
geralmente utilizados com cultivos de subsistência, e nos últimos anos, com cebola,
tomate e fruteiras, todos sob irrigação, já que a localização das áreas ficam próximo e
quase ao mesmo nível do rio.
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Esses solos, para o uso mais intensivo requerem adubações e cuidados especiais no
controle da água, para evitar a salinização. Embora o mapa não permite visualizar como
mancha de solos, os aluviões do rio terra Nova, ele existem, sob a forma de faixa
estreitas e alongadas às margens do rio. São solos de variável reação (pH), e fertilidade.
Possuem manchas mais sujeitas a salinização se a irrigação não for bem conduzida,
todavia, oferece um bom potencial para uso irrigado.

Os Vertissolos são solos planos e suave ondulado, com alta fertilidade e elevado teor de
argila do tipo 2:1, o que faz o solo ter dois comportamento hídricos diversos. Quando
seco, torna-se muito duro, forma blocos e apresenta rachaduras na superfície e
subsuperfície, dando ao solo elevada capacidade de absorção das primeiras chuvas.
Depois de molhado, tornam-se difíceis  de manejar por serem escorregadios e
pegajosos, assumindo uma lenta drenagem no perfil, o que modifica sensivelmente o
comportamento hidrológico fazendo-os lento na absorção das chuvas, ensejando a
formação de escoamentos superficiais representativos elevando seu risco de erosão, em
geral baixo, pelo relevo plano que apresentam. Na bacia são representados pela unidade
de mapeamento V2 e ocupam 142,4km2.

A utilização mais apropriada para esses solos é mesmo a produção de pastagens nativas
e/ou cultivadas, levando em conta as recomendações de manejo preconizados pelo
CEPATSA/EMBRAPA. O maior problema para utilização desses solos é a sêca edáfica
presente na região da bacia nos meses de estiagem que, em geral, reduzem
sensivelmente a capacidade suporte das pastagens levando os rebanhos a perderem pêso.

Os Bruno não Cálcicos representados na bacia pelas unidades de mapeamento NC2,,
NC3 e NC8, são solos pouco desenvolvidos, apresentam impedimentos físicos na
superfície e textura de média a argilosa, com presença de solos vérticos como parte da
associação. Quando sêcos apresentam-se duros, com rachaduras na superfície. Ao
receber as primeiras chuvas, absorvem rapidamente as águas, através das fendas,
enquanto que no segundo momento a níveis diferentes de umidade antecedente reduzem
os níveis de permeabilidade, face a drenagem moderadamente lenta, típica desses solos,
gerando, via de regra, escoamentos representativos capazes de provocar erosão nas
proximidades dos cursos d’água.

Quimicamente, são solos ligeiramente ácidos a neutros, com elevada fertilidade. Por
serem pouco desenvolvidos, apresenta um baixo potencial de retenção hídrica, o que
lhes confere altos níveis de sêca edáfica e elevados riscos de perda das culturas,
acarretando baixíssimas produtividades quando plantados com culturas de subsistência.
São solos mais apropriados para cultivos de pastagens e/ou melhoramento de pastos
naturais e da própria vegetação da caatinga, embora sujeitos a sérias reduções na
produção de pastos, face a sêca edáfica que anualmente se abate sobre a região, no
período de estiagem. A unidade NC2 ocupa apenas 0,79km2 enquanto que a NC8 chega
aos 746,59km2.

No caso da unidade de mapeamento NC3, cuja associação se dá com Solos
Concrecionarios Tropicais, os riscos de perda da produção tendem a se reduzirem, por
influência dos Solos Concrecionarios que têm comportamento hídrico diferenciado,
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aproveitamento melhor as chuvas e elevando a capacidade de retenção hídrica nesses
solos, criando melhores condições para o cultivo de pastagens. Ocupam a relevante área
de 1.213,71km2.

Os Regossolos representados pelas unidades REe5 e REe8 ocorrem em áreas isoladas em
diferentes pontos da bacia. São solos do tipo A/C pouco desenvolvidos, arenosos,
medianamente profundos, com presença de materiais primários no perfil.
Quimicamente, são ácidos a moderamente ácidos, com saturação de bases média a alta.

Do ponto de vista hidrológico, os Regossolos conseguem aproveitar a maioria das
chuvas face a elevada capacidade de infiltração que apresentam. Como são pouco
desenvolvidos, atingem rapidamente o ponto de saturação nas chuvas de maior
significação, chegando a gerar escoamentos superficiais e provocar erosão. Nas áreas
onde são associados com Solonetz Solodizados, as águas escoadas correiam sais,
fornecidos pelo Solonetz. Por sua reduzida capacidade de retenção hídrica, são solos
muito susceptíveis a sêca edáfica.

A utilização mais apropriada para esses solos é o cultivo de pastagens adaptadas a
região que não devem dispensar um bom manejo de vegetação natural de caatinga, em
especial no período de estiagem, quando se pronuncia a sêca edáfica, reduzindo a
produção de alimentos volumosos para os rebanhos. Ocupam expressivas áreas sendo o
REe8 o mais dominante com 1.195,52km2, e, o REe5, com 115,48km2.

As Areias Quartzosas Distróficas, representados na bacia por uma única ocorrência no
extremo norte. Trata-se da unidade de mapeamento AQd1. São solos planos, de textura
arenosa, baixa capacidade de retenção hídrica e de nutrientes, embora, sejam profundos.
Quimicamente são ácidos e de muito baixa fertilidade natural. Por sua textura
excessivamente arenosa, são bastante susceptíveis a erosão.

A utilização desses solos deve ser limitada ao cultivo de pastagens aliada a melhoria do
manejo da vegetação natural da caatinga para minimizar os efeitos da sêca edáfica nos
períodos de estiagem que, via de regra, limitam sensivelmente a oferta de alimentos ao
rebanhos nesse período. Ocorrem em 27,26km2.

Os Podzólicos são solos que apresentam um horizonte B textural mediantemente
profundos de baixa média fertilidade e reação moderadamente ácida. Na bacia são
representados pela unidade de mapeamento PE19 ocupando 18,89 km2 apropriados para
a agricultura, porem sujeitos aos altos riscos climáticos típicos da região, que, via de
regra provoca prolongada sêca edáfica ao longo do ano. A unidade PE19 encerra a
associação de Podzólico, Latossolos e Solos Indiscriminados Concrecionarios Tropicais
todos com vegetação de caatinga heperxerofila e relevo plano e suave ondulado que em
muito favorece a infiltração e aproveitamento da maior parte das chuvas mesmo as mais
torrenciais. Por sua textura média e profundidade, são solos que possuem boa
capacidade de retenção hídrica apesar do erratico e deficiente padrão de chuvas da
região.
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Os Cambissolos representados pela unidade de mapeamento Ce2 encerra uma
associação de Cambissolos Eutrófico com Solos Litolicos e Podzólicos Eutróficos,
todos com relevo movimentado de ondulado até montanhoso, o que os recomenda para
refugio silvestre e recomposição da fauna e da flora. Hidrologicamente são solos
geradores de escoamento e de baixa capacidade de retenção hídrica, com elevada
sujeição a erosão. Ocupam uma área de 1,13km2 numa única ocorrência no extremo
leste da bacia.

Ocorrem ainda Solos Litólicos representados pelas unidades Re1  e Re10 que são muito
pouco desenvolvidos e fortemente sujeitos à erosão face ao relevo forte ondulado que
apresentam. Têm baixa capacidade de retenção hídrica e elevado poder de escoamento
superficial quando da ocorrência de chuvas. Não são apropriados para uso econômico
devendo ser reservados a preservação da fauna e da flora. Na prática, são utilizados
como áreas de pastoreio extensivo oferecendo baixíssima capacidade de suporte aos
rebanhos. Ocupam respectivamente 941,55km2 e 609,86km2.

3.10.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Na bacia predominam solos pouco desenvolvidos, mais apropriados para pastagens.
Cabe destacar os Bruno não Cálcicos e os Regossolos que ocupam as maiores áreas,
conforme dados apresentados no quadro II.3.10/2.

Quadro II.3.10/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE SOLOS ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
PE19 18,89 0,38 A 0,38 - - pl e son
NC2 0,79 0,02 P - 0,02 - son e on
NC3 1213,71 24,20 P - 24,2 - son e on
NC8 746,59 14,89 P - 14,89 - son
Ce2 1,13 0,02 RS - - 0,02 fon
V2 142,40 2,84 P - 2,84 - pl e son
Ae1 2,23 0,04 A 0,04 - - pl e son
Re1 941,55 18,77 RS - - 18,77 on e fon
Re10 609,86 12,16 RS - - 12,16 fon e mon
REe5 115,48 2,30 P - 2,3 - son
REe8 1195,52 23,84 P - 23,84 - son
AQd1 27,26 0,54 P - 0,54 - son e on
ÁREA TOTAL 5015,41 100,00 - 0,42 68,63 30,95 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso
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3.10.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP10 – Terra Nova, com suas respectivas áreas e o
percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.10/3 a seguir e mapa no Atlas).

Quadro II.3.10/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP10 – Terra Nova

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBUST.  ARBÓREA FECHADA 672,99 13,42

VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 1974,84, 39,37
AÇUDES 0,15 0,00

ANTROPISMO 557,11 11,11
ÁREA IRRIGADA 1,10 0,02

AFLORAMENTOS ROCHOSOS 0,37 0,01
VEGETAÇÃO ARBUST. ARBÓR. ABERTA 1794,46 35,78

ESTRADAS 7,88 0,16
ÁREA URBANA 6,50 0,13

                                                 TOTAL                5015,40                           100,00

3.11 -  UP11 - Brígida

3.11.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP11, que corresponde à bacia hidrográfica do rio
da Brígida, está localizada no alto Sertão de Pernambuco, nas microrregiões de
Araripina e do Salgueiro, entre 7º19’02” e 8º36’32” de latitude sul, e 39º17’33” e
40º43’06” de longitude a oeste de Gr.

Limita-se ao norte com o Estado do Ceará e grupo de pequenas bacias interiores GI9
(UP28); ao sul com a bacia hidrográfica do rio das Garças (UP12) e com o sexto grupo
de bacias hidrográficas de pequenos rios interiores GI-6 (UP25); a leste com a bacia
hidrográfica do rio Terra Nova (UP10) e o quinto grupo de bacias hidrográficas de
pequenos rios interiores GI5 (UP24) e a oeste com o Estado do Piauí.

3.11.2 – Rede Hidrográfica

O rio da Brígida nasce ao norte da localidade Gameleira, no município de Exú, nos
contrafortes da chapada do Araripe a uma altitude aproximada de 800m. Apresenta uma
extensão aproximada de 129 km até desaguar no rio São Francisco.
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Os principais afluentes da margem direita são: riacho das Tabocas, riacho Alecrim,
riacho Gravatá e rio São Pedro.

O rio São Pedro é o maior tributário com uma extensão de 174km, enquanto o riacho
Gravatá com 102km, os dois tem suas nascentes na chapada do Araripe a uma altitude
aproximada de 700m.

Os afluentes pela margem esquerda são de pequenas extensões destacando-se porém o
riacho dos Macacos, riacho do Espirito Santo e o riacho do Antônio.

Os rios principais da bacia da Brígida e seus afluentes, são intermitentes, e em regime
torrencial no período das chuvas.

3.11.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do rio Brígida abrange uma área de 13.560,90km2, o que
corresponde a 13,71% da superfície total do Estado.

Abrange áreas de 14 municípios, dos quais 8 tem suas sedes inseridas na bacia. Os
municípios integrantes e seus percentuais de participação estão definidos no quadro
II.3.11/1.

Quadro II.3.11/1 - Relação Dos Municípios UP11 – Brígida

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 ARARIPINA * 1.914,4 1.914,4 100,0
2 BODOCÓ   * 1.604,9 1.604,9 100,0
3 CABROBÓ 1.629,9 0,0 0,0
4 EXÚ * 1.500,3 1.290,3 86,0
5 GRANITO * 519,7 519,7 100,0
6 IPUBI * 972,1 972,1 100,0
7 MOREILÂNDIA 619,7 367,5 59,3
8 OROCÓ 562,6 346,0 61,5
9 OURICURI * 2.223,8 2.223,8 100,0

10 PARNAMIRIM * 2.598,5 2.424,4 93,3
11 SANTA CRUZ 1.432,1 227,7 15,9
12 SANTA FILOMENA 1.004,0 172,7 17,2
13 SANTA MARIA DA BOA VISTA 2.943,7 479,8 16,3
14 SERRITA 1.602,3 788,3 49,2
15 TRINDADE * 229,3 229,3 100,0

TOTAL 8 13.560,9



PERH-PE
VOLUME 1

3.11.4 - Geologia

Da área total de 13.560,9km2 da bacia hidrográfica do rio Brígida (a segunda maior
bacia do Estado), 70% são representados por rochas cristalinas e cristalofilianas,
enquanto o restante é constituído por rochas sedimentares da Bacia do Araripe.

A geologia do Pré-Cambriano nesta bacia é bastante diversificada, apresentando
representações lito-estruturais de um maciço mediano e de dois sistemas de
dobramentos da Província Borborema, na classificação de Brito Neves (1975).

O maciço mediano, ou zona geanticlinal, é o Maciço Pernambuco-Alagoas, limitado ao
norte pelo lineamento Pernambuco que passa a cerca de 20 km ao sul de Parnamirim,
com direção aproximadamente ESE-WNW; litologicamente é representado, na bacia,
por rochas migmatíticas com lentes de calcário cristalino, pertencentes ao Complexo
Migmatítico-Granitóide - pCmi. com maior ocorrência de migmatitos estromáticos,
nebulíticos, diadisíticos e polimigmatitos. Sua composição é predominantemente
granodiorítica com paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático. Em grande
parte são granitizados incluindo corpos graníticos de difícil separação.

O sistema de dobramento presente na maior parte da bacia é o Piancó-Alto Brígida ao
norte do Lineamento Pernambuco,  incluindo as seguintes unidades lito-estratigráficas:

•  Complexo Gnáissico-Migmatítico - pCgn - do Pré-Cambriano Indiviso onde
predominam rochas gnáissicas de composição granítica a granodiorítica e complexos
migmatíticos com palesossoma anfibolítico ou biotítico; ocorre extensivamente em
toda região entre Araripina e Ouricuri bem como ainda a oeste de Parnamirim

 
•  Grupo Salgueiro - pCAsx - do Pré-Cambriano Superior, que ocorre numa estreita

faixa de direção NE-SW, desde o sul de Granito até as proximidades de Santa Cruz,
onde se alarga muito nas bacias do Garças e Pontal ao sul sendo representado
litologicamente por biotita-xisto, e xisto a duas micas, incluindo quartzito e calcário;
na extremidade sul-oriental da bacia, ao norte de Santa Cruz, ocorrem uma faixa de
biotita-gnáisses - pCAsgn, as vezes com duas micas; corpos de granito também se
acham presentes nesse grupo lito-estratigráfico;

 
•  Grupo Cachoeirinha - pCAch - do Pré-Cambriano Superior, que ocorre numa faixa

de aproximadamente 15 km de largura, que se inicia ao sul de Ouricuri e se estende
para nordeste, alargando-se bastante a leste de Granito, sendo constituído por filitos,
metassiltitos e xistos de baixo grau de metamorfismo. Inclusos no sistema ocorrem
corpos magmáticos representados sobretudo por granitos.

Estruturalmente a área não é muito movimentada: além do Lineamento Pernambuco que
constitui uma falha transcorrente, outras falhas de menor amplitude ocorrem como a
falhas transcorrente  ora destrógiras ora levógiras, que ocorrem em Parnamirim e
Ipueira, com direção NE-SW.
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As estruturas dúcteis são mais desenvolvidas principalmente no Complexo Gnáissico-
Migmatítico, onde são abundantes os eixos de dobras antiformes e sinformes com
eventuais terminações periclinais e direção predominantemente NE-SW, concordante
com a direção geral da faixa de dobramentos Piancó-Alto Brígida; além dessa unidade
lito-estratigráfica, também se acham dobrados os xistos e gnaisses dos grupos Salgueiro
e Cachoeirinha e, em menor intensidade, os migmatitos do Complexo Migmatítico-
Granitóide a sudeste da bacia.
O norte da bacia é dominado pelos sedimentos da Bacia do Araripe, principalmente os
arenitos da Formação Exu que dominam todo o topo da chapada nos municípios de
Araripina, Ipubi, Bodocó e Exu bem como ainda, pelas ocorrências de gipsita da
Formação Santana na borda da chapada, nesses mesmos municípios.

A seqüência lito-estratigráfica completa da bacia sedimentar, adotada a partir do estudo
de PONTE (1991,1992) e que pode ser atravessada em poços totalmente penetrantes alí
perfurados, é a seguinte (da mais antiga para a mais nova):

a) Formação Mauriti

Seqüência monótona de arenitos claros, quartzosos e/ou feldspáticos, de granulação
média a grosseira, com grãos sub-angulares, mal selecionados, geralmente silicificados.
Gradam decrescentemente em direção ao topo, terminando em siltitos e arenitos fino

b) Formação Brejo Santo

É constituida na base por uma alternância bem estratificada de arenitos finos, siltitos e
argilitos vermelhos, contendo, localmente, intercalações de arenitos vermelhos. No
topo, ocorrem argilitos e folhelhos vermelhos ou marrons escuros estratificados e
esporádicos leitos de folhelhos verdes.

c) Formação Missão Velha

Compõe-se de arenitos grosseiros, mal selecionados, de coloração esbranquiçada ou
amarelada, mostrando estratificação cruzada e leitos conglomeráticos.

d) Formação Abaiara

É composta por alternâncias bem estratificadas de arenitos micáceos cinzas, amarelos
ou avermelhados, predominantemente finos, argilosos, e semi-friáveis, com siltitos,
argilitos e folhelhos de cores variegadas.

e) Formação Rio da Batateira

A seqüência se inicia por bancos de arenitos fluviais médios a grosseiros, gradando
ascendentemente, para arenitos médios a finos, siltitos argilosos bem estratificados e se
encerra com uma seção de folhelhos negros, orgânicos, fossilíferos.
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f) Formação Santana

O Membro Crato na seção inferior da seqüência compreende, da base para o topo,
folhelhos cinzas, castanhos, calcíferos, laminados e calcários micríticos cinza claro a
creme, argilosos e finamente laminados; o Membro Ipubi, repousa sobre a unidade
anterior em contato normal e gradacional, sendo constituído predominantemente por
bancos estratiformes de gipsita, contendo, de forma subordinada, intercalações de
folhelhos cinza e verde; na parte superior, vem o Membro Romualdo, constituído por
folhelhos e margas fossilíferas cinza-esverdeados, com intercalações de calcários e
lentes de arenitos friáveis.

g) Formação Arajara

É composta por siltitos, argilitos, arenitos finos argilosos e/ou caulínicos, bem
estratificados e coloração variegada

h) Formação Exu

É constituido por uma seqüência monótona de arenitos vermelhos friáveis, argilosos, em
geral caulínicos, de granulometria variável, contendo, mais das vezes, leitos intercalados
de arenitos grosseiros a conglomeráticos.

3.11.5 – Solos

3.11.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Na bacia do rio Brígida ocorrem grande áreas de Latossolos que se estendem desde o
limite norte, na chapada do Araripe, até quase a foz, dominando grande parte do meio
oeste, ocupando próximo a dois terços da bacia. É nessas unidades de mapeamento onde
se encontram grande parte das manchas de solo agricultáveis da bacia.

No limite leste, ocorrem solos pouco desenvolvidos. Mais a montante, dominam Solos
Litólicos, e, Não Calcicos e Solos Litólicos. Próximo ao limite oeste, aparecem manchas
isoladas de Regossolos, Cambissolos, Vertissolos e Solos Litólicos (ver mapa no Atlas).

Cabe registro ocorrências de Solos Aluviais Eutróficos ao longo do rio Brígida à
montante de Granito e do Açude Chapeu, e, próximo à foz, na margem do rio São
Francisco, representando solos com potencial para a agricultura, em especial, sob
irrigação.

Os Latossolos Vermelho Amarelo Eutróficos, textura média, são solos profundos, com
B latossólico, muito porosos, permeaveis e acentuadamente drenados o que lhes confere
alta capacidade de retenção das chuvas e baixo poder de gerar escoamentos superficiais.
Quimicamente, são ácidos, e de baixa a média fertilidade natural. Ocorrem no terço
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médio e inferior da bacia. Por sua elevada capacidade de infiltração, permeabilidade, e
boa drenagem interna esses solos são pouco susceptíveis a erosão.

Tais solos, representados na bacia pelas unidades LVe3, LVe5, LVd9 e LVd11
apresentam relevo plano a ondulado, estendendo-se por mais da metade da área da bacia
onde se encontram os solos agricultáveis. Dentre essas unidades de Latossolos, cabe
destacar a LVe3 que margeia o sapé da Chapeada do Araripe. Trata-se de uma
associação com Podzólico de textura média e relevo suave ondulado e ondulado que
também encerra áreas agricultáveis, e, Solos Litólicos com relevo ondulado e forte
ondulado, representando a área mais desgastada dos solos da associação, não incluindo
áreas destinadas a exploração econômica.

As demais unidades de Latossolos (LVe5 e LVe6) são associações com solos de relativo
grau de desenvolvimento, que no contexto da bacia, representam solos com potencial
agrícola, não fôra a extrema sêca edáfica que eleva os riscos de perda de safras
agrícolas, ratificados pelas baixas produtividades das cultuas efetuadas em sequeiro,
nessas áreas. Tradicionalmente se cultiva mandioca nas proximidades de Araripina, e,
culturas de subsistência em escala familiar de forma bastante extensiva por todas as
unidades. Mais recentemente foi introduzida a cultura do sorgo granífero, próximo a
Ouricuri. A nova cultura, por ter que enfrentar além das irregularidades climáticas,
problemas com a comercialização, culminou por não se firmar definitivamente na bacia,
embora possa vir a ser uma oportunidade agrícola para a região. De modo geral, a
própria vegetação natural oferece ao criatorio extensivo de bovinos e caprinos uma
capacidade suporte capaz de alimentar deficientemente o rebanho criado solto por
varios anos, sendo comum a figura do chamado “boi errado” que só chega ao
abatedouro com 5 a 6 anos de idade.

Nas áreas próximas ao rio São Francisco, ou próximos a reservatórios é possível irrigar
os Latossolos e diversificar bastante o leque de culturas, aproveitando todo o potencial
que esses solos possuem, já que a maior limitação ao seu uso é a seca edáfica, comum a
região da bacia.

As unidades LVd9 e LVd11, diferem das demais, por apresentarem textura argilosa.
Ocorrem na parte mais elevada da bacia no extremo norte, em áreas bastante planas, na
região do Araripe.

São solos mais argilosos na superfície, ácidos a ponto de limitarem a penetração das
raízes além do horizonte A, o que torna mais crítica a sêca edáfica sofrida pelas plantas
que não podem apropriar umidade retida a maior profundidade. A superfície argilosa,
dificulta o aproveitamento das chuvas torrenciais que geralmente ocorrem, face a menor
taxa de infiltração verificada em solos argilosas, a despeito da grande capacidade de
retenção desses solos. São pouco susceptíveis à erosão.

O uso desses solos está na dependência da correção de acidez e da fertilidade, já que são
muito ácidos e de baixa fertilidade. Oferecem por seu relevo plano condições propícias
para mecanização das lavouras, todavia, sua maior limitação para aproveitamento em
grandes áreas, é a seca edáfica que, via de regra, ceifa ponderável parcela das
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produções, e a irrigação no topo da chapada do Araripe onde eles ocorrem não parece
possível, face a pequeníssima disponibilidade de água, restingindo seu uso, a agricultura
em regime de sequeiro.

Solos Aluviais Eutróficos ocorrem na bacia em três áreas, duas dos quais ao longo do
rio Brígida, à montante de Parnamirim e de Granito. Uma terceira ocorrência aparece
próximo à foz, já na margem do rio São Francisco.

Os Solos Aluviais, originados de deposições fluviais recentes, são em geral, pouco
desenvolvidos, com horizonte A bem definido. As camadas inferiores via de regra,
arenosas e com bastante material primário, apresentam mediana fertilidade. São solos
ligeiramente ácidos e neutros. O perfil dos aluviões não obedece a uma regra de
formação na medida em que o solo vai se formando por deposições a cada enchente do
rio, ano após ano, quase sempre depositando material arenoso. São solos com boa
drenabilidade natural, embora nem sempre tenha elevada capacidade de retenção
hídrica. Tem reduzido risco de erosão, não só pela boa drenabilidade, mas, também,
pelo relevo plano que prevalece nas várzeas, onde eles ocorrem.

Os solos da unidade Ae2, apresentam reação de ligeiramente ácido até ligeiramente
alcalino. São moderado a imperfeitamente drenados, face às deferenciações texturais
que encerram horizontes com maior teor de argila, por isso, apresentam um certo risco à
salinização. Essa variação textural com predominância de argila na profundidade,
influência a permeabilidade, que se torna reduzida, e a drenagem que assume maior
lentidão, ao longo do perfil do solo. Ocorrem em faixas estreitas e longitudinais às
margens do rio Brígida. Seu uso em condições de sequeiro é fortemente afetado pela
seca edáfica, levando a elevados riscos de perda das safras. A irrigação desses solos é
fortemente restringida pela disponibilidade de água pois as maiores acumulações de
água se situam à jusante delas. São solos pouco sujeitos a erosão e com riscos de
salinização quando irrigados.

A utilização desses solos se dá em geral com milho, feijão, capineiras para corte e
fruteiras tropicais, limitadas a pequenas áreas irrigáveis.

Vertissolos – representados pela unidade V1 são solos argilosos, com alto conteúdo de
argila 2:1, o que faz com que estes solos tenham alto poder de contração e expansão,
fendilhando-se com freqüência quando estão secos.

São moderadamente ácidos a alcalinos, férteis, e dificeis de trabalhar com equipamentos
quando molhados, pouco profundos, imperfeitamente drenados, têm lenta
perneabilidade e grande susceptibilidade à erosão, sobretudo nas fases de relevo
ondulado.

Ocorrem na bacia em forma de pequenas ilhas próximas ao sopé de chapada do Araripe
em região de substrato calcario próximo a Araripina e Ipubi, além de outras manchas
esparsas.
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Os Vertissolos apresentam um comportamento hídrico diversificado. Quando secos,
formam blocos fendilhados com uma massa muito dura. Ao receber as primeiras chuvas
absorvem rapidamente a água pelas fendas, e se expandem perdendo o fendilhamento e
tornam-se muito plástico tendo a este estagio de umidade uma drenagem lenta de modo
que passa a gerar escoamentos superficiais representativos e até se tornar facilmente
erodíveis, pelo que requer praticas de conservação de solos nas fases de relevo
ondulados. Em que pese a deficiente drenagem destes solos, são capazes de reter grande
quantidade de água no perfil face ao seu elevado teor de argila, e, sobretudo, do tipo de
argila expansiva 2:1, comum nestes solos.

São utilizados com cultivos de subsistência e pastagens, embora, seja este ultimo o seu
uso mais indicado apesar da seca edáfica no verão limitar fortemente a oferta de
material alimentar para os rebanhos que não raro, perdem parte do pêso adquirido nos
meses chuvosos.

Os Podzolicos, na bacia são pouco expressivos em área. A unidade PE20 ocorre no
limite sul da área, sempre em associação com Solos Concrecionários e Bruno Não
Calcicos. São do tipo B textural, com baixa fertilidade e baixa capacidade de
aproveitamento das chuvas, sobretudo, as mais intensas que tendem a gerar
escoamentos superficiais, e erosão nas áreas de relevo mais movimentado. A retenção
hídrica destes solos é baixa e no período de estiagem a seca edáfica se transforma na
maior limitação ao seu uso. São apropriados para pastagens natural e plantada, todavia,
no período seco a oferta de alimentos volumosos se torna sensivelmente reduzida,
chegando a afetar o ganho de peso dos animais ali criados, já que onde eles ocorrem são
pequeníssimas as possibilidade de irrigação face a não disponibilidade de água nas áreas
limítrofes da bacia.

Os Cambissolos, representados pela unidade de mapeamento Ce3 são muito porosos,
acentuadamente drenados com alta similaridade e comportamento hídrico comparável
ao dos Latossolos, capaz de aproveitar bem as chuvas. São solos de textura média,
acentuadamente drenados e com permeabilidade entre moderada e rápida, bastante
susceptíveis à erosão. São ligeiramente ácidos a neutros e ocorrem na bacia a sudeste de
sede municipal de Trindade.

Os Cambissolos são cobertos por caatinga, que servem de suporte a pecuária extensiva
oferecendo baixa capacidade suporte, sobretudo, no período de estiagem quando a seca
edáfica se apresenta como o fator mais limitante ao seu uso. Já que as disponibilidades
hídricas são muito reduzidos, deixando pouquíssimas chances para irrigação qualquer
aproveitamento desses solos a partir da vegetação natural e do plantio de capins
adaptados as condições de extrema semi-áridez, devem ser levadas em conta as técnicas
de manejo de caatinga desenvolvidas pelo CEPATSA/EMBRAPA.

Os Bruno Não Calcicos são representados pelas unidades de mapeamento NC1, NC3 e
NC8 todas encerrando associações de solos pouco desenvolvidos com relevo variando
do plano ao ondulado. Na pratica, os Bruno Não Calcicos são solos que apresentam
horizonte B textural, não hidromoficos, autoctones, com elevado teor de argila e as
vezes, nas fases “vértico” com argila de atividade alta. Possuem elevada capacidade
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específica de retenção hídrica, e infiltração lenta a muito lenta o que os torna pouco
eficiente no aproveitamento das chuvas, sobretudo as torrenciais. São capazes de gerar
escoamentos quando das chuvas e, com isso, ensejam a formação de processos erosivos
visíveis a cada pequeno talvegue às margens das estradas e riachos onde eles ocorrem.
Nos período de estiagem assumem um aspecto bastante agressivo, expondo toda
cobertura de cascalhos e calhaus típicos do contexto de pavimento desértico, além da
fina crosta ceramizada que aparece em solos deserticos. Tal fato, deve-se à extrema seca
edáfica a que são submetidos esses solos nas estiagens  fazendo com que todo o estrato
rasteiro da vegetação seque e se torne rarefeito, expondo a superfície do solo, e seus
calhaus.

Quimicamente são solos de alta fertilidade, com reação ligeiramente ácida a neutra.
Como são rasos, apresentam limitada capacidade de retenção hídrica o que os faz muito
sujeito à secas ocasionais entre as chuvas, limitando sua capacidade de produção mesmo
quando usado com capins e espécies forrageiras adaptadas ao semi-árido. Seu uso com
pastagens, requer auxílio de técnicas de manejo de caatinga já desenvolvidas pelo
CEPATSA, como forma de minimizar os efeitos da baixa oferta de alimento volumoso
no período de estiagem que a cada ano se abate sobre a bacia. Ocorrem no eixo Bodocó
– Granito, próximo a Parnamirim, e, junto a foz do rio Brígida, próximo ao rio São
Francisco.

O Regossolos representados pelas unidades de mapeamento REe5, REe7 e REe8 são
associações onde os Regossolos figuram como dominantes.

No REe5, são associados com Afloramentos de Rocha e Solonetz Solodizado. No REe7
a associação do Regossolo se dá com Afloramentos de Rocha e Solos Litólicos, e, no
REe8, com Solos Litólicos e Solonetz Solodizado. Trata-se de associações de solos
pouco ou muito pouco desenvolvidos, inclusive as fases do próprio Regossolo
dominante que possuem fragipan.

Esses Regossolos são pouco profundos, arenosos, com teores elevados de meteriais
primários, possuem fragipan ora consolidado, ora em formação. São fortemente
drenados, ácidos e moderadamente ácidos, e de fertilidade mediana. O relevo é variável
entre plano e ondulado o que aliado a textura arenosa, facilita o aproveitamento das
chuvas não fôsse a pouca profundidade que limita a infiltração pela breve saturação
hídrica que esses solos esboçam agravados também pela presença do fragipan,
sobretudo, onde este é consolidado. A partir da saturação hídrica se tornam expulsores
de água gerando escoamentos superficiais e erosão na camada superficial do solo. São
elevados os riscos de erosão face a friabilidade do material arenoso do perfil do solo
sobretudo nesses Regossolos pouco desenvolvidos.

Na prática, o reservatório hídrico desses solos é rapidamente abastecido pelas chuvas.
Não reservam grandes quantidades de água, e não perdem por evaporação a água
infiltrada no perfil. Como são rasos, prestam-se mais para pastagens adaptadas ao semi-
árido, do que para outras culturas de subsistência ou comerciais, deixando as raízes das
gramineas apropriarem a água do perfil com grande eficiência, o que torna esses solos
mais atraentes para pastagens por produzirem por mais tempo forragens verdes do que
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os demais com os quais os Regossolos estão associados nessas unidades de
mapeamento. Como se vê, todo esse contexto que encerra os Regossolos, embora tenha
boa capacidade de absorver as chuvas, acumulam pouca água e favorecem a elevadaos
riscos de seca edáfica, nos períodos de estiagem fazendo com que as produtividades das
pastagens sejam seriamento afetadas, proporcionando baixa capacidade suporte aos
rebanhos.

Esses solos ocorrem em forma de ilhas em diversos pontos da bacia. As principais
ocorrências se localizam próximo e a sul de Araripina, e a noroeste e a Sul de
Parnamirim.

Os Solonetz Solodizados ocorrem em pequena faixa estreita e alongada próximo à foz
do rio Brígida em uma única unidade de mapeamento, a SS2.

Inclui solos halomórficos com horizonte B solonétzico, textura argilosa, com argila de
atividade alta, variando de moderamente ácidos a alcalinos. Fisicamente, são solos mal
drenados e de permeabilidade lenta a muito lenta, com relevo geralmente plano a suave
ondulado. Por serem pouco permeáveis e mal drenados, favorecem a escoamentos
representativos por ocasião das chuvas torrenciais, ensejando a formação de processos
erosivos nos talvegues.

Ocorre na bacia associado a Bruno Não Calcicos e a Solos Litólicos, todos de
baixíssima capacidade de retenção hídrica, igualmente susceptíveis a seca edáfica, o
grande limitador de produções nessa região do semi-árido nordestino.

O uso mais apropriado desses Solonetz, é mesmo com pastagens naturais e plantadas,
todavia, as baixas produtividades, sobretudo no período de estiagem onde a seca edáfica
se torna mais pronunciada, figura como o grande limitador ao uso. Recentemente o
CEPATSA/EMBRAPA vem desenvolvendo técnicas de manejo de pastagens e da
caatinga que em muito poderão ajudar no aproveitamento mais racional desses solos.

Cabe ainda destacar entre os solos pouco desenvolvidos as unidades de mapeamento
representados pelas associações de Bruno Não Calcicos (NC4), os Podzólicos Eutróficos
(PE18), e, os Solos Litólicos (Re1, Re2, Re5, Re9 e Re10), todos com limitação de
profundidade e/ou relevo movimentado. São excelentes geradores de escoamento no
contexto da bacia, o que de certa forma facilita a construção de aguadas. Retêm
pouquíssima água no tênue perfil e apresenta alto grau de erodibilidade. Não são
recomendados para uso econômico, devendo ficar dedicado a preservação da fauna e da
flora.

3.11.5.2  - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

É grande a diversidade de solos na bacia, podendo se identificar 24 diferentes
associações de classes de solos conforme é apresentado no quadro II.3.11/2.
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Cabe observar o predomínio dos Latossolos que representam mais da metade dos solos
da bacia, fato que de certa forma ajuda a entender os baixos níveis de escoamento
superficial que ocorrem na bacia. Na prática, os Latossolos permitem mais infiltração e
retenção hídrica, por isso, geram escoamentos pouco representativos.

Quadro II.3.11/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVd9 227,47 1,68 A 1,68 - - pl
LVd11 2421,89 17,86 A 17,86 - - pl
LVe3 967,08 7,13 A 7,13 - - on
LVe5 2246,96 16,57 A 16,57 - - pl e son
LVe6 2113,59 15,59 A 15,59 - - pl
PE18 10,11 0,07 A - - 0,07 fon e mon
PE20 331,64 2,45 P - 2,45 - son e on
NC1 277,75 2,05 P - 2,05 - son e on
NC3 1028,32 7,58 P - 7,58 - son e on
NC4 249,61 1,84 Rs - - 1,84 on e fon
NC8 224,29 1,65 P - 1,65 - son
Ce3 37,57 0,28 P - 0,28 - on
V1 30,50 0,22 P - 0,22 - on
SS2 42,29 0,31 P - 0,31 -  pl eson
Ae2 76,34 0,56 A 0,56 - - pl
Re1 487,97 3,60 Rs - - 3,6 on e fon
Re2 684,52 5,05 Rs - - 5,05 on e fon
Re5 85,90 0,63 Rs - - 0,63 fon e mon
Re8 743,70 5,48 Rs - - 5,48 on e fon
Re9 176,67 1,30 Rs - - 1,3 son
Re10 396,42 2,92 Rs - - 2,92 fon e mon
REe5 228,67 1,69 P - 1,69 - son
REe7 164,54 1,21 P - 1,21 - son e on
ReE8 307,08 2,26 P - 2,26 - son
ÁREA TOTAL 13560,89 100,00 - 59,39 19,7 20,89 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

3.11.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP11 – Brígida, com suas respectivas áreas e o
percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.11/3 a seguir e mapa no Atlas).
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Quadro II.3.11/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP11 – Brígida

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBUST. ARBÓR. FECHADA 4748,87 35,03

VEGETTAÇÃO ARBÓREA FECHADA 3682,55 27,15
AÇUDES 11,50 0,08

ANTROPISMO 444,38 3,28
ÁREA IRRIGADA 3,30 0,02

AFLORAMENTOS ROCHOSOS 56,62 0,42
VEG. ARBUST. ARBÓR. ABERTA 4408,15 32,51

ESTRADAS 12,18 0,09
ÁREA URBANA 8,42 0,06

USO NÃO IDENTIFICADO|
NUVEM 167,02 1,23

SOMBRA 17,91 0,13
                                                 TOTAL              13560,90                           100,00

3.12 - UP12 - Garças

3.12.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico – UP12 que corresponde à bacia hidrográfica do
rio das Garças, está localizada na porção oeste do Estado de Pernambuco entre 8º08’48”
e 8º48’00” de latitude sul, e 39º41’25” e 40º47’35” de longitude a oeste de Gr., estando
inserida entre as microrregiões de Araripina e Petrolina.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio da Brígida (UP11); ao sul com a
bacia do rio do Pontal (UP13) e o sétimo grupo de bacias de pequenos rios interioranos
GI-7 (UP26), a leste com o sexto grupo de bacias de pequenos rios interioranos GI-6
(UP25); e a oeste com o Estado do Piauí.

3.12.2 – Rede Hidrográfica

O rio das Garças, tem suas nascentes na serra dos Quixabas no limite do Estado com o
Piauí. Inicialmente denomina-se de rio Caipora e prossegue até o São Francisco onde
desemboca apresentando uma extensão total de 107km com uma direção geral noroeste-
sudeste.

Seus principais afluentes pela margem direita são: riacho do Cal, riacho Água Preta,
riacho das Lagoas, riacho do Perequito com 28 km, riacho Verde e riacho dos Campos
com uma extensão de 35km. Pela margem esquerda o riacho da Volta com 29km de
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extensão, riacho Baixo e riacho Alegre com um curso de 34km, riacho Mocambo,
riacho da Boa Vista e riacho Ponta da Serra.

3.12.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do rio das Garças, apresenta uma área de aproximadamente
4.410,61km2, totalmente inserida no Estado de Pernambuco. A área da bacia
corresponde ao Estado, apresenta um percentual de 4,46% do total do Estado.

A bacia hidrográfica do rio das Garças abrange 7 municípios, dos quais apenas 2 tem
suas sedes inseridas na bacia além de vilas e povoados. Os municípios integrantes da
bacia e seus percentuais de participação estão definidos no quadro II.3.12/1.

Quadro II.3.12/1 - Relação Dos Municípios da UP12 - Garças

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 DORMENTES 1.392,1 483,1 34,7
2 LAGOA GRANDE 1.908,0 858,6 45,0
3 PARNAMIRIM 2.598,5 0,0 0,0
4 SANTA CRUZ * 1.432,1 1.204,4 84,1
5 SANTA FILOMENA * 1.004,0 831,3 82,8
6 SANTA MARIA DA BOA VISTA 2.943,7 1.033,2 35,1

TOTAL 4.410,6

3.12.4 - Geologia

A bacia hidrográfica do rio Garças, com 4.410,6km2 é representada exclusivamente por
rochas cristalinas e cristalofilianas do Pré-Cambriano.

O Pré-Cambriano é constituído apenas por duas representações lito-estratigráficas e
geo-estruturais, a saber:

•  a primeira, mais antiga, do Pré-Cambriano Indiviso, é o Complexo Migmatítico-
Granítico - pCmi - caracterizado pela predominância de migmatitos estromáticos,
nebulíticos, diadisíticos e polimigmatitos. Sua composição é predominantemente
granodiorítica com paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático; Essa
unidade lito-estratigráfica acha-se inserida no Maciço Mediano Pernambuco-
Alagoas (Brito Neves-1975);

 



PERH-PE
VOLUME 1

•  a segunda, do PréCambriano Superior, constitui a Faixa de Dobramentos Riacho do
Pontal (Brito Neves, 1975), sendo representada estratigraficamente pelo Grupo
Salgueiro e constituída litologicamente por biotita-xistos ou xistos a duas micas -
pCAsx, incluindo calcário cristalino e quartzitos; gnaisses a duas micas ou biotita-
gnaisses - pCAsgn - também são presentes, sobretudo na porção mais central da
faixa de dobramentos Riacho do Pontal.

As estruturas rúpteis são pouco presentes na área, destacando-se apenas a extensa falha
transcorrente levógira nos migmatitos, que passa em Santa Maria da Boa Vista e se
estende na direção NW até atingir a faixa de dobramentos.

As estruturas dúcteis são mais freqüentes, sobretudo nos biotita-gnaisses do Grupo
Salgueiro, cujos eixos de antiformes e sinformes são alinhados com direção NE-SW,
mostrando ainda dobras recumbentes.

As lineações presentes tanto nos migmatitos como nos xistos e gnaisses, apresentam
direção também de NE-SW, com algumas virgações localizadas.

Sobre as rochas cristalinas depositam-se nos leitos fluviais, sedimentos aluviais areno-
argilosos as vezes de largura e espessura consideráveis, que podem ser aproveitados
como armazenadores de água subterrânea.

3.12.5 – Solos

3.12.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Destacam-se entre os solos da bacia grandes Areas Latossolos Vermelho Amarelo
Eutróficos representados pelas unidades LVe4 e LVe6, onde existem areas passíveis de
agricultura. Ocorrem ainda Regossolos Eutróficos (REe6), e no terço inferior do vale do
rio da Garça, o Bruno não Cálcico (NC8). Mais a montante, no limite nordeste da bacia
aparece uma extensa area de Podzolico Vermelho Amarelo Eutrófico (PE20), todos
apropriados para pastagem (ver mapa no Atlas).

Alem desses, ocorrem Podzolicos Vermelho Amarelo Eutrófico (PE18), Solos Litólicos
(Re10), e Bruno não Cálcico (NC4), todos com forte movimentação de relevo o que os
tornam não recomendáveis para uso econômico.

Os Latossolos representam os solos de melhor potencial de uso na bacia. Têm relevo
plano a suave ondulado típicos da cobertura pedimentar de material areno-argiloso,
presente em toda a região oeste do Estado de Pernambuco, formando uma espécie de
tabuleiros com possibilidade de irrigação quando ocorrem em cotas altimetricos
economicamente viáveis para o transporte de água para o seu desenvolvimento.
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Na verdade os Latossolos representados pelas unidades LVe4  e LVe6 são associações de
classes onde ocorrem Solos  Indiscriminados Concrecionarios Tropicais Eutróficos e
Podzolicos Vermelho Amarelo Eutróficos, todos com relevo variando do plano ao
ondulado. Os Solos Indiscriminados Concrecionarios Tropicais Eutróficos apresentam
concreções lateríticas mais ou menos soltas na parte superior do perfil o que facilita
sobremaneira a penetração de água das chuvas, comportando-se  semelhantemente aos
Latossolos. Todavia a drenagem do perfil apresenta-se bastante variável, as vezes com
“plinthites” onde as concreções internas são mais coesas, prejudicando a drenabilidade.

Os Podzólicos, 3o componente das unidades, apresentam a mesma feição morfológica
dos demais componentes, variando do relevo plano ao ondulado.

Os solos componentes das unidades LVe4 e LVe6 são todos ácidos, de baixa fertilidade,
medianamente profundos e profundos o que os credencia para o uso agrícola, caso seja
solucionada a questão da extrema sêca edáfica peculiar a região da bacia, e melhoria dos
níveis de fertilidade e correção do pH desses solos.
Do ponto de vista hidrológico são solos que tem boa capacidade de retenção hídrica, e,
por sua textura média, aproveitam bem as escassas chuvas que ocorrem na região,
gerando pouquíssimos escoamentos superficiais, minimizando riscos de erosão.

Em condições naturais, são solos que hoje suportam agricultura de subsistência e alguns
plantios comerciais de melancia, todos sujeitos a elevados riscos de perda de safra
decorrentes da irregularidade dos precipitações. Alem do uso agrícola, existem áreas de
pastagens plantadas (capim buffel e leguminosas) e a própria caatinga hiperxerófila
típica da cobertura vegetal, oferece uma limitada capacidade suporte para os criatorios
ovinos, caprinos e bovinos, em caráter extensivo. Ocupam uma área de 788,55km2

(LVe4), e, 1.669,95km2 no caso dos LVe6.

Por serem os Latossolos (LVe4 e LVe6) áreas de grandes extensões e características
físicas que recomendam um uso mais intensivo, tais áreas podem ter seu potencial
ampliado com a irrigação, no que for possível.

Bruno não Cálcico – ocorrem na bacia seguindo as encostas dos vales. São solos pouco
profundos com drenagem lenta a impedida que apesar de terem elevada capacidade
específica de retenção hídrica, são pouco eficazes no aproveitamento das chuvas face
aos impedimentos de drenagem típicas da classe, gerando escoamentos representativos,
o que enseja a erosão laminar e em sulcos. A unidade de mapeamento NC8 apresenta
relevo suave ondulado e ondulado, impedimentos físicos por pedregosidade e sêca
edáfica certificada pela vegetação natural de caatinga hiperxerófila presente na unidade,
ocupando 145,37km2 de área.

Face a extrema sêca edáfica a que são anualmente submetidos em decorrência do longo
período de estiagem, seu uso deve se restingir ao cultivo de pastagens adaptados (capim
buffel, palma, leguminosos, atc) em conjunto com técnicas de manejo da caatinga
preconizadas pelo CEPATSA, como forma de melhorar a baixa capacidade suporte das
pastagens na região da bacia.
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Regossolos – ocorrem em pequenas áreas no terço inferior da bacia, em associação com
Solos Indiscriminados Concrecionarios Tropicais e Solonetz Sololizado, formando a
unidade de mapeamento REe6.

Os Regossolos são pouco profundos, com um horizonte A assente sobre o C, com
textura arenosa na superfície o que lhes confere alta permeabilidade e elevada
capacidade de aproveitamento das chuvas, até a saturação de camada superficial. São
solos com frafipan em profundidade variável e espessura que variam em torno de 30m.
Por se tratar de uma camada endurecida limita fortemente a infiltração nesta parte do
perfil do solo que as vezes é tão endurecido que limita também a passagem das raízes
das plantas, restringido a capacidade de retenção hídrica praticamente ao horizonte A.
São solos susceptíveis a erosão.

Os demais componentes da unidade REe6, Solos Concrecionarios e Solonetz também
oferecem limitações ao uso agrícola. Os Concrecionarios tem variável capacidade de
retenção hídrica face a irregular ocorrência das concreções no perfil, e os Solonetz
Solodizados, como solos halomorficos, mal drenados e de baixíssima capacidade de
infiltração são muito susceptíveis a erosão.

Os Regossolos REe6 apresentam sérios restrições para o uso agrícola, podendo, no
entanto ser utilizado com pastagens, embora de baixa capacidade suporte não
dispensando as técnicas de manejo de caatinga preconizados pelo CEPATSA. Ocupam
uma área de 56,47km2.

Os Podzólico Vermelho Amarelo Eutróficos representados pela unidade de mapeamento
PE20, ocupa extensa área no nordeste da bacia. Encontram-se associados  a Solos
Concrecionarios Tropicais e a Bruno não Cálcicos, ambos com relevo ondulado e forte
ondulado. Por sua ocorrência em área de extrema aridez, sua limitada capacidade de
retenção hídrica e riscos de erosão, são solos apropriados para cultivo de pastagens
adaptadas ao semi-árido, com técnicas especiais de manejo, pois no período de estiagem
oferecem reduzida capacidade suporte.

Hidrologicamente, são solos com elevada capacidade de geração de escoamentos
quando ocorrem precipitações, ocupando 397,04km2.

Existem na bacia solos não apropriadas para uso econômico, representadas pelas
unidades de mapeamento PE18, NC4 e Re10. São solos que ocorrem em fases bastante
desgastadas e com relevo variando de ondulado a forte ondulado e de forte ondulado a
montanhoso, o que os torna muito susceptíveis a erosão, e gerador de escoamentos
representativos quando ocorrem precipitações. Oferecem ínfima condição de retenção
hídrica o que os toma impróprio ao uso econômico nas condições de semi aridez da
bacia, devendo ficar reservados a preservação da flora e da fauna, cujas áreas
correspondem respectivamente a 440,75km2, 688,15km2 e 224,32km2.
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3.12.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Existem grandes áreas de solos agricultáveis, em especial onde dominam os Latossolos
que, por si só cobrem mais da metade da bacia, conforme se indica no quadro II.3.12/2
adiante inserido.

Cabe ainda registro, os Bruno não Cálcicos que ocupam quase 20% da área da bacia,
embora, grande parte dessa área, não se preste para uso econômico.

Quadro II.3.12/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVe4 788,55 17,88 A 17,88 - - pl e son
LVe6 1669,95 37,86 A 37,86 - - pl
PE18 440,75 9,99 RS - - 9,99 fon e mon
PE20 397,04 9,00 P - 9 - son e on
NC4 688,15 15,60 RS - - 15,6 on e fon
NC8 145,37 3,30 P - 3,3 - son
Re10 224,32 5,09 RS - - 5,09 fon e mon
REe6 56,47 1,28 P - 1,28 - son
ÁREA TOTAL 4410,61 100,00 - 55,74 13,58 30,68 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

3.12.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP12 – Garças, com suas respectivas áreas e o
percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.12/3 a seguir e mapa no Atlas).
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Quadro II.3.12/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP12 – Garças

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBUST. ARBOR. FECHADA 2344,97 53,17

VEG. ARBÓREA FECHADA 281,52 6,38
AÇUDES 4,23 0,09

ANTROPISMO 65,83 1,49
ÁREA IRRIGADA 34,67 0,79

AFLORAMENTOS ROCHOSOS 0,01 0,00
VEG. ARBUST. ARBOR. ABERTA 1615,40 36,63

ESTRADAS 5,59 0,13
ÁREA URBANA 0,12 0,00

USO NÃO IDENTIFICADO:
NUVEM 22,19 0,50

SOMBRA 36,07 0,82
                                                 TOTAL                4410,60                           100,00

3.13 -  UP13 - Pontal

3.13.1 – Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP13 que corresponde à bacia hidrográfica do rio
do Pontal, está localizada no extremo oeste do Estado de Pernambuco, entre 8o 19’00” e
9o 13’ 24’’ de latitude sul, e 40o 11’42’’ e 41o 20’39’’ de longitude a oeste de
Greenwich. Éncontra-se inserida na microrregião de Petrolina.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio das Garças (UP12) e o Estado do
Piauí; ao sul com o Estado da Bahia e o oitavo grupo de bacias de pequenos rios
interioranos GI-8 (UP27), a leste com a bacia do rio das Garças (UP12), e o sétimo
grupo de bacias de pequenos rios interioranos GI-7 (UP26), a oeste com os Estados do
Piauí e Bahia.

3.13.2 - Rede Hidrográfica

A bacia hidrográfica do rio Pontal tem sua nascente na serra da Farinha no extremo
oeste do Estado de Pernambuco entre os limites dos Estados do Piauí e Bahia a uma
altitude aproximada de 600m na região denominada Poção do Afrânio.

O rio do Pontal nasce com o nome do riacho Cachoeira do Roberto e a partir do
município de Rajada recebe o nome de Pontal, sua direção apresenta predominancia no
sentido noroeste-sudeste. Desemboca na margem esquerda do rio São Francisco, cujos
um percurso aproximado de 110km.
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Os principais cursos d’água, pela margem direita, são os riachos  Caieira, Tanque Novo,
Sítio Novo, Icó e Simão e, pela margem esquerda, os riachos Caboclo, Caldeirão,
Dormente, Baixo do Posso Fundo, Areial e Poço d’Anta.

3.13.3 - Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do rio do Pontal apresenta uma área de 6.157,56km2

correspondendo a 6,22% da área total Estado de Pernambuco.

A área de drenagem envolve 4 municípios dos quais 3 estão com suas sedes inseridas na
bacia conforme apresentado no quadro II.3.13/1.

Quadro II.3.13/1 - Relação Dos Municípios da UP13 – Pontal

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 AFRÂNIO * 1.488,6 1.488,6 100,0
2 DORMENTES * 1.392,1 909,0 65,3
3 LAGOA GRANDE * 1.908,0 396,9 20,8
4 PETROLINA 4.756,8 3.363,1 70,7

TOTAL 3 6.157,6

3.13.4 - Geologia

A bacia do rio Pontal possui uma área total de 6.157,6km2 estando inserida totalmente
no embasamento cristalino e cristalofiliano do Pré-Cambriano nordestino.

O Pré-Cambriano é representado nesta bacia, apenas por duas componentes lito-
estratigráficas e geo-estruturais, quais sejam:

•  a mais antiga, do Pré-Cambriano Indiviso, é o Complexo Migmatítico-Granítico -
pCmi - caracterizado pela predominância de migmatitos estromáticos, nebulíticos,
diadisíticos e epibolíticos. Sua composição é predominantemente granítica com
paleossoma biotítico e neossoma quartzo-feldspático; Essa unidade lito-estratigráfica
acha-se inserida no Maciço Mediano Pernambuco-Alagoas (Brito Neves-1975);

 
•  a segunda, do PréCambriano Superior, constitui a Faixa de Dobramentos Riacho do

Pontal (Brito Neves, 1975), sendo representada estratigraficamente pelo Grupo
Salgueiro e constituída litologicamente por biotita-xistos ou xistos a duas micas -
pCAsx, incluindo calcário cristalino e quartzitos; também são presentes, sobretudo
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na porção mais central da faixa de dobramentos Riacho do Pontal, gnaisses a duas
micas ou biotita-gnaisses - pCAsgn -

Sob o ponto de vista estrutural, um grande falhamento transcorrente dextrógiro ocorre
na porção oriental da bacia, desde Afrânio e descendo na direção SE num total de
aproximadamente 50 km. Esse falhamento é responsável por uma grande pertubação
estrutural, inclusive provocando dobras-falhas ou estrutura de “drag” no contato entre os
biotita-xistos e os biotita-gnaisses. Outras pequenas falhas transcorrentes ocorrem na
porção ocidental da área, todas de movimento dextro.

Quanto as estruturas dúcteis, vários são os dobramentos antiformes e sinformes que
ocorrem na faixa de dobramentos Riacho do Pontal, incluindo dobras recumbentes, as
maiores dobras ocorrem nos biotita-gnaisses. A direção geral dos eixos de dobras é de
NE-SW, ocorrendo eventualmente, na direção NW-SE..

Depósitos aluviais areno-argilosos recentes, ocorrem de maneira descontínua ao longo
da calha e terraços fluviais sobretudo do rio principal.

3.13.5 - Solos

3.13.5.1 - Descrição e Considerações Sobre o Uso dos Solos

Destacam-se entre os solos da bacia, grandes áreas de Latossolos Vermelho Amarelo
Eutróficos representados pelas unidades LVe4 e LVe6 além dos Podzólicos PE8 onde
existem áreas apropriadas para a agricultura. Ocorrem também Regossolos Eutróficos
(REe6), Areias Quartzosas Distróficos (AQd2) e nos vales, Bruno não Cálcicos (NC1,
NC8), todos pouco desenvolvidos, apropriados para o cultivo de pastagens. Além
desses, ocorrem Podzolicos Vermelho Amarelo Eutrófico (PE18), Solos Litólicos
(Re10) e Bruno não Cálcicos (NC4) todos com forte movimentação de relevo o que os
tornam não recomendáveis para uso econômico.

Os Latossolos representam os solos de melhor potencial de uso na bacia. Têm relevo
plano e suave ondulado típicos de cobertura pedimentar de material areno-argiloso,
presente em toda a região do oeste do Estado de Pernambuco, formando uma espécie de
tabuleiros com possibilidade de irrigação quando ocorrem em cotas altimétricas
economicamente viáveis para o transporte de água para o seu desenvolvimento, caso
que já ocorre na bacia com a implantação dos Projetos Pontal Norte e Pontal Sul.

Na verdade, os Latossolos representados pelas unidades LVe4 e LVe6 são associações
de classes onde ocorrem Solos Indiscriminados Cocrecionários Tropicais Eutróficos
e Podzolicos Vermelho Amarelo Eutróficos, todos com relevo variando do plano ao
ondulado. Os Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais Eutróficos
apresentam concreções  lateríticas mais ou menos soltas na parte superior do perfil o
que facilita sobremaneira a penetração de água das chuvas, comportando-se
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semelhantemente aos Latossolos. Todavia a drenagem do perfil apresenta-se bastante
variável, as vezes com plinthites onde as concreções internas são mais coesas,
prejudicando a drenabilidade (ver mapa no Atlas).

Os Podzólicos, 3o Componentes das unidades, apresentam a mesma feição morfológica
dos demais componentes, variando do relevo plano ao ondulado.

Os solos componentes das unidades LVe4 e LVe6 são todos ácidos, de baixa fertilidade,
medianamente profundos e profundos o que os credencia para o uso agrícola caso seja
solucionada a questão da extrema seca edáfica peculiar a região da bacia.

Do ponto de vista hidrológico são solos que tem boa capacidade de retenção hídrica, e,
por sua textura média, aproveitam bem as escassas chuvas que ocorrem na região
gerando pouquíssimo escoamentos superficiais, minimizando riscos de erosão.

Em condições naturais, são solos que hoje suportam agricultura de subsistência e alguns
plantios comerciais de melancia, todos sujeitos a elevados riscos de perda de safra
decorrentes da irregularidade das precipitações. Além do uso agrícola, existem áreas de
pastagens plantadas (capim buffel e leguminosas) e a própria caatinga hiperxerofila
típica da cobertura vegetal, oferece uma limitada capacidade suporte para os criatorios
ovinos, caprinos e bovinos, em caráter extensivo.

Por serem os Latossolos (LVe4 e LVe6) áreas de grandes extensões com características
físicas que recomendam uso mais intensivo, tais áreas podem ter seu potencial ampliado
com a irrigação. Cabe destacar que atualmente já se encontram em implantação parte
dos projetos Pontal Norte e Pontal Sul. Uma outra área maior, com cerca de 30.000ha
irrigáveis está sendo estudada pela CODEVASF comprovando que a utilização mais
apropriada desses solos é mesmo com irrigação aduzindo água do rio São Francisco, já
que na bacia são reduzidas as possibilidades de regularizar vazões compatíveis com as
necessidades de água para irrigação dos quase 50.000ha previstos. A nível de bacia os
LVe4 ocupam 2.402,23km2, e os LVe6, 2.154,22km2.

Os Podzólicos representados pela unidade de mapeamento PE8 corresponde a uma
associação de classes que envolve além dos Podzólicos, Latossolos e Solos
Indiscriminados Concreciónarios Tropicais, todos com relevo plano a suave ondulado, e
relativo grau de desenvolvimento, capazes de absorver bem as chuvas caídas e
armazenar representativa parcela dos precipitações, o que lhes confere boa condição
para uso agrícola dentro dos altos riscos climáticos que envolve a região. Quimicamente
são solos ácidos e de baixa fertilidade pouco sujeitos a erosão. Ocupam uma área de
8,01 km2 na porção sul da bacia bem próximo ao rio São Francisco.

Bruno não Cálcicos – ocorrem na bacia seguindo as encostas dos vales. São solos
pouco profundos com drenagem lenta a impedida que apesar de terem elevada
capacidade específica de retenção hídrica, são pouco eficazes no aproveitamento das
chuvas face aos impedimentos de drenagem típicas da classe, gerando escoamentos
representativos, o que enseja a erosão laminar e em sulcos. As unidades de mapeamento
NC1 e NC8 apresentam relevo suave ondulado e ondulado, impedimentos físicos por
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pedregosidade e extrema seca edáfica certificada pela vegetação natural de caatinga
hiperxerofila presente na unidade. Ocupam 138,45km2 e 103,20km2 respectivamente.

Face a extrema seca edáfica a que são anualmente submetidos em decorrência do longo
período de estiagem, seu uso deve se restingir ao cultivo de pastagens adaptadas (capim
buffel, palma, leguminosas, etc) em conjunto com técnicas de manejo da caatinga
preconizadas pelo CEPATSA, como forma de elevar a baixa capacidade suporte das
pastagens na região da bacia.

Regossolos – ocorrem em pequenas áreas no limite sul da bacia, em associação com
Solos Indiscriminados Cocrecionários Tropicais e Solonetz Sololizado, formando a
unidade de mapeamento REe6 que ocupa 1,45 km2 de área.

Os Regossolos são pouco profundos, com um horizonte A assente sobre o C, com
textura arenosa na superfície o que confere alta permeabilidade e elevada capacidade de
aproveitamento das chuvas, até a saturação da camada superficial. São solos com
fragipan em profundidade variável e espessura em torno de 30 cm. Por se tratar de uma
camada endurecida limita fortemente a infiltração nesta parte do perfil do solo que as
vezes é tão endurecida, que limita também a passagem das raízes das plantas,
restringindo a capacidade de retenção hídrica praticamente ao horizonte A. São solos
susceptíveis a erosão.

Os demais componentes da unidade REe6, Solos Cocrecionários e Solonetz também
oferecem limitações ao uso agrícola. Os Cocrecionários tem variável capacidade de
retenção hídrica face a irregular ocorrência das concreções no perfil, e os Solonetz
Solodizados, como solos halomórfícos, mal drenados e de baixíssima capacidade de
infiltração, são muito susceptíveis a erosão.

Os Regossolos REe6 apresentam sérias restrições para o uso agrícola, podendo, no
entanto ser utilizado com pastagens, embora de baixa capacidade suporte não
dispensando as técnicas de manejo de caatinga preconizadas pelo CEPATSA.

Areias Quartzosas Distróficas – ocorrem em pequena área no limite sul da bacia
representada pela unidade de mapeamento AQd2. São solos profundos bastante arenosos
com elevada capacidade de infiltração e baixa capacidade de retenção de umidade e
nutrientes. Em geral, apresentam-se ácidos, com baixa fertilidade natural, o relevo plano
e suave ondulado, gerando pouquíssimo escoamento superficial nos níveis de
precipitação da bacia. São facilmente erodíveis.

Utilização desses solos em condições de sequeiro, oferece sérios riscos de perda da
produção, pela extrema seca edáfica, típica da unidade, não sendo, portanto
recomendada para agricultura sem irrigação. Pode ser utilizada com pastagem natural ou
plantada com espécies adaptadas a semi-áridez da bacia. Mesmo assim, oferecerão
baixa capacidade suporte no período de estiagem.

Sob irrigação, poderão vir a ser cultivados com fruteiras, requerendo tecnologias
agronômica avançada. Ocupam na bacia uma área de 23,51km2.
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Existem na bacia solos não apropriados para uso econômico, representados pelas
unidades de mapeamento PE18, NC4 e Re10. São solos que ocorrem em fases bastante
desgastadas e com relevo variando de ondulado a forte ondulado e de forte ondulado a
montanhoso, o que os torna susceptível a erosão, e gerador de escoamento
representativos quando ocorrem precipitações. Oferecem ínfima condição de retenção
hídrica o que os torna impróprio ao uso econômico nas condições de semi-áridez da
bacia, devendo ficar reservado a preservação da flora e da fauna. Ocupam 54,37 km2,
1.172,84 km2 e 99,26 km2, respectivamente.

3.13.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Os solos da bacia apresentam nítido domínio de Latossolos agricultáveis, conforme se
apresenta no quadro II.3.13/2 adiante inserido.

Outros solos de expressão em área são os Bruno não Cálcicos, que apresentam
moderadas e sérias limitações, sendo as maiores áreas não apropriadas para uso
econômico.

Quadro II.3.13/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVe4 2402,23 39,01 A 39,01 - - pl e son
LVe6 2154,22 34,99 A 34,99 - - pl
PE8 8,01 0,13 A 0,13 - - pl
PE18 54,37 0,88 RS - - 0,88 fon e mon
NC1 138,45 2,25 P - 2,25 - son e mon
NC4 1172,84 19,05 RS - - 19,05 on e fon
NC8 103,20 1,68 P - 1,68 - son e mon
Re10 99,26 1,61 RS - - 1,61 fon e mon
REe6 1,45 0,02 P - 0,02 - son
AQd2 23,51 0,38 P - 0,38 - pl e son
ÁREA TOTAL 6157,56 100,00 - 74,13 4,33 21,54 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso
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3.13.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP13 – Pontal, com suas respectivas áreas e o
percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.13/3 a seguir e mapa no Atlas).

Quadro II.3.13/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP13 – Pontal

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEG. ARBUST. ARBÓ. FECHADA 3032,23 49,25

VEGET. ARBÓREA FECHADA 377,93 6,14
AÇUDES 2,56 0,04

ANTROPISMO 133,49 2,17
ÁREA IRRIGADA 37,13 0,60

AFLORAMENTOS ROCHOSOS 0,02 0,00
VEG. ARBUST. ARBÓ. ABERTA 2531,47 41,11

ESTRADAS 6,01 0,10
ÁREA URBANA 1,08 0,01

USO NÃO IDENTIFICADO:
NUVEM 35,49 0,58

SOMBRA 0,19 0,00
                                                 TOTAL                6157,60                           100,00

3.14 - UP14 – Grupo de Bacias GL1

3.14.1 – Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP14, que corresponde à bacia hidrográfica do
primeiro grupo de pequenos rios litorâneos GL1, está localizada no litoral norte do
Estado de Pernambuco entre 7º35’12” e 8º03’48” de latitude sul, e 34º48’46” e
35º11’33” de longitude a oeste do meridiano de Gr. Fica inserida, na sua porção norte,
na microrregião da Mata Setentrional Pernambucana, abrangendo ainda toda a
microrregião de Itamaracá e parte da microrregião do Recife.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio Goiana (UP1); ao sul com a bacia do
rio Capibaribe (UP2), ao leste com o oceano Atlântico e a oeste com as bacias
hidrográficas do rio Goiana (UP1) e do rio Capibaribe (UP2).

3.14.2 – Rede Hidrográfica

A bacia hidrográfica do primeiro grupo de pequenos rios litorâneos é constituída por 7
pequenas bacias da Zona da Mata Norte e rios situados na Região Metropolitana do
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Recife e que se dispõem de forma paralela e correm no sentido oeste-leste desaguando
no Canal de Santa Cruz ou diretamente no Oceano Atlântico. Estes rios são de grande
importância para esta região.

Tem como principais cursos d’água: rio Beberibe, rio Paratibe, rio Timbó, rio Igarassu,
rio Botafogo, rio Itapecuru. A bacia do rio Botafogo ocupa a maior extensão e em seu
curso superior é denominado rio Catucá, rio Cumbé e rio Itapecuru além de ser a de
maior importância para o abastecimento d’água da Região Metropolitana do Recife.

O rio Timbó tem como principais afluentes o rio Barro Branco e o riacho Desterro. O
rio Igarassu tem como principais afluentes os rios Congo, Bonança e Utinga, e desagua
no Canal de Santa Cruz.

3.14.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do primeiro grupo de pequenos rios litorâneos GL1 apresenta uma
área de aproximadamente 1.162,24km2 estando totalmente inserida no Estado, cujo
percentual da bacia corresponde a 1,17% do total do Estado de Pernambuco.

Esta bacia abrange 13 municípios dos quais apenas 7 estão com suas sedes inseridas na
bacia.

Os municípios integrantes e seus percentuais de participação estão definidos no quadro
II.3.14/1.

Quadro II.3.14/1 -  Relação dos Municípios da UP14 – Grupo de Bacias GL1

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 ABREU E LIMA * 129,1 129,1 100,0
2 ARASSOIABA * 70,0 52,2 74,6
3 CAMARAGIBE 48,3 7,8 16,2
4 GOIANA 494,2 252,0 51,0
5 IGARASSU * 331,1 321,5 97,1
6 ITAMARACÁ * 65,4 65,4 100,0
7 ITAPISSUMA * 74,3 74,3 100,0
8 ITAQUITINGA 117,0 48,8 41,7
9 OLINDA * 38,1 38,1 100,0

10 PAUDALHO 270,3 0,0 0,0
11 PAULISTA * 102,3 102,3 100,0
12 RECIFE 218,7 66,7 30,5
13 TRACUNHAÉM 141,6 4,0 2,8

TOTAL 7 1.162,2



PERH-PE
VOLUME 1

3.14.4 – Geologia

A Unidade de Planejamento UP14, que se estende de Itamaracá até Olinda, na costa do
estado, se acha representada predominantemente por sedimentos da Bacia Sedimentar
Pernambuco-Paraíba além de rochas do embasamento cristalino Pré-Cambriano.

As rochas cristalinas afloram na porção oeste da área, ao longo de toda a borda da bacia
sedimentar e servem de substrato para os sedimentos desta. São representantes do
Complexo Migmatítico-Gnáissico do Pré-Cambriano Indiviso Modalmente, constituem-
se de migmatitos diversos, dos tipos estromatític, nebulítico e epibolítico, com
composição predominantemente gradoniorítica, além de gnaisses.

As rochas cristalinas afloram numa área de 297,3km2 porém o seu limite para a bacia
sedimentar acha-se encoberto pelos depósitos da Formação Barreiras, numa área de
aproximadamente 200km2.

A Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba, de idade Terciária apresenta-se,
estruturalmente, como uma homoclinal, com o embasamento cristalino mergulhando
suavemente para leste, constituindo uma faixa continental de largura média em torno de
20km ao longo de todo o litoral norte da RMR, estreitando-se quase que abruptamente
nas proximidades do Lineamento Pernambuco, para assumir uma largura média de 8km.
Abrange as seguintes unidades lito-estratigráficas: Formação Beberibe do Cretáceo
Superior, Formação Gramame do Cretáceo Superior e Formação Maria Farinha do
Terciário

a) Formação Beberibe

Ocorre extensivamente na Bacia Pernambuco-Paraíba, ao norte da RMR, assentada
diretamente sobre o embasamento cristalino, e aflorando nos leitos dos rios. Possui
espessura média da ordem de 180m, alcançando valores máximos de 250 a 300m na
zona litorânea entre Olinda e Itamaracá, reduzindo-se no sentido norte-sul e aumentando
de oeste para leste.

É constituída de arenitos quartzosos continentais de granulação variável contendo
intercalações de silte e argilas na seção inferior (Beberibe Inferior) e arenitos calcíferos
de caráter marinho na seção superior (Beberibe Superior). Estas intercalações de silte e
argilas tem espessura média de 10m, podendo, em alguns locais, tornar-se muito
delgada e até mesmo, inexistir, verificando-se uma maior conecção hidráulica entre as
duas seções, ou aqüíferos. Regionalmente, este nível síltico-argiloso, funciona como
aquitardo, separando os dois sub-níveis e condicionando um comportamento de semi-
confinado para o nível inferior.

Os limites dessa formação aqüífera são bastante duvidosos, tanto lateral, como
verticalmente e até mesmo entre os membros inferior de origem continental e o membro
superior de origem marinha; o contato entre os dois membros ocorre muitas vezes de
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forma interdigitada e outras de maneira gradacional, sem uma camada impermeável
contínua que atue como aquiclude ou mesmo aquitarde.

Quanto ao limite superior, com os sedimentos recentes, é muitas vezes de difícil
identificação, sobretudo na região centro-leste do Recife, desde que não ocorre um
horizonte guia contínuo entre as duas seqüências sedimentares, além das descrições
litológicas dos poços cadastrados não apresentarem uma uniformidade de critérios.

b) Formação Gramame

Ocorre restritamente ao longo de uma faixa estreita e descontínua na porção leste da
Bacia Sedimentar PE-PB, de Olinda para norte, recobrindo os arenitos calcíferos da
Formação Beberibe, em contato concordante e gradacional, e geralmente encobertos por
sedimentos da Formação Barreiras. Sua espessura máxima, para norte, atinge mais de
100m.

É constituída, da base para o topo, de arenitos calcíferos que gradam para calcários
arenosos e culminam com calcário dolomítico e margoso muito fossilífero, não lhe
conferindo importância alguma como reservatório de água subterrânea.

c) Formação Maria Farinha

Embora constituindo uma unidade estratigráfica individualizada em termos de conteúdo
fossilífero, esta formação tem características litológicas e modo de ocorrência idênticos
aos da Formação Gramame que lhe é subjacente e concordante, tendo também pouco
valor como reservatório de água subterrânea. Sua ocorrência é restrita tanto em
superfície como em sub-superfície, à região norte, nos municípios de Itamaracá e
Igarassu (nos limites da RMR).

Recobrindo discordante e indistintamente o cristalino e as formações cretácicas e
terciárias, ocorre a Formação Barreiras de idade Plio-Pleistocênica, correspondendo à
zona de tabuleiros dissecados por vales estreitos e profundos, e constituindo a principal
ocorrência geológica na área em questão. É constituída de areias argilosas e argilas
variegadas, de origem continental, exibindo localmente níveis arenosos mais grosseiros,
apresentando-se com espessuras muito variáveis. Ocupam uma área de 606,6km2 , ou
seja, 37,2% da área da UP.

Finalmente devem ser assinalados os sedimentos recentes - aluviões, dunas e areias de
praia, que no conjunto perfazem uma área de 188km2 (11,6% da unidade de
planejamento).
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3.14.5 – Solos

3.14.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Dentre os solos desenvolvidos da bacia, destacam-se Latossolos (LVd1 e LVd4), e,
Podzólicos (PV5 e PV9), além de Solos Aluviais (A1 e A2), todos agricultáveis. As
demais unidades de mapeamento, a exemplo da PV2, por seu relevo forte ondulado,
deve se destinar a refugio da flora e da fauna. As unidades SM e AMd devem ser
destinados, respectivamente a áreas de refugio e a pastagens. (Vide Mapa II 3.14/3).

Os Latossolos Vermelho Amarelo Distróficos pertencentes as unidades de mapeamento
LVd1 e LVd4, e os Podzólicos Vermelho Amarelo Distróficos, pertencentes as unidades
PV5 e PV9, embora sejam todos desenvolvidos, com elevada capacidade de
aproveitamento das chuvas e retenção hídrica, são, quimicamente, ácidos, de baixa
fertilidade não dispensando calagens e adubações complementares para um uso agrícola
mais intensivo. Ocupam expressivas áreas, em especial os Latossolos LVd4 com 268,81
km2, o LVd1, com 181,55 km2. Os Podzólicos, por sua vez se estendem por 363,98km2,
no caso do PV9 e 26,56 km2 no PV5.

São pouco susceptíveis a erosão nas fases de relevo plano e suave ondulado. Esboçam
sinais de vossarocas nas encostas e talvegues nas fases ondulado ou mais ingremes.
Nesses casos, praticas de conservação de solos, devem ser adotadas. Tais solos são
apropriados para agricultura de ciclo curto e longo. Já são utilizados com plantios de
cana-de-açúcar.

Os Solos Aluviais, compreendem solos pouco desenvolvidos, formados por uma
seqüência de horizontes de depósitos recentes. A fertilidade natural é variável de baixa a
alta, e a reação indica solos ácidos. São solos imperfeitamente drenados, o que os torna
sujeitos a inundações períodicas, quando das chuvas mais intensas. Os aluviões da
unidade A1 ocupam 15,18km2 (A1), e o A2, por sua vez ocupa apenas 2,13km2 que
atualmente já esta comprometido com uso urbano.

São utilizados com grande diversidade de culturas, desde a cana-de-açúcar, até
hortaliças, passando por grãos, feculentos e até pastagens. Todavia, a baixa fertilidade,
em especial, os baixos níveis de fósforo, tornam imperioso a adoção de uma adubação
complementar para obtenção de safras mais generosas, já que na Zona da Mata onde
ocorrem, a sêca edáfica não é o maior dos problemas.

As Areias Quartzosas Marinhas Distroficas (AMd), são excessivamente arenosas e
drenadas, muito ácidos de baixa fertilidade natural. Ocorrem na bacia já na baixada
litorânea próximo a orla marítima. Por serem excessivamente drenados, absorvem bem
as primeiras chuvas, porém, ao longo do período chuvoso, sofrem problemas de
elevação de lençol freático nas áreas mais baixas. Oferecem baixa retenção de unidade e
nutrientes, e nas áreas expostas a briza marítima podem sofrer erosão eólica.
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São utilizados como áreas de pastagem, intercaladas com plantas de coqueiros e
mangueiras. Por sua baixa fertilidade oferecem produtividade pouco atrativas.
Recentemente o uso dessas terras tem interessado mais a atividades urbanas de
loteamentos pela proximidade do mar em detrimento do uso agrícola. Ocupam
35,27km2 de área no contexto da bacia.

Os Solos Indiscriminados de Mangue – (SM), compreendem solos halomórficos,
alagados próximo a orla marítima, já sob influência da água e do movimento das marés.
São gleyzados, pouco desenvolvidos, com elevado teor de sais, e sedimentos finos que
se juntam a matéria orgânica da decomposição de vegetação existente fornecendo
alimento para espécies animais que dessa água dependem para viver. Não são solos
agricultáveis e seu melhor uso é mesmo preservação da fauna e da flora já que são ricos
em espécies próprias do mangue. Cabe ainda salientar que os solos da unidade de
mapeamento PV2 como Podzólicos de relevo forte ondulado, devem ser reservados a
preservação da flora e da fauna. Tais solos ocupam respectivamente, 170,81km2 (SM),
e, 97,95km2 (PV2).

3.14.5.2  - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se as unidades
os (LVd1), (LVd4) e (PV9) e para pastagens apenas a unidade (AMd) que é parcialmente
utilizável, segundo dados apresentados no quadro II.3.14/2.

Quadro II.3.14/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVd1 181,55 15,62 A 15,62 - - pl
LVd4 268,81 23,13 A 23,13 - - pl
PV2 97,95 8,43 RS - - 8,43 fon
PV5 26,56 2,29 A 2,29 - - on
PV9 363,98 31,32 A 31,32 - - pl
A1 15,18 1,31 A 1,31 - - pl
A2 2,13 0,18 A 0,18 - - pl
SM 170,81 14,70 RS - - 14,70 pl
AMd 35,27 3,03 P - 3,03 - pl
TOTAL 1162,24 100,00 - 73,85 3,03 23,13 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso
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3.14.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP14 – Grupo de Bacias GL1, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.14/3 a seguir e mapa no
Atlas).

Quadro II.3.14/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP14 – Grupo de Bacias GL1

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 2,57 0,22

AÇUDE 3,15 0,27
SOLO EXPOSTO 53,05 4,56

MANGUE 57,81 4,97
OCEANO 2,55 0,22

VEG. ARBUST. ARBÓ. FECHADA 1,10 0,09
MATA ATLÂNTICA 143,75 12,38

ANTROPISMO 120,79 10,39
CANA 586,60 50,49

ÁREA URBANA 51,55 4,43
USO NÃO IDENTIFICADO:

NUVEM 108,81 9,36
SOMBRA 30,47 2,62

                                                 TOTAL                1162,20                           100,00

3.15 - UP15 – Grupo de Bacias GL2

3.15.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP15, que corresponde à bacia hidrográfica do
segundo grupo de pequenos rios litorâneos GL2, está localizada no litoral do Estado de
Pernambuco entre os paralelos 8º02’42” e 8º25’59” de latitude sul, e 34º52’27” e
35º23’06” de longitude a oeste do meridiano de Gr. Fica inserida entres as
microrregiões de Vitória de Santo Antão e Recife.

Limita-se ao norte com a bacia do rio Capibaribe (UP3); ao sul com a bacia hidrográfica
do rio Ipojuca (UP4); a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com as bacias dos rios
Capibaribe (UP3) e Ipojuca (UP4).

3.15.2 – Rede Hidrográfica

Situada na Zona da Mata Sul é formada pelos rios que desembocam no Oceano
Atlântico. Tem como seus principais cursos d’água os rios Pirapama, Gurjaú, Jaboatão e
Duas Unas.
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A rede hidrográfica que compõe a GL2 (UP15) é composta basicamente pelos rios
Jaboatão e Pirapama e seus afluentes, com a exceção da sua porção sudeste que é
representada pelo estuário dos rios Massangana e Tatuoca.

O rio Jaboatão constitui o sistema hidrográfico mais importante, tendo como principais
afluentes o rio Duas Unas onde está situada a barragem, cujo manancial abastece parte
da Região Metropolitana do Recife. A drenagem da bacia do Jaboatão é bastante densa,
apresentando  ramificações em todos os sentidos, característico de planície aluvial.
Destaca-se aí a Lagoa Olho D’água e as áreas alagadas do seu entorno.

O rio Pirapama, cuja foz ocorre no estuário do Jaboatão, ocupa grande destaque nesta
bacia e tem como principais afluentes pela margem esquerda: riacho dos Macacos, rio
Cajabuçu, Arroio Dois Rios e o rio Gurjaú que é o mais importante, onde está situada o
manancial que abastece Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho.

3.15.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do segundo grupo de pequenos rios Litorâneos GL2 (UP15),
apresenta uma área de aproximadamente 1.246,30km2, totalmente inserida no Estado de
Pernambuco, correspondendo a um percentual de 1,26% da área total do Estado.

Esta bacia abrange 9 municípios dos quais apenas 3 tem suas sedes inseridas na bacia.
Por esta localizada na Região Metropolitana do Recife, abgrange áreas bastante
urbanizadas, além de engenhos, açudes, usinas e destilarias, os municípios integrantes
da bacia e seus percentuais de participação estão definidos no quadro II.3.15/1.

Quadro II.3.15/1 -  Relação dos Municípios da UP15 – Grupo de Bacias GL2

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 CABO * 448,4 448,4 100,0
2 ESCADA 350,3 69,7 19,9
3 IPOJUCA 514,8 48,9 9,5
4 JABOATÃO * 257,3 257,3 100,0
5 MORENO * 192,1 172,5 89,8
6 POMBOS 236,1 21,0 8,9
7 RECIFE 218,7 84,4 38,6
8 SÃO LOURENÇO DA MATA 264,4 52,1 19,7
9 VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 345,7 92,0 26,6

TOTAL 3 1.246,3
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3.15.4 - Geologia

 A maior parte dos 1.246,3km2 desta Unidade de Planejamento é representada por
rochas do embasamento cristalino Pré-Cambriano, desde que 76,6% pertencem a esse
domínio lito-estratigráfico.

O pré-Cambriano Indiviso é representado pelo Complexo Migmatítico-Granitóide -
pCmi, que ocorre extensivamente por todo o Maciço Mediano Pernambuco-Alagoas
(Brito Neves, 1975), sendo representado por migmatitos polimíctos de textura
estromatítica, nebujlítica ou diadisítica, de composição predominantemente
granodiorítica. Na área em questão, predominam os granitos e granodioritos que se
estendem desde Jaboatão até Vitória de Santo Antão, enquanto os migmatitos
predominam numa faixa ao norte de Moreno.

Estruturalmente, o fato mais marcante é a falha transcorrente de movimento destrógiro
que ocorre na área setentrional dos municípios de Jaboatão e Moreno, com direção
aproximadamente ENE-WSW. As lineações, ou traços de foliação que ocorrem nos
granitos e migmatitos têm uma direção constante de NE-SW.

Os sedimentos são representados pela Bacia Sedimentar do Cabo que aquí se apresenta
mais completa em sua seqüência estratigráfica.

a) Formação Cabo

Ocorre exclusivamente na bacia homônima e imediatamente ao sul do Lineamento
Pernambuco, sendo seus afloramentos mais setentrionais conhecidos na periferia da
cidade do Recife, ocorrendo, pois, em sub-superfície em extensa profundidade, como
verificado em recente perfuração de um poço pela CPRM (referência no 9-JG-1-PE),
com apoio da PETROBRÁS, na praia de Piedade que atingiu a profundidade de 1.100m
sem encontrar o embasamento cristalino.

A falha Cabo-Boa Viagem mostrada delimita para leste o Rift do Cabo, onde a
seqüência vulcano-sedimentar se instalou;

É constituída de conglomerados polimíticos de matriz arcoseana, arcósios, siltitos,
argilitos e arenitos grosseiros, apresentando espessuras extremamente variáveis, desde
algumas dezenas de metros até mais de 2.900m, conforme perfil revelado pelo poço
perfurado pela PETROBRÁS na praia do Cupe.

b) Formação Estiva

Constitui-se de uma seqüência clástico-carbonática depositada discordantemente sobre a
Formação Cabo, interdigitando-se com a mesma, predominando, na base, arcósios
carbonáticos, crescendo verticalmente a participação carbonática até caracterizar, no
topo, margas e calcários dolomíticos fossilíferos.
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c) Formação Ipojuca

Na região sul, ocorre uma litologia cristalina mais diversificada, pois, além do
complexo pré-cambriano, ocorrem inúmeras efusivas e intrusivas, nas formas de
derrames e sills ou diques, respectivamente, de composição básica - basaltos, andesitos
e traquitos - ou ácidas - riolitos.

A presença dessas rochas vulcânicas denominadas de Formação Ipojuca pode se dar
tanto sob a forma de derrame sobre o embasamento, como intercalada em forma de sills
dentro da Formação Cabo ou na Formação Estivas, como na região de
Piedade/Candeias, onde o poço perfurado até os 1.100m de profundidade atravessou
uma seqüência alternada de vulcanitos e sedimentos. A idade desse vulcanismo é datada
como do Cretáceo.

Na área em análise, a Bacia do Cabo, incluindo sedimentos e vulcanitos, ocupa uma
área total de 258,45km2, dos quais apenas 67,59km2 são aflorantes na superfície,
permanecendo a área restante sob sedimentos mais recentes da Formação Barreiras
(47,71km2) ou de aluviões (143,15km2).

Finalmente os depósitos recentes, cobrem uma extensa área de 176,95km2, ou seja,
14,2% da área da UP, ocorrendo ora sobre a Bacia Sedimentar do Cabo, ora sobre
rochas do embasamento cristalino. São sedimentos areno-argilosos continentais
oriundos sobretudo de planícies de inundação nos estuários dos rios e riachos que
drenam para o mar, misturados com areias litorâneas e mangues.

3.15.5 – Solos

3.15.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Nesse grupo de bacias, ocorrem vários solos desenvolvidos com destaque para os
Latossolos representados pelas unidades de mapeamento LVd2 e LVd6 e  os Podzólicos
componentes das unidades PV1 e PV4. São solos apropriados para a agricultura, com
elevada capacidade de retenção hídrica e aproveitamento das chuvas. As fases de relevo
mais movimentadas são capazes de gerar escoamentos mais representativos e até erosão
nos talvegues. Os Latossolos se estendem por 34,65km2 (LVd2) e 526,82km2 (LVd6),
enquanto que os Podzólicos ocupam 14,39km2 (PV1) e 127,67km2, os PV4. (Vide Mapa
II 3.15/3).

Quimicamente são solos pobres e ácidos, não dispensando a correção e adubação
complementar para usos mais intensivos.

Os Podzólicos componentes das unidades PV2 e PV3, embora desenvolvidos, com boa
capacidade de retenção de umidade, são fortemente susceptíveis a erosão face ao relevo
forte ondulado e montanhoso que apresentam, e, os tornam impróprios para a
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agricultura. Na prática tais solos tem sido utilizados com cana-de-açúcar apesar de não
ser o uso mais adequado. Essas áreas deveriam ser reservadas a preservação da fauna e
da flora. Ocupam respectivamente, 297,63km2 e 82,14km2.

A Terra Roxa Estruturada Distrófica, componente da unidade de mapeamento TRd
apresenta solos profundos, bem desenvolvidos e bem estruturado, com elevada
capacidade de absorção das chuvas e retenção de umidade. Quimicamente são solos
ligeiramente ácidos e férteis. São apropriados para a agricultura de ciclo curto ou longo,
precisando de práticas simples para proteção dos solos face ao relevo ondulado que
apresentam. Ocupam uma área de 24,81km2.

Os Solos Aluviais representados pela da unidade A2, apresentam reação de ligeiramente
ácido até ligeiramente alcalino. São moderados a imperfeitamente drenados, face às
deferenciações texturais que encerram horizontes com maior teor de argila. Essa
variação textural com predominância de argila na profundidade, influencia a
permeabilidade, que se torna reduzida, e a drenagem assume maior lentidão, ao longo
do perfil do solo. Ocorrem em faixas estreitas e longitudinais às margens dos rios. Seu
uso em condições de sequeiro é afetado pela seca edáfica, nos meses de estiagem
levando a elevados riscos de perda das safras. A irrigação desses solos é limitada à
disponibilidade de água, ou possibilidades de um bom plano de drenagem para controle
do nível do lençol. São solos pouco sujeitos a erosão e quando irrigados, devem ser
submetidos a rigoroso controle de unidade.

A utilização desses solos se dá em geral com milho, feijão, capineiras para corte e
fruteiras tropicais, limitadas a pequenas áreas. Maiores áreas só mesmo quando
utilizados com cana-de-açúcar. Ocorrem em 40,18km2.

As Areias Quartzosas Marinhas Distroficas (AMd), são excessivamente arenosas e
drenadas, muito ácidas e de baixa fertilidade natural. Ocorrem na bacia já na baixada
litorânea próximo a orla marítima. Por serem excessivamente drenadas, absorvem bem
as primeiras chuvas, porém, ao longo do período chuvoso, sofrem problemas de
elevação de lençol freático nas áreas mais baixas. Oferecem baixa retenção de unidade e
nutrientes, e nas áreas expostas a briza marítima podem sofrer erosão eólica.

São utilizados como áreas de pastagem, intercaladas de plantas de coqueiros e
mangueiras. Por sua baixa fertilidade oferecem produtividade pouco atrativas.
Recentemente o uso dessas terras tem interessado mais a atividades urbanas de
loteamentos pela proximidade do mar, em detrimento do uso agrícola. Ocorrem em
13,94km2.

Os Solos Indiscriminados de Mangue (SM), compreendem solos halomórficos,
alagados próximo a orla marítima, já sob influência da água e do movimento das marés.
São gleyzados, pouco desenvolvidos, com elevado teor de sais, e sedimentos finos que
se juntam a matéria orgânica da decomposição de vegetação existente fornecendo
alimento para espécies animais que dessa água dependem para viver. Não são solos
agricultáveis e seu melhor uso é mesmo preservação da fauna e da flora, já que são ricos
em espécies próprias do mangue. Se estendem por uma área de 57,23km2.
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O Podzol Hidromórfico, representado pela unidade de mapeamento HP ocorre em
áreas de baixio e relevo plano próximo à orla. São arenosos e no período chuvoso
apresentam problemas de drenagem face a elevação do lençol freático. Suportam uma
agricultura de baixa produtividade com cajueiros e mangueiras e coqueiros, com
elevado deficiência hídrica no período de estiagem. Como são planos e arenosos sofrem
pouco com a erosão hídrica, no entanto áreas mais expostas ao vento podem sofrer
erosão eólica. Ocupam 26,82km2.

3.15.5.2  - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se os
Podzólicos (PV4), seguido de Solos Aluviais (A2) e Latossolos (LVd2) e para pastagens
observa-se grande domínio de áreas de LVd6, conforme dados apresentados no quadro
II.3.15/2.

Quadro II.3.15/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVd2 34,65 2,78 A 2,78 - - on
LVd6 526,82 42,27 P - 42,27 - on e fon
PV1 14,39 1,15 A 1,15 - - on
PV2 297,63 23,88 RS - - 23,88 fon
PV3 82,14 6,59 RS - - 6,59 fon e mon
PV4 127,67 10,24 A 10,24 - - on
TRd 24,81 1,99 A 1,99 - - on
A2 40,18 3,22 A 3,22 - - pl
SM 57,23 4,59 RS - - 4,59 pl
AMd 13,94 1,12 P - 1,12 - pl
HP 26,84 2,15 RS - - 2,15 pl
TOTAL 1246,30 100,00 - 19,38 43,39 37,21 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso
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3.15.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP15 – Grupo de Bacias GL2, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.15/3 a seguir e mapa no
Atlas).

Quadro II.3.15/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP15 – Grupo de Bacias GL2

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBÓREA  FECHADA 4,45 0,35

AÇUDE 5,45 0,44
SOLO EXPOSTO 76,43 6,13

MANGUE 52,62 4,22
OCEANO 3,28 0,26

VEG. ARBUST.ARBÓ.FECHADA 0,92 0,07
MATA ATLÂNTICA 99,71 8,00

ANTROPISMO 9,28 0,74
CANA 790,16 63,42

ÁREA URBANA 23,037 1,85
USO NÃO IDENTIFICADO:

NUVEM 103,65 8,32
SOMBRA 77,31 6,20

                                                 TOTAL               1246,30                           100,00

3.16 - UP16 – Grupo de Bacias GL3

3.16.1 – Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP16, que corresponde à bacia hidrográfica do
terceiro grupo de pequenos rios litorâneos GL3, está localizada no litoral sul do Estado
de Pernambuco entre os paralelos 8º25’59” e 8º34’26” de latitude sul, e 34º58’02” e
35º09’41” de longitude a oeste de Gr., ficando totalmente inserida na microrregião do
Suape.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio Ipojuca (UP3); ao sul com a bacia do
rio Sirinhaém (UP4), ao leste com o Oceano Atlântico e por fim, a oeste com as bacias
hidrográficas do rios Ipojuca e Sirinhaém.
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3.16.2 – Rede Hidrográfica

A bacia hidrográfica do terceiro grupo de pequenos rios litorâneos GL3 (UP16) é
constituída por rios e riachos perenes que localizam-se no litoral sul do Estado, tendo
como principal curso d’água o rio Merepe embora seus principais tributários sejam de
maior extensão.

Os principais cursos d’água pela margem direita são: riacho Canoas, rio Tapera e rio
Arimbi, este com extensão aproximada de 15km. Na margem esquerda a densidade de
drenagem é de pouca expressão constituída de pequenos contribuintes.

3.16.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do terceiro grupo de pequenos rios litorâneos GL3 (UP16)
apresenta uma área aproximada de 111,70km2 dos quais 100% localiza-se no Estado de
Pernambuco, atingindo um percentual de 0,11% da área total do Estado.

A bacia hidrográfica do terceiro grupo de pequenos rios litorâneos GL3 (UP16) abrange
apenas o município de Ipojuca desaguando na Praia de Porto de Galinhas. Inclui-se
também na área as praias de Cupe e Porto de Galinhas.

Quadro II.3.16/1 - Relação dos Municípios da UP16 – Grupo de Bacias  GL3

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 IPOJUCA 514,8 111,7 21,7

TOTAL 111,7

3.16.4 - - Geologia

Na reduzida área de 111,7km2 apenas 29,1% é representada por rochas do embasamento
cristalino Pré-Cambriano Indiviso. A representação lito-estratigráfica é do Complexo
Migmatítico-Granitóide do Maciço Mediano Pernambuco-Alagoas (Brito Neves 1975),
com prodomínio dos granitos e granodioritos sobre os migmatitos, dos tipos nebulítico e
epibolítico e constituição granodiorítica.

As estruturas são muito singelas, ocorrendo apenas traços de foliação nos migmatitos,
com direção E-W.
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A Bacia Sedimentar do Cabo apresenta aqui uma maior área com 79,23km2, dos quais
aflora apenas em 29,53km2, estando no restante encoberta por aluviões e uma pequena
ocorrência da Formação Barreiras. Uma característica peculiar apresentada pela Bacia
Sedimentar do Cabo nesta área, é a exposição da Formação Estivas.

A Formação Cabo é constituída de conglomerados polimíticos de matriz arcoseana,
arcósios, siltitos, argilitos e arenitos grosseiros, apresentando espessuras extremamente
variáveis, desde algumas dezenas de metros até mais de 2.900m, conforme perfil
revelado pelo poço perfurado pela PETROBRÁS na praia do Cupe.

A Formação Estivas constitui-se de uma seqüência clástico-carbonática depositada
discordantemente sobre a Formação Cabo, interdigitando-se com a mesma,
predominando, na base, arcósios carbonáticos, crescendo verticalmente a participação
carbonática até caracterizar, no topo, margas e calcários dolomíticos fossilíferos.

Não ocorre aqui nenhum representante da Formação Ipojuca, vulcanitos que completam
o quadro lito-estratigráfico da Bacia Sedimentar do Cabo na faixa costeira sul do estado
de Pernambuco.

Completando o quadro lito-estratigráfico, devem ser citados os depósitos recentes,
representados por sedimentos areno-argilosos continentais, misturados com areias
litorâneas e mangues. Esses depósitos, englobados na qualificação de aluvião, ocorrem
em 47,74km2 , correspondendo a 43% da unidade de planejamento.

3.16.5 - Solos

3.16.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Os Latossolos representados pela unidade de mapeamento LVd6 apresentam relevo
dominantemente forte ondulado, o que faz elevado o risco de erosão desses solos, face
ao regime de chuvas da região. Como solos desenvolvidos, apresentam uma elevada
capacidade de retenção hídrica. Atualmente são utilizados com plantios de cana-de-
açúcar, e áreas de pastagens para os rebanhos de trabalho, nos engenhos. O uso mais
recomendado, para esses solos, é com pastagem, com faixas florestais de meia encosta
para servir de banco de proteína para os rebanhos, e, os mesmo tempo, proteger os solos
contra a erosão. Se estendem por uma área de 81,91km2, conforme se apresenta no
mapa incluído no Atlas.

Os Solos Aluviais representados pela unidade de mapeamento A2, correspondem a solos
pouco desenvolvidos formados por uma seqüência de horizontes de depósitos recentes.
Possuem uma fertilidade natural de baixa a alta e reação ligeiramente ácida. São solos
imperfeitamente drenados, o que os torna sujeitos a inundações periódicas quando
ocorrem chuvas mais intensas. São pouco erodíveis e seu uso é diversificado, podendo
ser cultivado com hortaliças, grãos, feculentos e até pastagem e cana-de-açúcar.
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Os baixos níveis de fósforo recomendam o uso de fertilizantes fosfatados alémdos
demais macro nutrientes para produções mais generosas, já que na zona da mata onde
ocorrem a sêca edáfica não é o maior dos problemas, ocorrendo por 4 a 6 meses
dependendo do período de chuva, que vária de ano para ano. Ocupam na bacia, pequena
área de ordem de 0,61km2.

As Areias Quartzosas Marinhas Distroficas (AMd), são excessivamente arenosas e
drenadas, muito ácidas de baixa fertilidade natural. Ocorrem na bacia já na baixada
litorânea próximo a orla marítima. Por serem excessivamente drenados, absorvem bem
as primeiras chuvas, porém, ao longo do período chuvoso, sofrem problemas de
elevação de lençol freático nas áreas mais baixas. Oferecem limitada retenção de
umidade e nutrientes, e nas áreas expostas a briza marítima podem sofrer erosão eólica.

São utilizados como áreas de pastagem, intercaladas de plantas de coqueiros e
mangueiras. Por sua baixa fertilidade oferecem produtividade pouco atrativas. Mais
recentemente o uso dessas terras tem interessado mais a atividades urbanas de
loteamentos pela proximidade do mar em detrimento do uso agrícola. Ocupam uma área
de 19,99km2.

Os Solos Indiscriminados de Mangue, compreendem solos halomórficos, alagados
próximo a orla marítima, já sob influência da água e do movimento das marés. São
gleyzados, pouco desenvolvidos, com elevado teor de sais, e sedimentos finos que se
juntam a matéria orgânica da decomposição de vegetação existente fornecendo alimento
para espécies animais que dessa água dependem para viver. Não são solos agricultáveis
e seu melhor uso é mesmo preservação da fauna e da flora já que são ricos em espécies
próprias do mangue, ocupado na bacia 9,30km2.

3.16.5.2  - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destaca-se a ocorrência
de Solos Aluviais (A2) única para este fim, e para pastagens ocorrem grandes áreas de
Latossolos (LVd6) e Areias Quartzosas Marinhas, conforme se apresenta no quadro
II.3.16/2.

3.16.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP16 – Grupo de Bacias GL3, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.16/3 a seguir e mapa no
Atlas).
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Quadro II.3.16/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE SOLOS ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVd6 81,91 73,26 P - 73,26 - on e fon
A2 0,61 0,54 A 0,54 - - pl
SM 9,30 8,32 RS - - 8,32 pl
AMd 19,99 17,88 P - 17,88 - pl
TOTAL 111,80 100,00 - 0,54 91,14 8,32 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

Quadro II.3.16/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP16 – Grupo de Bacias GL3

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO.ARBÓREA FECHADA 0,50 0,45

AÇUDE 0,46 0,42
SOLO EXPOSTO 5,78 5,18

MANGUE 10,12 9,06
OCEANO 2,31 2,07

VEG. ARBUST. ARBÓ. FECHADA 0,04 0,03
MATA ATLÂNTICA 6,05 5,41

ANTROPISMO 3,14 2,81
CANA 61,79 55,33

ÁREA URBANA 3,13 2,80
USO NÃO IDENTIFICADO:

NUVEM 12,77 11,43
SOMBRA 5,61 5,01

                                                 TOTAL                  111,70                           100,00

3.17 -  UP17 – Grupo de Bacias GL-4

3.17.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP17 corresponde à quarta bacia hidrográfica do
grupo de pequenos rios litorâneos GL4 e está localizada no litoral sul do Estado de
Pernambuco, entre os paralelos 8º37’10” e 8º50’39” de latitude sul, e 35º03’23” e
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35º17’45” de longitude a oeste de Gr. Fica totalmente inserida na microrregião da Mata
Meridional Pernambucana.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio Sirinhaém (UP4); ao sul com a bacia
do rio Una (UP5), ao leste com o Oceano Atlântico e por fim a oeste, com as bacias
hidrográficas do rios Sirinhaém e Una.

3.17.2 – Rede Hidrográfica

Localizada numa das áreas mais chuvosas do Estado de Pernambuco, a Zona da Mata
Sul, seus rios apresentam regime fluvial perene.

Tem como seus principais cursos d’água o rio IIhetas, rio Cabrobó, rio União, riacho
Vermelho e riacho Saltinho, cujo açude abastece a cidade de Tamandaré. O rio Formoso
que unindo-se com o rio dos Passos, forma um dos mais bem preservados manguezais
do litoral sul do Estado.

3.17.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do quarto grupo de pequenos rios litorâneos GL4 apresenta uma
área de aproximadamente 286,35km2.

A área da bacia corresponde a um percentual de 0,29% da superfície total do Estado.

A bacia hidrográfica do quarto grupo de pequenos rios litorâneos GL4, abrange 4
municípios dos quais 2 possuem suas sedes inseridas na bacia.

Envolve também diversas praias no seu litoral, destacando-se entre elas Guadalupe,
Carneiros e Tamandaré.

Os municípios integrantes da bacia e seus percentuais da participação estão definidos no
quadro II.3.17/1.

3.17.4 – Geologia

A geologia dessa reduzida unidade de planejamento de apenas 286,4km2 é bastante
simples pois 61,8% da área é representada por granitos e granodioritos do Pré-
Cambriano Indiviso denominado Complexo Migmatítico-Granitóide - pCmi, parte
integrante do Maciço Mediano Pernambuco-Alagoas (Brito Neves, 1975).
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Quadro  II.3.17/1 - Relação dos Municípios da UP17 – Grupo de Bacias GL4

Área do Município
Total Pertencente à UPMUNICÍPIOS

Sede
Localizada

na UP km2 km2 %
1 BARREIROS 229,8 27,6 12,0
2 RIO FORMOSO * 235,0 108,8 46,3
3 SIRINHAÉM 356,7 41,7 11,7
4 TAMANDARÉ * 205,0 108,2 52,8

TOTAL 2 286,4

Estruturalmente, ocorrem algumas falhas transcorrentes com movimento destrógiro, e
direções semi-paralelas entre si, segundo NW-SE.

O restante da área possui reduzidas ocorrências da Formação Barreiras, em morros
colinosos isolados representados por sedimentos areno-argilosos de idade Plio-
Pleistocênica, ocupando uma área total de apenas 30,89km2.

Os depósitos recentes de aluviões englobam sedimentos fluviais e mistos continentais-
marinhos, ao longo da orla costeira, incluindo até mangues orgânicos. O total da área
coberta por aluviões é de 78,84km2, isto é, 27,5% da área total da unidade de
planejamento.

3.17.5 – Solos

3.17.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Na bacia ocorrem Latossolos, Podzol Hidromórfico e Areias Quartzosas Marinhas
Distróficas.

Os Latossolos representados pela unidade de mapeamento LVd5, corresponde a uma
associação de Latossolos de relevo plano e Podzólicos orto, relevo forte ondulado. São
solos desenvolvidos, de boa capacidade de retenção hídrica, com moderada capacidade
de aproveitamento das chuvas, e baixo grau de erodibilidade, nas fases de relevo plano.
Nas fases de relevo movimentado, é elevado o risco de erosão (ver mapa no Atlas).

O uso agrícola desses solos pode ser feito com culturais de ciclo curto e longo,
excetuando-se as de ciclo curto para os Podzólicos de relevo forte ondulado, que poderá
ser utilizados com culturas de ciclo longo, por promoverem maior proteção ao solo.
Ocupam uma área de 32,32km2.
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Os Latossolos (LVd6), são associados com Podzólicos, todos profundos, com relevo
movimentado predominando a fase forte ondulado, o que credencia tais solos a maiores
riscos de erosão. São argilosos, o que faz com que aproveitem pouco as chuvas, gerando
escoamentos representativos. Tem elevada capacidade de retenção hídrica.

Quimicamente são ácidos e de baixa fertilidade, requerendo calagens e adubações
complementares quando cultivados com fins econômicos.

O uso mais apropriado para esses solos é o cultivo de pastagens, com reflorestamento na
meia encosta, para evitar a formação de processos erosivos, embora, hoje já possuam
grande parte com cana de açúcar. Ocupam na bacia 173,20km2.

Os Solos Gley Indiscriminados (HG)ocorrem em áreas de baixio e relevo plano. São
em geral, solos com problemas de drenagem no período chuvoso. Suportam uma
agricultura de baixa produtividade, com presença de mangueiras e cajueiros. Ocorrem
em 10,65km2.

As Areias Quartzosas Marinhas Distróficas (AMd), são excessivamente arenosas e
drenadas, muito ácidas, de baixa fertilidade natural. Ocorrem na bacia já na baixada
litorânea próximo a orla marítima. Por serem excessivamente drenadas, absorvem bem
as primeiras chuvas, porém, ao longo do período chuvoso, sofrem problemas de
elevação de lençol freático nas áreas mais baixas. Oferecem limitada retenção de
umidade e nutrientes, e nas áreas expostas a briza marítima podem sofrer erosão eólica.
Ocorrem em 32,97km2.

São utilizados como áreas de pastagem, intercaladas de plantios de coqueiros e
mangueiras. Por sua baixa fertilidade oferecem produtividade pouco atrativas.
Recentemente o uso dessas terras tem interessado mais a atividades urbanas de
loteamentos pela proximidade do mar em detrimento do uso agrícola.

Os Solos Indiscriminados de Mangue (SM), compreendem solos halomórficos,
alagados próximo a orla marítima, já sob influência da água e do movimento das marés.
São gleyzados, pouco desenvolvidos, com elevado teor de sais, e sedimentos finos que
se juntam a matéria orgânica da decomposição da vegetação existente fornecendo
alimento para espécies animais que dessa água dependem para viver. Não são solos
apropriados para cultivos agrícolas devendo serem reservados à preservação da fauna e
da flora, já que são ricos em espécies típicos do mangue. Ocupam uma área de
37,21km2.

3.17.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se os
Latossolos (LVd5) e os Solos Gley Indiscriminados, e para pastagens o destaque fica
para os Latossolos representados pelos (LVd6), conforme quadro II.3.17/2.



PERH-PE
VOLUME 1

Quadro II.3.17/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVd5 32,32 11,29 A 11,29 - - pl
LVd6 173,20 60,49 P - 60,49 - on e fon
HG 10,65 3,72 A 3,72 - - pl
SM 37,21 12,99 RS - - 12,99 pl
AMd 32,97 11,51 P - 11,51 - pl
TOTAL 286,35 100,00 - 15,01 72 12,99 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

3.17.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP17 – Grupo de Bacias GL4, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.17/3 a seguir e mapa no
Atlas).

Quadro II.3.17/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP17 – Grupo de Bacias GL4

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 1,20 0,42

AÇUDE 2,37 0,83
SOLO EXPOSTO 22,04 7,70

MANGUE 19,39 6,77
OCEANO 0,82 0,28

VEG. ARBUST. ARBÓ. FECHADA 0,59 0,20
MATA ATLÂNTICA 23,28 8,13

ANTROPISMO 2,31 0,80
CANA 153,74 53,68

ÁREA URBANA 4,43 1,55
USO NÃO IDENTIFICADO:

NUVEM 34,96 12,21
SOMBRA 21,27 7,43

TOTAL 286,40 100,00



PERH-PE
VOLUME 1

3.18 -  UP18 – Grupo de Bacias GL5

3.18.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP18, que corresponde à quinta bacia do grupo de
pequenos rios litorâneos GL5, está localizada no extremo sul do litoral do Estado, entre
8º50’18” e 8º54’30” de latitude sul, e 35º08’24” e 35º18’28” de longitude a oeste de Gr.
Encontra-se totalmente inserida na microrregião da Mata Meridional Pernambucana.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio Una (UP5); a sul com o Estado de
Alagoas, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com a bacia do rio Una (UP5).

3.18.2 – Rede Hidrográfica

Localizada na Zona da Mata Sul e na fronteira com o Estado de Alagoas. Seus
principais cursos d’água são o riacho Meireles  que corre no sentido oeste-leste num
percurso de 11km e o rio Persinunga com 12km de extensão e serve de limite entre os
Estados de Pernambuco e Paraíba, ambos desembocam no Oceano Atlântico.

3.18.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do quinto grupo de pequenos rios litorâneos GL5, apresenta uma
área de aproximadamente 63,45km2 representando um percentual de 0,06% da área total
do Estado de Pernambuco.

Esta bacia abrange 2 municípios, dos quais apenas São José da Coroa Grande tem sua
sede inserida na bacia. Os municípios integrantes e seus percentuais de participação
estão definidos no quadro II.3.18/1.

Quadro II.3.18/1 - Relação dos Municípios da UP18 – Grupo de Bacias GL5

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 BARREIROS 229,8 7,1 3,1
2 SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE * 75,0 56,3 75,1

TOTAL 63,4
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3.18.4 - Geologia

Geologicamente, a unidade de planejamento é muito singela, pois da sua reduzida área
de apenas 63,4km2 a maior parte, ou seja 70%, é representada por granitos e
granodioritos, 17,16km2, ou 27%, por aluviões e 2,65km2 ou 3% de sedimentos da
Formação Barreiras.

Os granitos e granodioritos fazem parte integrante do Complexo Migmatítico-
Granitóide - pCmi - do Maciço Pernambuco-Alagoas (Brito Neves, 1975), não sendo
registrada nenhuma ocorrência dos migmatitos que dominam, em geral, nesse
complexo.

Estruturalmente não há nenhum evento marcante, ocorrendo apenas algumas fraturas de
direção NW-SE, de pouca relevância.

Os depósitos recentes de aluviões englobam sedimentos fluviais e mistos continentais-
marinhos, ao longo da orla costeira, incluindo até mangues orgânicos.
A ocorrência de sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras é muito restrita,
limitando-se a 2,65km2 de área superficial.

3.18.5 – Solos

3.18.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Na bacia ocorrem Latossolos, Podzol Hidromórfico e Areias Quartzosas Marinhas
Distróficas.

Os Latossolos representados pela unidade de mapeamento LVd5, corresponde a uma
associação de Latossolos de relevo plano e Podzólicos orto, relevo forte ondulado. São
solos desenvolvidos, de boa capacidade de retenção hídrica, com moderada capacidade
de aproveitamento das chuvas, e baixo grau de erodibilidade, nas fases de relevo plano.
Nas fases de relevo movimentado, é elevado o risco de erosão (ver mapa no Atlas).

O uso agrícola desses solos pode ser feito com culturas de ciclo curto e longo,
excetuando-se as de ciclo curto para os Podzólicos de relevo forte ondulado, que
poderão ser utilizados com culturas de ciclo longo, por promoverem maior proteção ao
solo. Ocupam na bacia 20,18km2.

Os Latossolos representados pela unidade LVd6 são solos desenvolvidos, ácidos, com
baixa fertilidade e elevada capacidade de retenção hídrica e sujeitos a erosão face ao
relevo forte ondulado predominante.
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O uso apropriado desses solos seria com pastagem, e reflorestamento de meia encosta
para ajudar no controle de erosão. Na prática, parte dele já é utilizado com cana de
açúcar. O uso desses solos só deve ser feito com correção de acidez e da fertilidade para
obter colheitas mais compensadoras. Ocupam uma área de 34,89km2.

Os Solos Gley Indiscriminados (HG) ocorrem em áreas de baixio relevo plano. São em
geral, solos com problemas de drenagem no período chuvoso e ocorrem associado a
solos orgânicos. Suportam uma agricultura de baixa produtividade, com presença de
mangueiras e cajueiros. Ocupam uma área de 3,83km2.

As Areias Quartzosas Marinhas Distroficas (AMd), são excessivamente arenosas e
drenadas, muito ácidas de baixa fertilidade natural. Ocorrem na bacia já na baixada
litorânea próximo a orla marítima. Por serem excessivamente drenadas, absorvem bem
as primeiras chuvas, porém, ao longo do período chuvoso, sofrem problemas de
elevação de lençol freático nas áreas mais baixas. Oferecem limitada retenção de
umidade e nutrientes, e nas áreas expostas a briza marítima podem sofrer erosão eólica.

São utilizados como áreas de pastagem, intercaladas de plantios de coqueiros e
mangueiras. Por sua baixa fertilidade oferecem produtividades pouco atrativas.
Recentemente o uso dessas terras tem interessado mais a atividades urbanas de
loteamentos pela proximidade do mar em detrimento do uso agrícola. Sua área na bacia
é de 4,76km2.

3.18.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se os
Latossolos representados pela unidade (LVd5) e para pastagens os Latossolos (LVd6),
conforme dados apresentados no quadro II.3.18/2.

Quadro II.3.18/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVd5 20,18 31,80 A 31,80 - - pl
LVd6 34,69 54,67 P - 54,67 - on e fon
HG 3,83 6,03 A 6,03 - - pl
AMd 4,76 7,50 P - 7,50 - pl
TOTAL 63,45 100,00 - 37,83 62,17 0 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso
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3.18.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP18 – Grupo de Bacias GL5, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.18/3 a seguir e mapa no
Atlas).

Quadro II.3.18/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP18 – Grupo de Bacias GL5

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 0,35 0,55

AÇUDE 0,02 0,04
SOLO EXPOSTO 4,61 7,27

MANGUE 2,76 4,35
OCEANO 0,04 0,07

VEG. ARBUST. ARBÓ. FECHADA 0,06 0,10
MATA ATLÂNTICA 9,09 14,34

ANTROPISMO 0,31 0,49
CANA 35,56 56,10

ÁREA URBANA 0,71 1,12
USO NÃO IDENTIFICADO:

NUVEM 5,25 8,28
SOMBRA 4,62 7,29

                                                 TOTAL                    63,40                           100,00

3.19 - UP19 – Grupo de Bacias GL6

3.19.1 – Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP19 é constituida pelo sexto grupo da bacias
hidrográficas de pequenos rios litorâneos GL6. Está localizada no extremo norte do
Estado de Pernambuco entre 7º20’20” e 7º30’15” de latitude sul, e 34º55’06” e
35º10’22” de longitude a oeste de Gr., ficando totalmente inserida na microrregião da
Mata Setentrional Pernambucana.

Limita-se ao norte com o Estado da Paraíba; a sul com a bacia hidrográfica do rio
Goiana (UP1), a leste novamente com o Estado da paraíba e por fim a oeste com a bacia
do rio Goiana (UP1).
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3.19.2 – Rede Hidrográfica

A UP19 tem como seus principais cursos d’água o rio Cupissura que tem um percurso
de 12km de extensão e o rio Muzumba, que nas nascentes se denomina riacho Meirim e
também com o curso de aproximadamente 12km.

Estes rios são tributários do rio Papocas, afluente da margem esquerda do rio Abiaí que
desembocam no Oceano Atlântico no litoral Paraibano.

3.19.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do sexto grupo de pequenos rios litorâneos GL6, apresenta com
uma área de 90,04km2.

A área da bacia corresponde apenas a um percentual de 0,09% da área total do Estado
de Pernambuco. A bacia hidrográfica do sexto grupo de pequenos rios litorâneos GL6,
abrange parte cerca de 2 municípios dos quais nenhum apresenta sua sede inserida na
bacia. Os municípios integrantes e seus percentuais de participação estão definidos no
quadro II.3.19/1.

3.19.4 - Geologia

Ocupando também uma reduzida área de 90km2 ao norte do município de Goiana, esta
unidade de planejamento fica restrita praticamente ao município de També e a sua
drenagem desemboca já no estado da Paraíba.

Quadro  II.3.19/1 - Relação dos Municípios da UP19 – Grupo de Bacias GL6

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 GOIANA 494,2 6,4 1,3
2 ITAMBÉ 306,3 83,6 27,3

TOTAL 90,0

O seu território é representado geologicamente quase inteiramente por sedimentos
areno-argilosos da Formação Barreiras, depositados sobre o embasamento cristalino
pré-cambriano.
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A constituição lito-estratigráfica e estrutural desse embasamento cristalino é do
Complexo Gnáissico-Migmatítito - pCgn, secundados pelos xistos e gnaisses indistintos
do Pré-Cambriano Superior - pCAx. Os primeiros se acham quase inteiramente
recobertos pela Formação Barreiras e o segundo ocorre numa restrita área ao sul de
També.

No Complexo Gnáissico-Migmatítico - pCgn, predominam rochas gnáissicas de
composição granítica a granodiorítica e complexos migmatíticos com palesossoma
anfibolítico ou biotítico.

Quanto aos xistos e gnaisses indiferencaidos - pCAx, que ocorrem, associados a
metagrauvacas, quartzitos e calcários cristalinos, podem ser considerados como
correlatos do Grupo Salgueiro, de grande ocorrência na região oeste do Estado.

Quanto aos aluviões, são muito restritos, ocupando apenas as calhas fluviais em
ocorrências descontínuas e heterogêneas.

3.19.5 – Solos

3.19.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Os Podzólicos caracterizados pelas unidade de mapeamento PV8 e PV9, (ver mapa no
Atlas), oferecem condições de uso agrícola. São solos desenvolvios, profundos, com
elevada capacidade de retenção hídrica, embora não façam total aproveitamento das
chuvas, por sua textura argilosa, sobretudo no PV8, que apresenta plinthites, fazendo a
permeabilidade mais reduzida. Quimicamente, são solos ácidos de média fertilidade,
não dispensando a correção de solos e adubação complementar para safras mais
compensadoras. São solos apropriados para cultivos de ciclo curto e longo, exigindo
práticas de controle a erosão, pela pequena movimentação de relevo que apresentam.
Ocupam 34,30km2 e, 55,74km2, respectivamente, no grupo de bacias.

3.19.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se as unidades
(PV8) e (PV9), conforme se apresenta no quadro II.3.19/2.
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Quadro II.3.19/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
PV8 34,30 38,09 A 38,09 - - on
PV9 55,74 61,91 A 61,91 - - pl
TOTAL 90,04 100,00 - 100,00 0 0 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado

R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

3.19.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP19 – Grupo de Bacias GL6, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.19/3 a seguir e mapa no
Atlas).

Quadro II.3.19/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP19 – Grupo de Bacias GL6

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
CANA 54,48 60,54

USO NÃO IDENTIFICADO:
NUVEM 23,86 26,51

SOMBRA 11,66 12,95
TOTAL 90,00 100

3.20 - UP20 – Grupo de Bacias Gl1

3.20.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP20, que corresponde à bacia hidrográfica do
grupo de pequenos rios interiores GI1, está localizada a leste do Estado, entre os
paralelos de 8º44’20” e 9º21’44” de latitude sul, e 36º26’46” e 36º54’10” de longitude a
oeste de Gr., abrangendo na sua porção norte a microrregião do Agreste.
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Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio Una (UP5) e a bacia do rio Mundaú
(UP6); ao sul faz fronteira com o Estado de Alagoas, ao leste com a bacia hidrográfica
do rio Mundaú (UP6) e a oeste com a bacia hidrográfica do rio Ipanema (UP7).

3.20.2 – Rede Hidrográfica

O primeiro grupo de bacias hidrográficas de pequenos rios interiores GI1 tem como
seus principais cursos d’água o rio Traipu com cerca de 18km de extensão, o rio
Paraíba, com 30km e o riacho Seco com, aproximadamente, 30km, sendo este afluente
do Paraíba.
Tanto o rio Paraíba como o rio Traipu atravessam a divisa com o Estado de Alagoas,
indo o primeiro desembocar na lagoa Manguaba, próximo à cidade de Maceió, e o
segundo no rio São Francisco.

3.20.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do primeiro grupo de pequenos rios interioranos GI1, apresenta
uma área de aproximadamente 1.389,56km2 parcialmente inserida no Estado de
Pernambuco correspondendo a um percentual de 1,40% da área total do Estado.

Esta bacia na área de Pernambuco abrange 9 municípios dos quais apenas Bom
Conselho, Brejão, Paranatama e Terezinha apresentam suas sedes inserida na bacia.

Os municípios integrantes e seus percentuais de participação estão definidos no quadro
II.3.20/1.

Quadro II.3.20/1 - Relação dos Municípios da UP20 – Grupo de Bacias GI1

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 BOM CONSELHO * 798,1 735,8 92,2
2 BREJÃO * 161,9 47,3 29,2
3 CAETÉS 324,2 123,2 38,0
4 GARANHUNS 467,8 84,2 18,0
5 IATÍ 567,5 9,1 1,6
6 LAGOA DO OURO 219,6 117,7 53,6
7 PARANATAMA * 272,7 113,7 41,7
8 SALOÁ 297,0 16,0 5,4
9 TEREZINHA * 142,5 142,5 100,0

TOTAL 4 1.389,6
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3.20.4 - Geologia

Essa Unidade de Planejamento, com uma área de 1.389,6km2, apresenta uma geologia
bastante diversificada, dentro do conjunto de rochas cristalinas e cristalofilianas do
embasamento pré-cambriano, pertencentes ao Maciço Mediano Pernambuco-Alagoas
(Brito Neves, 1975).

O Pré-Cambriano Indiviso representado pelos Complexo Migmatítico-Granitóide -
pCmi - e Complexo Gnáissico-Migmatítico - pCgn, participam com 90% da área,
ficando os 10% restantes para os quartzitos da Unidade Quartzítica da Região de
Garanhuns - pCAq, datada no Pré-Cambreiano Superior.

O Complexo Migmatítito-Granitóide - pCmi, é constituído por rochas granitizadas dos
mais variados tipos texturais, com predominância de migmatitos, cujo tipo mais
freqüente é o estromático, além dos tipos nebulítico e polimigmatítico, em escalas
menores. Sua composição é predominantemente granodiorítica com paleossoma
anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático. Ocorrem freqüentemente granitizados com
inclusão de corpos graníticos de difícil separação e mapeamento.

No Complexo Gnáissico-Migmatítico - pCgn, predominam rochas gnáissicas de
composição granítica a granodiorítica e complexos migmatíticos com palesossoma
anfibolítico ou biotítico. Incluem corpos de quartzitos alongados segundo a direção N-S,
predominando a leste e sudeste de Bom Conselho.

A Unidade Quartzítica da Região de Garanhuns ocorre no muicípo de Paranatama,
constituindo um prolongamento na direção E-W da unidade que prodomina em
Garanhuns, sendo constituída por metassedimentos: quartzitos, metarcósios e grauvacas,
na ordem decrescente de ocorrência; os quartzitos apresentam coloração esbranquiçada,
composição de quartzo (90%), plagioclásio (8%) e muscovita (1%), e são, em geral,
bastante fraturados. Possuem um espesso manto de intemperismo, que chega a tingir
30m de espessura.

Sob o ponto de vista estrutural, a área é muito pouco movimentada, ocorrendo apenas
três falhamentos de reduzida extensão na área mais ao sul, no município de Bom
Conselho, com direções NW-SE e N-S.

As lineações de traços de foliação possuem, nos gnaisses e migmatitos, direções
próximas a N-S com vergência para E-W na altura de Terezinha e Lagoa do Ouro.

As ocorrências aluviais são restritas às calhas fluviais, ocorrendo de modo descontínuo.
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3.20.5 – Solos

3.20.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

O grupo de bacias em análise está inserido principalmente na região do Agreste, além
de abranger, no seu trecho superior, parte do microclima de altitude de Garanhuns e
adjacências.

Refletindo esta diversidade fisiográfica, a área apresenta uma variada ocorrência de
solos com propriedades bastante distintas, destacando-se em termos de extensão,
Podzólicos, Regosolos, Planosol Solódico e Solos Litólicos. Outras classes de solos
são também encontradas na bacia, porém com representatividade bem menor (ver mapa
no Atlas).

Entre os Podzólicos, a classe Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico
com A proeminente textura angilosa, abrange a maior extensão, ocupando parte da
porção média e inferior da bacia, estando em geral associada a Solos Litólicos. Referida
classe compreende solos com B textural, não hidromórficos, de textura argilosa, com
perfis bem diferenciados, medianamente profundos a profundos, ácidos a
moderadamente ácidos, bem a moderadamente drenados. O relevo é
predominantemente ondulado e forte andulado, onde as encostas apresentam-se, em
grande parte com fortes declividades, sendo muito rara a ocorrência de relevo suave
ondulado o que os faz geradores de escoamento e sujeitos a erosão.

Os remanascentes da vegetação nativa estão relacionados às florestas subcaducifólia e
subperenifólia, que em sua maior parte cederam lugar para culturas diversas e
pastagens.

Outra classe é formada pelo Podzólico Vermelho Amarelo com A proeminente, textura
argilosa e o Podzólico Vermelho Amarelo orto, ambas similares em morfologia à
classe acima descrita.

No seu conjunto, os solos Podzólicos mencionados apresentam condições físicas
geralmente boas ou regulares e as principais limitações químicas dizem respeito à baixa
fertilidade natural e a reação predominantemente ácida, o que requer o uso de adubos e
de corretivos. No caso do Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico, as
condições de fertilidade natural são melhores, porém não excluem a necessidade de
adubação. A principal limitação à exploração agrícola desses solos relaciona-se às
condições de relevo, geralmente muito movimentado. Por conseguinte, são solos
susceptíveis à erosão, além de não permitirem na maioria de suas áreas de ocorrência, o
uso intensivo de mecanização agrícola. Excetuando-se as restrições acima apontadas,
são solos que, pelas suas condições de profundidade e de boas ou regulares propriedades
físicas, prestam-se à exploração de várias culturas.



PERH-PE
VOLUME 1

Outra ocorrência significativa está relacionada aos Regosolos encontrados na parte
ocidental da área considerada, aquela mais relacionada ao domínio da região do
Agreste. Entre os Regosolos a maior extensão corresponde ao Regosol Eutrófico com
fragipam, que compreende solos pouco desenvolvidos, arenosos, medianamente
profundos ou profundos e que apresentam teores médios ou elevados de materiais
primários de fácil intemperização. São solos ácidos a moderadamente ácidos, de
fertilidade natural baixa e que possuem fragipan em geral logo acima da rocha. A classe
Regosol Distrófico com fragipan, também aparece ocupando grande parte do terço
superior da área do grupo GI-1. No geral, são solos que ocorrem em áreas de relevo
suave ondulado, com declividades de 3 a 8% e vales muito abertos. A vegetação nativa
corresponde à Caatinga hipoxerófila arbórea-arbustiva. Excetuando a fertilidade natural
baixa, os solos destas classes, por apresentatem áreas de relevo favorável e regulares
condições físicas, são aptos para uma exploração agrícola diversificada. Na verdade,
eles já são bastante cultivados com culturas temporárias e pastagens.

Também merece citação pela sua extensão na porção média inferior da bacia, o
Planosol Solódico, que ocorre em associação com solos Podzólicos e Litólicos.
Compreende solos com horizonte B textural, com mudança textural abrupta, ocorrendo
em áreas de cotas mais baixas, sendo característico haver um excesso de umidade no
curto período chuvoso e um extremo ressecamento no longo período seco.

São solos de profundidade média, em torno de 70cm, geralmente apresentando nos
horizontes superficiais regular quantidade de cascalho e calhaus de quartzo. São
moderadamente ácidos na superficie e praticamente neutros nos horizontes sub
superficiais, imperfeitamente drenados. Ocorre em relevo predominantemente suave
ondulado e ondulado, estando a vegetação nativa relacionada a Caatinga hipoxerófila.
Devido às condições de drenagem impedida e aos teores de sódio nos horizontes sub
superficiais, além do ressecamento no período seco, são solos que apresentam várias
restrições à exploração agrícola, sendo mais indicados para pastagens.

3.20.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante.

A bacia conta com variado elenco de classes de solos, conforme apresenta o quadro
II.3.20/2.

Cabe destacar os Podzólicos como a classe de solos com maior dominância na bacia,
cuja participação se aproxima dos 50% da área total. Secundariamente merecem
destaque os Planossolos e Regossolos pelas áreas representativas em que ocorrem.

3.20.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP20 – Grupo de Bacias GI1, com suas respectivas
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áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.20/3 a seguir e mapa no
Atlas).

Quadro II.3.20/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVd12 16,06 1,16 A 1,16 - - son e on
PV10 123,96 8,92 AP 8,92 - - on e fon
PE13 267,01 19,22 AP 19,22 - - on e fon
PE17 136,07 9,79 AP 9,79 - - on e fon
PL2 65,38 4,70 P - 4,70 - son
PL8 245,66 17,68 P - 17,68 - son
PL9 1,00 0,07 P - 0,07 - son
Re3 13,57 0,98 RS - - 0,98 fon e mon
Re9 72,26 5,20 RS - - 5,20 fon e mon
REd2 161,25 11,60 A 11,60 - - son
REd3 6,07 0,44 AP 0,44 - - son
REe2 281,27 20,24 AP - 20,24 - son e on
TOTAL 1389,56 100,00 - 51,13 42,69 6,18 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

Quadro II.3.20/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP20 – Grupo de Bacias GI1

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 324,88 23,38

ANTROPISMO 573,04 41,24
SOLO EXPOSTO 11,16 0,80

AG 3 149,36 10,75
PASTAGEM 104,44 7,52

AREIAL 30,91 2,22
MATA DE GALERIA 65,44 4,71

AG 2 124,61 8,97
AÇUDE 0,70 0,05

ÁREA URBANA 2,10 0,15
REDE VIÁRIA 2,95 0,21

                                                 TOTAL                1389,60                           100,00
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3.21 - UP21 – Grupo de Bacias Gl2

3.21.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP21 corresponde ao segundo grupo de bacias de
pequenos rios interiores GI2, que está localizada entre os paralelos de 8º55’30” e
9º05’12” de latitude sul, e 37º20’31” e 37º32’52” de longitude a oeste de Gr. Encontra-
se parcialmente inserida entres as microrregiões do Sertão do Moxotó e do Vale do
Ipanema.

Limita-se ao norte com as bacias hidrográficas dos rios Ipanema (UP7) e Moxotó
(UP8); ao sul com o Estado de Alagoas, a leste com a bacia hidrográfica do Ipanema
(UP7) e a oeste com a bacia hidrográfica do Moxotó (UP8).

3.21.2 – Rede Hidrográfica

A bacia hidrográfica do segundo grupo de pequenos rios interioranos GI2, é composta
por diversas nascentes do riacho do Capim, afluente da margem esquerda do rio São
Francisco. Estre esses riachos que compõem a GI2, destacam-se o riacho Trapinho,
riacho Forquilha e o riacho Cacimba Nova. Este último nasce na serra do Rodrigues e
constitui um dos principais tributários do riacho do Capim.

3.21.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do segundo grupo de pequenos rios interioranos GI2, apresenta
uma área de aproximadamente 150,25km2, parcialmente inserida no Estado de
Pernambuco, representando um percentual de 0,15% da área total do Estado.

A bacia abrange pequeno trecho dos municípios de Itaíba e Manari dos quais nenhum
possui sua sede inserida na bacia. Os municípios integrantes e seus percentuais de
participação estão definidos no quadro II.3.21/1.

Quadro  II.3.21/1 -   Relação dos Municípios da UP21 – Grupo de Bacias GI2

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 ITAÍBA 1.073,2 150,2 14,0
2 MANARI 290,3 0,0 0,0

TOTAL 150,2
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3.21.4 - Geologia

A reduzida área de 150,2km2 dessa Unidade de Planejamento é representada
exclusivamente por rochas cristalinas e cristalofilianas do embasamento Pré-Cambriano
Indiviso, pertencentes ao Maciço Mediano Pernambuco-Alagoas (Brito Neves, 1975).

Ocorre nessa unidade, o Complexo Gnáissico-Migmatítico - pCgn, onde predominam
rochas gnáissicas de composição granítica a granodiorítica e complexos migmatíticos
com palesossoma anfibolítico ou biotítico.

A oeste de Itaíba predominam os granitos, caracterizados por uma composição
predominantemente feldspática onde se destacam os porfiroblastos de microclina e/ou
plagioclásio, daí a sua aparência leucocrática e a granulação grosseira.

A feição estrutural  mais marcante na área é a ocorrência de um falhamento
transcorrente regional de direção NE-SW, que se inicia nos limites com o Estado de
Alagoas e se prolonga até Pedra, na bacia do rio Ipanema.

As lineações representadas por traços de foliação primária ocorrem sobretudo nos
gnaisses e migmatitos, com direção entre NE-SW e E-W.

Os depósitos aluviais, de constituição areno-argilosa, são restritos aos leitos e terraços
fluviais, de maneira descontínuos.

3.21.5 – Solos

3.21.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Ocorrem na bacia solos pouco desenvolvidos, formando uma malha de solos
entremeadas com Solos Litólicos e Solonetz Solodizado. Nos solos com relevo plano a
ondulado, se localizam áreas passíveis de aproveitamento econômico com agricultura de
subsistência e cultivo de pastagens, em especial, as plantadas. Destacam-se os
Regossolos representados pelas unidades RE1 e REe4 que possuem parte das áreas com
aptidão para agricultura e para pastagens já que a região é essencialmente utilizada para
o criatorio de animais em regime de pastoreio (ver mapa no Atlas).

Os Regossolos aqui representados pelos REe1 e REe4, apresentam moderada aptidão
para cultivos temporários. Possuem um horizonte superficial arenoso, com fragipan,
relevo suave ondulado e ondulado, com elevada capacidade de aproveitamento das
escassas chuvas, o que lhes confere uma condição diferenciada entre os solos da região.

Cabe ainda ressaltar que os Regossolos embora não sejam capazes de reter grandes
quantidades de água, são muito eficientes para ceder água as plantas na medida em que
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tem pequena evaporação pela superfície do solo, de modo que só as raízes das plantas
podem apropriar a água acumulada no perfil do solo, prolongando a disponibilidade
hídrica às plantas ao final do inverno ou nos veranicos, freqüentes, na bacia. Esse
comportamento hídrico dos Regossolos, não elimina, mas minimiza o deficit hídrico do
solo para a maioria das culturas ou pastagens nele cultivadas.

Deve-se dizer que face a existência de Regossolos suave ondulado e ondulado, deve-se
privilegiar o uso agrícola para as áreas suave ondulados, deixando a pastagem para os
solos ondulados, mais susceptíveis a erosão, caso sejam intensamente mobilizados.

Quimicamente, são solos moderadamente ácidos, medianamente férteis e com presença
de materiais primários no perfil.

A unidade REe1 ocupa 109,98km2, e a REe4 40,27km2.

3.21.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se os
Regossolos (REe1) e (REee), que podem ser utilizados também para pastagens nas fases
de relevo ondulado ou em manchas menos desenvolvidas. Os dados da área são
apresentados no quadro II.3..21/2.

Quadro II.3.21/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
REe1 109,98 73,20 AP 73,20 - - son
REe4 40,27 26,80 AP - 26,80 - son e on
TOTAL 150,25 100,00 - 73,20 26,80 0 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

3.21.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP21 – Grupo de Bacias GI2, com suas respectivas
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áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.21/3 a seguir e mapa no
Atlas).

Quadro II.3.21/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP21 – Grupo de Bacias GI2

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 36,12 24,05

ANTROPISMO 69,57 46,33
SOLO EXPOSTO 0,41 0,28

VEG. ARBUST. ARBÓ. FECHADA 14,40 9,58
PASTAGEM 16,68 11,11

AREAL 4,09 2,72
MATA DE GALERIA 6,19 4,12

VEG. ARBUST. ARBÓ. ABERTA 2,57 1,71
AÇUDE 0,11 0,07

REDE  VIÁRIA 0,04 0,03
                                                 TOTAL                  150,20                           100,00

3.22 - UP22 – Grupo de Bacias GI3

3.22.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP22, que corresponde ao terceiro grupo de
pequenos rios interiores GI3, está localizada na porção sul do Estado de Pernambuco
entre 8º39’38” e 9º17’52” de latitude sul, e 37º59’21” e 35º41’32” de longitude a oeste
de Gr., ficando totalmente inserida na microrregião de Itaparica.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio Pajeú (UP9); a sul com o rio São
Francisco, a leste com a bacia hidrográfica do Moxotó (UP8) e a oeste com a bacia do
rio Pajeú (UP9).

3.22.2 – Rede Hidrográfica

É formada por uma grande quantidade de pequenos rios e riachos que desaguam
especificamente no lago formado pela barragem de Itaparica no rio São Francisco. Entre
os rios que formam a GI3 destacam-se: o riacho Mandantes, riacho da Barreira, riacho
da Chapada e o riacho das Bananeiras.

O riacho Mandantes serve de limite entre os municípios de Petrolândia e Floresta, sendo
ele o que apresenta a maior área de drenagem. Este rio nasce na Serra Negra, a uma
altitude aproximada de 900m, onde está inserida a reserva biológica e percorre 63km até
desaguar no rio São Francisco.
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Seus principais afluentes pela margem direita: riacho da Cachoeira, riacho do Mato
Verde, riacho do Poço e pela margem esquerda, riacho do Mandacaru, riacho do
Tabuleiro dos Cavalos.

Outro rio que merece destaque é o riacho da Barreira que tem uma extensão de 35km e
drena os municípios de Tacaratu e Petrolândia. Tem como principais afluentes na
margem esquerda o riacho da Grotas, riacho da Pedra d’Água e o riacho da Barroca, e
da margem direita o riacho das Furnas e riacho Soares.

3.22.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

Esta bacia apresenta uma área 2.711,38km2 totalmente inserida no Estado de
Pernambuco. A área da bacia corresponde a um percentual de 2,74%  do total do
Estado.

A bacia hidrográfica do terceiro grupo de pequenos rios interioranos abrange 5
municípios dos quais apenas Jatobá e Petrolandia tem suas sedes inseridas na bacia. Os
municípios integrantes e seus percentuais de participação estão definidos no quadro
II.3.22/1.

Quadro II.3.22/1 -  Relação dos Municípios da UP22 – Grupo de Bacias GI3

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 FLORESTA 3.690,3 675,3 18,3
3 JATOBÁ * 180,0 133,0 73,9
4 PETROLÂDIA * 1.195,2 1.195,2 100,0
5 TACARATU 1.244,0 707,8 56,9

TOTAL 2 2.711,4

3.22.4 – Geologia

Essa unidade de planejamento possui quase 70% da sua área total de 2.711,4km2

representada pelos sedimentos da Bacia Sedimentar do Jatobá.

O embasamento cristalino é representado Pré-Cambriano Indiviso, constituído pelo
Complexo Migmatítico-Granitóide - pCmi que ocorre no Maciço Mediano Pernambuco-
Alagoas (Brito Neves 19750 também conhecido como Batólito Pernambuco-Alagoas
(Sobral & Ritcher in Schaller,1969).
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No contexto desse Complexo Migmatítico-Granitóide predominam os migmatitos, dos
tipos estromático, nebulítico e epibolítico de composição predominantemente
granodiorítica com paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático, e
orientados com lineações NE-SW.

Falhas de gravidade ocorrem na área norte, que resultaram no afundamento e formação
da bacia sedimentar.

A província sedimentar está representada pela bacia do Jatobá, que é um prolongamento
da bacia do Tucano. A seqüência lito-estratigráfica desta província é descrita a seguir:

a) Formação Tacaratú

Constitui a base da seqüência sedimentar, sendo representada por arenitos de granulação
grosseira, mal selecionados, micáceos a feldspáticos, evoluindo muitas vezes para
conglomerados, com coloração predominantemente clara, variando de branco para o
avermelhado ou arroxeado nos leitos mais estreitos. Possui intercalações de arenitos
finos, bem compactados ou mesmo silicificados, principalmente nos leitos mais
inferiores. É uma seqüência clástica de caráter essencialmente continental, afossilífera,
datada do Siluriano e com grande vocacão hidrogeológica. Essa formação aflora ao
longo da borda SSE da faixa sedimentar, desde Petrolândia até Buique, alargando-se na
sua ponta oriental, onde se apresenta bastante recortada pela erosão e capeada por
espesso manto eluvial.

b) Formação Inajá

A formação é representada por arenitos finos a médios, moderadamente classificados, às
vezes friáveis, micáceos e de cor avermelhada, além de folhelhos e siltitos bem
laminados de cor cinza-esverdeada, com placas de calcário e margas, num total de 300m
de espessura. Capeiam a Formação Tacaratu em estreita faixa ao longo de sua margem
SSE, desde Tacaratu até Tupanatinga, alargando-se consideravelmente na zona oriental
ao vale do rio Moxotó. Sua datação geológica é atribuida ao Devoniano.

c) Formação Aliança

Aflora de maneira descontínua devido a ação de falhas de gravidade, mas sempre
guardando a direção regional WSW-ENE característica da Bacia do Jatobá. É
constituída de arenitos grosseiros e arcoseanos, conglomerados, siltitos e folhelhos, às
vezes, calcíferos, além de calcários e evaporitos, num total de 1.000m de espessura.
Conserva restos de madeira silicificada, peixes, ostrácodes, etc, sendo datada no
Jurássico.



PERH-PE
VOLUME 1

d) Formação Sergipe

Ocorre nos dois flancos da bacia, numa faixa de direção NE-SW, sendo constituída de
arenitos finos a conglomeráticos com intercalações de siltitos e folhelhos, com restos de
madeira silicificada. Juntamente com a Formação Aliança constituem o Grupo Brotas,
do Jurássico Superior.

e) Formação Candeias

Repousa sobre a Formação Aliança e se constitui de uma seqüência de folhelhos,
calcários, arenitos e siltitos, podendo conter fósseis, como peixes e plantas carbonizadas
ou silicificadas. As cores variam entre o cinza, o vermelho e o roxo, sendo a espessura
máxima observada de 230m. Sua distribuição é irregular, ocorrendo tanto a norte, como
a sul da bacia e ainda esparsamente, na faixa intermediária, por ação de falhas verticais.
Sua idade é do Cretáceo.

f) Formação Ilhas

É constituida predominantemente por arenitos cinzas, intercalados por leitos arenosos
mais finos ou mesmo por siltitos e folhelhos. No topo evolui para folhelhos verdes a
cinza-azulados ou marrons. Aflora nas depressões do rio São Francisco, a sul e de
Moxotó, na porção intermediária da bacia sedimentar, sendo igualmente à anterior, de
idade cretácica.

g) Formação São Sebastião

Aflora extensivamente na parte central da bacia, sendo recoberta em grande parte pelos
sedimentos arenosos recentes do manto tercio-quaternário. É constituída por arenitos
com intercalações de siltitos, argilas sílticas e folhelhos. Sua idade é também do
Cretáceo Inferior.

h) Formação Marizal

Aflora numa reduzida área ao norte. Em decorrência do seu caráter predominantemente
clástico, friável, essa formação gera profundo capeamento arenoso que mascara
amplamente suas feições estruturais. Além de arenitos finos a médios, ou argilosos
micáceos, compõem esse perfil litológico folhelhos cinza-amarelados, calcários
silicificados e conglomerados, com grandes seixos de silex de cores variegadas. O
conteudo fossilífero indica idade cretácica para a formação.

i) Formação Santana

Constituida de calcários, margas, siltitos e evaporitos, contendo restos de peixes,
crocodilídeos e valvas de ostrácodes, ocorre essa formação no centro-norte da bacia, em
faixa orientada de leste para oeste, no município de Inajá, principalmente na base das
serras Negra e do Periquito. Sua idade também é cretácica.
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j) Formação Feira Nova

De idade cretácica, sua ocorrencia é limitada ao topo das serras Negra e do Periquito,
sendo constituída de arenitos e argilas. Atualmente é designada de Formação Exu.

l) Depósitos Quaternários

Além dessas formações mais antigas, depósitos retrabalhados recentes, constituídos de
eluviões e aluviões, recobrem a área da bacia, tanto nas chapadas, como nos vales
fluviais.

Em decorrência das características predominantemente areníticas da bacia do Jatobá,
vasto manto de sedimente recobre a sua superfície e, com ênfase particular, nas áreas de
chapada, onde o fraco gradiente topográfico retarda bastante o trabalho erosivo das
águas superficiais. Os vales acham-se geralmente colmatados por aluviões psamíticos
bastante espessos, mas muito pobres em materia orgânica e, às vezes, pedregosos,
mostrando grandes blocos de calcedônia oriundos das camadas silicificadas e
trabalhadas pela erosão areolar.

3.22.5 – Solos

3.22.51 -  Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Cabe registrar a ocorrência de Solos Aluviais apropriados para a agricultura, inclusive
sob irrigação. Os Regossolos (REd1, REe6 e REe8). As Areias Quartzosas (AQd1 e AQ),
os Vertissolos (V3) e Bruno Não Calcicos (NC8) são solos pouco desenvolvidos, com
diferentes graus de limitação, capazes de suportar apenas o cultivo de pastagens em
regime semi-extensivo de criatório. Por fim, os Solos Litólicos com relevo
excessivamente movimento, devem ficar reservados ao refugio silvestre (ver mapa no
Atlas).

Solos Aluviais Eutróficos ocorrem na bacia ao longo do rio SÀo Francisco. São solos
originados de deposições fluviais recentes, em geral, pouco desenvolvidos, com
horizonte A bem definido. As camadas inferiores via de regra, arenosas, tem bastante
material primário, e apresenta mediana fertilidade. São solos ligeiramente ácidos e
neutros. O perfil dos aluviões não obedece a uma regra de formação na medida em que
o solo vai se formando por deposições a cada enchente do rio, ano após ano, quase
sempre depositando material arenoso. São solos com boa drenabilidade natural, embora
nem sempre tenha elevada capacidade de retenção hídrica. Tem reduzido risco de
erosão, não só pela boa drenabilidade, mas, também, pelo relevo plano que prevalece
nas várzeas, onde eles ocorrem.

Na bacia, a unidade Ae1, próximo à barranca do rio São Francisco, oferece melhores
condições de uso, na medida em que está próxima ao rio, e, sua principal limitação ao
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uso é a seca edáfica, típica da região onde se insere a bacia. Diante da proximidade ao
rio, torna-se mais fácil e econômico implantar um sistema de irrigação compatível com
o uso agrícola desejado. Tradicionalmente esses solos são utilizados com feijão, milho,
melancia, cebola, pastagem para corte, e mais recentemente com tomate e videira, além
de outras fruteiras usuais aos pomares domésticos na região. Por sua boa drenabilidade e
relevo, são solos pouco sujeitos a salinização e à erosão.

O comportamento hidrológico desses solos é pouco expressivo, face a sua forma
longitudinal de ocorrência e também sua localização quase à foz, na função com o rio
São Francisco. Ocupam uma área de 85,61km2.

Os Vertissolos são solos planos e suave ondulado, com alta fertilidade e elevado teor de
argila do tipo 2:1, o que faz o solo ter dois comportamento hídricos diversos. Quando
seco, torna-se muito duro, forma blocos e apresenta rachaduras na superfície e
subsuperfície, dando ao solo elevada capacidade de absorção das primeiras chuvas.
Depois de molhado, tornam-se difíceis de manejar por serem escorregadios e pegajosos,
assumindo uma lenta drenagem no perfil, o que modifica sensivelmente o
comportamento hidrológico fazendo-os lento na absorção das chuvas, ensejando a
formação de escoamentos superficiais representativos elevando seu risco de erosão, em
geral baixo, pelo relevo plano que apresentam.
A utilização mais apropriada para esses solos da unidade V3 é mesmo a produção de
pastagens nativas e/ou cultivados, levando em conta as recomendações de manejo
preconizados pelo CEPATSA/EMBRAPA. O maior problema para utilização desses
solos é a sêca edáfica presente na região da bacia nos meses de estiagem que, em geral,
reduzem sensivelmente a capacidade suporte das pastagens levando os rebanhos a
perderem pêso. Ocupam uma área de 83,07km2.

Os Bruno não Cálcicos representados na bacia pelas unidades de mapeamento NC8,
são solos pouco desenvolvidos, apresentam impedimentos físicos na superfície e textura
de média a argilosa, com presença de solos vérticos como parte da associação. Quando
sêcos apresentam-se duros, com rachaduras na superfície. Ao receber as primeiras
chuvas, absorvem rapidamente as águas, através das fendas, enquanto que no segundo
momento a níveis diferentes de umidade antecedente reduzem os níveis de
permeabilidade, face a drenagem moderadamente lenta, típica desses solos, gerando, via
de regra, escoamentos representativos capazes de provocar erosão nas proximidades dos
cursos d’água.

Quimicamente, são solos ligeiramente ácidos a neutros, com elevada fertilidade. Por
serem pouco desenvolvidos, apresenta um baixo potencial de retenção hídrica, o que
lhes confere altos níveis de sêca edáfica e elevados riscos de perda das culturas,
acarretando baixíssimas produtividades quando plantados com culturas de subsistência.
São solos mais apropriados para cultivos de pastagens e/ou melhoramento de pastos
naturais e da própria vegetação da caatinga, embora sujeitos a sérias reduções na
produção de pastos, face a sêca edáfica que anualmente se abate sobre a região, no
período de estiagem. Ocupam grandes áreas num total de 438,73km2.
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Os Regossolos representados pelas unidades REe8 e REd1 ocorrem em áreas isoladas ao
norte da bacia. São solos do tipo A/C pouco desenvolvidos, arenosos, medianamente
profundos, com presença de materiais primários no perfil. Quimicamente, são ácidos a
moderamente ácidos, com saturação de bases média a alta.

Do ponto de vista hidrológico, os Regossolos conseguem aproveitar a maioria das
chuvas face a elevada capacidade de infiltração que apresentam. Como são pouco
desenvolvidos, atingem rapidamente o ponto de saturação nas chuvas de maior
significação, chegando a gerar escoamentos superficiais e provocar erosão. Nas áreas
onde são associados com Solonetz Solodizados, as águas escoadas carreiam sais,
fornecidos pelo Solonetz. Por sua reduzida capacidade de retenção hídrica, são solos
muito susceptíveis a sêca edáfica.

A utilização mais apropriada para esses solos é o cultivo de pastagens adaptadas a
região que não devem dispensar um bom manejo de vegetação natural de caatinga, em
especial no período de estiagem, quando se pronuncia a sêca edáfica, reduzindo a
produção de alimentos volumosos para os rebanhos. A unidade REd1 possuí uma área
de 76,60km2, e a REe8, 152,97km2.

As Areias Quartzosas Distróficas, representados na bacia por uma única ocorrência no
extremo norte. Trata-se da unidade de mapeamento AQd1 e AQ. São solos planos, de
textura arenosa, baixa capacidade de retenção hídrica e de nutrientes, embora, sejam
profundos. Quimicamente são ácidos e de muito baixa fertilidade natural. Por sua
textura excessivamente arenosa, são bastante susceptíveis a erosão e acumulam pouca
água, apesar de absorver grande parte das chuvas.

A utilização desses solos deve ser limitada ao cultivo de pastagens aliada a melhoria do
manejo da vegetação natural da caatinga para minimizar os efeitos da sêca edáfica nos
períodos de estiagem que, via de regra, limitam sensivelmente a oferta de alimentos ao
rebanhos nesse período. A unidade AQ ocupa 18,23km2, enquanto que a AQd1 ocupa a
expressiva área de 1843,03km2.

Os Solos Litólicos são representados pelas unidades de mapeamento Rd1, e Re10 todas
com relevo bastante movimentado, predominantemente, forte ondulado e montanhoso.
São solos pouco desenvolvidos, com baixa capacidade de retenção hídrica e elevado
potencial de escoamento superficial. Embora tenham boa fertilidade natural, não são
indicados para uso econômico, pela extrema seca edáfica que esboçam, e, sobretudo,
pelo alto grau de erodibilidade, e relevo movimentado que apresentam. Ocupam
pequenas áreas de 5,99km2 (Rd1) e, a unidade Re10, 7,15km2.

3.22.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se os
Regossolos (REe8) e aluviais representados pela unidade Ae1 e para pastagens cabe
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chamar especial atenção para as Areias Quartzosas (AQd1) e Brunos representados pela
unidade (NC8) conforme se apresenta no quadro II.3.22/2.

Quadro II.3.22/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
NC8 438,73 16,18 P - 16,18 - son
V3 83,07 3,06 P - 3,06 - pl e son
Ae1 85,61 3,16 A 3,16 - - pl
Rd1 5,99 0,22 RS - - 0,22 fon e mon
REd1 76,60 2,83 P - 2,83 - on e fon
Re10 7,15 0,26 RS - - 0,26 fon e mon
REe8 152,97 5,64 AP 5,64 - - son
AQ 18,23 0,67 P - 0,67 - pl
AQd1 1843,03 67,97 P - 67,97 - son e on
TOTAL 2711,38 100,00 - 8,80 90,71 0,48 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

3.22.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP22 – Grupo de Bacias GI3, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.22/3 a seguir e mapa no
Atlas).

Quadro II.3.22/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP22 – Grupo de Bacias GI3

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBUSTIVA ARBÓREA FECHADA 477,53 17,61

VEGET. ARBÓREA FECHADA 237,93 8,78
AÇUDE 277,87 10,25

ANTROPISMO 933,17 34,41
ÁREA  IRRIGADA 5,15 0,19

AFLORAMENTOS ROCHOSOS 0,01 0,00
VEG. ARBUST. ARBÓ. ABERTA 775,56 28,60

ESTRADAS 1,80 0,07
ÁREA URBANA 2,24 0,08

USO NÃO IDENTIFICADO:
NUVEM 0,13 0,01

                                                 TOTAL                2711,40 100,00
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3.23 - UP23 – Grupo de Bacias GI4

3.23.1 – Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP23  é constituida pelo quarto grupo de bacias de
pequenos rios interiores GI4. Está localizada na porção sudoeste do Estado de
Pernambuco, entre 8º27’08” e 8º52’39” de latitude sul, e 38º40’20” e 39º16’45” de
longitude a oeste de Gr., ficando totalmente inserida na microrregião de Itaparica.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio Terra Nova (UP10); a sul com o rio
São Francisco, a leste com a bacia do rio Pajeú (UP9) e a oeste com a bacia do rio Terra
Nova (UP10).

3.23.2 – Rede Hidrográfica

Este grupo de bacias é formado por diversos rios de pequena extensão, que apresentam
direção geral no sentido norte-sul e desaguam diretamente no lago formado pela
barragem de Itaparica, no rio São Francisco. Este grupo é constituído pelas bacias do
riacho Angico, riacho Água Branca, riacho da Porta, riacho de Baixo, riacho Carapuça,
riacho Fechado e riacho Itacumba. Entre estes o de maior destaque é o riacho de Baixo
que drena o município de Belém do São Francisco e tem 25km de extensão. Apresenta
como afluentes principais da margem direita o riacho do Meio e o riacho Quixaba e pela
margem esquerda o riacho Macambira, o riacho Saco dos Cavalos, riacho da Serra e
riacho do Sagüim.

3.23.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do quarto grupo de pequenos rios interioranos GI4, apresenta uma
área de aproximadamente 1.479,30km2 totalmente inserida no Estado de Pernambuco. A
área da bacia corresponde a um percentual de 1,50% do total do Estado.

Esta bacia abrange parte dos municípios de Belém do São Francisco e Itacuruba e cujas
sedes estão inseridas na bacia. Os municípios integrantes e seus percentuais de
participação estão definidos no quadro II.3.23/1.
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Quadro  II.3.23/1 - Relação dos Municípios da UP23 – Grupo de Bacias GI4

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 BELÉM DO SÃO FRANCISCO * 1.842,7 1.253,0 68,0
2 ITACURUBA * 438,5 226,3 51,6

TOTAL 1.479,3

3.23.4 – Geologia

O grupo de bacias GI4 ocupa uma área de 1.479,3km2 na margem do rio São Francisco,
representada geologicamente por rochas cristalofilianas do Pré-Cambriano Indiviso.
Essas rochas são, na maior parte, constituídas pelo Complexo Migmatítico-Granitóide -
pCmi e, secundariamente, pelo Complexo Gnáissico-Migmatítito - pCgn.

Todo o complexo cristalino é constituindo do Maciço Mediano Pernambuco-Alagoas
(Brito Neves, 1975) também conhecido como Batólito Pernamubco-Alagoas (Sobral &
Ritcher in Schaller, 1969.

O Complexo Migmatítito-Granitóide - pCmi, se compõe de um grupo de rochas
granitizadas dos mais variados tipos texturais, com predominância de migmatitos, cujo
tipo mais freqüente é o estromático, além dos tipos nebulítico, diadisítico e epibolítico,
em escalas menores. Sua composição é predominantemente granodiorítica com
paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático.

No Complexo Gnáissico-Migmatítico - pCgn, de ocorrência restrita ao norte da área,
predominam rochas gnáissicas de composição granítica a granodiorítica e complexos
migmatíticos com palesossoma anfibolítico ou biotítico.

A separação entre os dois complexos pré-cambrianos se verifica através de um
falhamento de caráter regional, que é a falha transcorrente do Lineamento Pernambuco,
de direção ESSE-WNW. Outros falhamentos transcorrentes ocorrem na área, com
sentido levógiro e direção aproximada de E-W.

Estruturas dúcteis são ainda presentes, com um dobramento recumbente de terminação
periclinal na extremidade norte da área, além de lineamentos primários abundantes nos
gnaisses e migmatitos, com direções em torno de E-W nos primeiros e NW-SE nos
últimos.

Os depósitos aluviais na margem do rio São Francisco são bastante pronunciados,
ocupando uma área de 200km2 ou seja, 13,5% da área total da unidade de planejamento.
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3.23.5 – Solos

3.23.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Os solos da bacia são representados por várias classes destacando-se os Bruno Não
Calcicos, Regossolos e Solos Aluviais, com destaque para os brunos que recobrem
grande parte da superfície da bacia, além de Solos Litólicos (ver mapa no Atlas).

Solos Aluviais Eutróficos ocorrem na bacia ao longo do rio São Francisco. São
originados de deposições fluviais recentes, em geral, pouco desenvolvidos, com
horizonte A bem definido. As camadas inferiores via de regra, arenosas, com bastante
material primário, apresentam mediana fertilidade. São solos ligeiramente ácidos e
neutros. O perfil dos aluviões não obedece a uma regra de formação na medida em que
o solo vai se formando por deposições a cada enchente do rio, ano após ano, na maioria
das vezes, depositando material arenoso. São solos com boa drenabilidade natural,
embora nem sempre tenha elevada capacidade de retenção hídrica. Tem reduzido risco
de erosão, não só pela boa drenabilidade, mas, também, pelo relevo plano que prevalece
nas várzeas, onde eles ocorrem, uma extensão de 64,89km2.

Na bacia, a unidade Ae1, próximo à barranca do rio São Francisco, oferece melhores
condições de uso, na medida em que está próxima ao rio, e, sua principal limitação ao
uso é a seca edáfica, típica da região onde se insere a bacia. Diante da proximidade ao
rio, torna-se mais fácil e econômico implantar um sistema de irrigação compatível com
o uso agrícola desejado. Tradicionalmente, esses solos são utilizados com feijão, milho,
melancia, cebola, pastagem para corte, e mais recentemente com tomate e videira, além
de outras fruteiras usuais aos pomares domésticos na região. Por sua boa drenabilidade e
relevo, são solos pouco sujeitos a salinização e à erosão.

O comportamento hidrológico desses solos é pouco expressivo, face a sua forma
longitudinal de ocorrência e também sua localização, quase à foz, na função com o rio
São Francisco.

Os Bruno Não Calcicos representados pela unidade de mapeamento NC8 encerra
associações de solos pouco desenvolvidos com relevo variando do suave ondulado ao
ondulado. Na pratica, os Bruno Não Calcicos são solos que apresentam horizonte B
textural, não hidromoficos, autoctones, com elevado teor de argila e, nas fases “vértico”
com argila de atividade alta. Possuem elevada capacidade específica de retenção
hídrica, e infiltração lenta a muito lenta o que os torna pouco eficiente no
aproveitamento das chuvas, sobretudo as torrenciais. São capazes de gerar escoamentos
quando das chuvas e, com isso, ensejam a formação de processos erosivos visíveis a
cada pequeno talvegue às margens das estradas e riachos onde eles ocorrem. Nos
períodos de estiagem assumem um aspecto bastante agressivo, expondo toda cobertura
de cascalhos e calhaus típicos do contexto de pavimento desértico, além da fina crosta
ceramizada que aparece em solos desérticos. Tal fato, deve-se à extrema seca edáfica a
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que são submetidos esses solos nas estiagens  fazendo com que todo o estrato rasteiro da
vegetação seque e se torne rarefeito, expondo a superfície do solo, e seus calhaus.

Quimicamente são solos de alta fertilidade, com reação ligeiramente ácida a neutra.
Como são rasos, apresentam limitada capacidade de retenção hídrica o que os faz muito
sujeito à secas ocasionais entre as chuvas, limitando sua capacidade de produção mesmo
quando usado com capins e espécies forrageiras adaptadas ao semi-árido. Seu uso com
pastagens, requer auxílio de técnicas de manejo de caatinga já desenvolvidas pelo
CEPATSA, como forma de minimizar os efeitos da baixa oferta de alimento volumoso
no período de estiagem que a cada ano se abate sobre a bacia. Ocorrem em grandes
áreas cobrindo significativa parte da bacia, num total de 1356,52km2.

Os Regossolos representados pela unidade REe8 são associações onde os Regossolos
figuram como dominantes, associados a Solonetz Solodizado e Solos Litólicos. Trata-se
de associações de solos pouco ou muito pouco desenvolvidos, inclusive as fases do
próprio Regossolo dominante que possue fragipan, que de certa forma limitam a
disponibilidade hídrica.

Esses Regossolos são pouco profundos, arenosos, com teores elevados de meteriais
primários, possuem fragipan ora consolidado, ora em formação. São fortemente
drenados, ácidos e moderadamente ácidos, e de fertilidade mediana. O relevo é variável
entre plano e ondulado o que aliado a textura arenosa, facilita o aproveitamento das
chuvas não fôsse a pouca profundidade que limita a infiltração pela breve saturação
hídrica que esses solos esboçam agravados também pela presença do fragipan,
sobretudo, onde este é consolidado. A partir da saturação hídrica se tornam expulsores
de água gerando escoamentos superficiais e erosão na camada superficial do solo. São
elevados os riscos de erosão face a friabilidade do material arenoso do perfil do solo,
sobretudo, nesses Regossolos pouco desenvolvidos.

Na prática, o reservatório hídrico desses solos é rapidamente abastecido pelas chuvas.
Não acumulam grandes quantidades de água, e não perdem por evaporação a água
infiltrada no perfil. Como são rasos, prestam-se mais para pastagens adaptadas ao semi-
árido, do que para outras culturas de subsistência ou comerciais, deixando as raízes das
gramineas apropriarem a água do perfil com grande eficiência, o que torna esses solos
mais atraentes para pastagens já que produzem por mais tempo forragens verdes, do que
os demais com os quais os Regossolos estão associados nessa unidade de mapeamento.
Como se vê, todo esse contexto que encerra os Regossolos, embora tenha boa
capacidade de absorver as chuvas, acumulam pouca água e favorecem a elevação dos
riscos de sêca edáfica, nos períodos de estiagem fazendo com que as produtividades das
pastagens sejam seriamento afetadas, proporcionando baixa capacidade suporte aos
rebanhos. Ocorrem na bacia uma área de 44,94km2.

Os Solos Litólicos representados pela unidade de mapeamento Re10, por seu relevo
forte ondulado e montanhoso, e sua ínfima capacidade de retenção hídrica, são
recomendados para preservação da fauna e da flora. Hidrologicamente, são excelentes
para produção de água, face ao elevado escoamento superficial que proporcionam
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quando da ocorrência de chuvas que, não raro, provocam erosão. Ocorrem numa área de
44,94km2.

3.23.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se os Solos
Aluviais (Ae1) e os  Regossolos representados pela unidade (REe8), este último pode
também ser usado para pastagens conforme se apresenta no quadro II.3.23/2.

Quadro II.3.23/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL
(%)

RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
NC8 1356,52 91,70 P - 91,70 - son
Ae1 64,89 4,39 A 4,39 - - pl
Re10 12,95 0,88 RS - - 0,88 fon e mon
REe8 44,94 3,04 AP 3,04 - - son
TOTAL 1479,30 100,00 - 7,43 91,70 0,88 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

3.23.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP23 – Grupo de Bacias GI4, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.23/3 a seguir e mapa no
Atlas).
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Quadro II.3.23/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP23 – Grupo de Bacias GI4

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBUST. ARBÓR. FECHADA 452,03 30,56

VEGET. ARBÓREA  FECHADA 62,09 4,20
AÇUDE 73,40 4,96

ANTROPISMO 881,88 59,60
ÁREA IRRIGADA 3,68 0,25

AFLORAMENTOS ROCHOSOS 0,10 0,00
ESTRADAS 3,96 0,28

ÁREA URBANA 2,22 0,15
USO NÃO IDENTIFICADO:

NUVEM 0,05 0,00
                                                 TOTAL                1479,30                           100,00

3.24 - UP24 – Grupo de Bacias GI5

3.24.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP24 corresponde ao quinto grupo de bacias de
pequenos rios interiores GI5, ficando localizada na porção sudoeste do Estado de
Pernambuco entre 8º17’24” e 8º35’19” de latitude sul, e 39º16’04” e 39º36’12” de
longitude a oeste de Gr e inserida nas microrregiões do Sertão do São Francisco e de
Petrolina.

Limita-se ao norte com as bacias hidrográficas dos rios Terra Nova (UP10) e Brígida
(UP11); ao sul com o rio São Francisco, a leste com a bacia do Terra Nova (UP10) e a
oeste com a bacia do rio Brígida (UP11).

3.24.2 – Rede Hidrográfica

O quinto grupo de bacias de pequenos rios interiores GI5 é formado por 5 pequenas
sub-bacias que desaguam diretamente na margem esquerda do rio São Francisco,
destacando-se, entre elas, as sub-bacias do riacho do Paredão que serve de limite entre
os municípios de Orocó e Cabrobó e a sub-bacia do rio Saco da Serra, ambos
apresentando suas nascentes na Serra de Santa Ana, a uma altitude aproximada de
450m. Os cursos d’água de menor proporção são os riachos do Lagradouro e da
Cachoeira.
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3.24.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do quinto grupo de pequenos rios interioranos GI5, possui uma
área de aproximadamente 791,26km2 e um percentual de 0,80% da área total do Estado
de Pernambuco.

A bacia hidrográfica abrange parte dos municípios de Cabrobó e Orocó dos quais
apenas 1 tem sua sede inserida na bacia. Os municípios integrantes e seus percentuais de
participação estão definidos no quadro II.3.24/1.

Quadro  III.3.24/1 - Relação dos Municípios da UP24 – Grupo de Bacias GI5

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 CABROBÓ * 1.629,9 594,9 36,5
2 OROCÓ 562,6 196,3 34,9

TOTAL 791,3

3.24.4 – Geologia

A área de 791,3km2 dessa unidade de planejamento também denominada de GI5 é
praticamente toda restrita aos municípios de Cabrobó e Orocó, entre as bacias
hidrográficas do Rio Terra e Rio Brígida, sendo representada geologicamente por rochas
cristalinas e aluviões.

As rochas do embasamento cristalino pertencem ao Complexo Migmatítico-Granitóide -
pCmi , do Pré-Cambriano Indiviso, e fazem parte integrante do  Maciço Mediano
Pernambuco-Alagoas (Brito Neves, 1975) também conhecido como Batólito
Pernamubco-Alagoas (Sobral & Ritcher in Schaller, 1969.

O Complexo Migmatítito-Granitóide - pCmi, se compõe de um grupo de rochas
granitizadas dos mais variados tipos texturais, com predominância de migmatitos, cujo
tipo mais freqüente é o estromático, além dos tipos nebulítico, diadisítico e epibolítico,
em escalas menores. Sua composição é predominantemente granodiorítica com
paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático.

A estrutura rúptil presente na área é o falhamento transcorrente de movimento levógiro
com direção NE-SW que ocorre em Cabrobó, além de fraturamentos localizados. Como
estrutura dúctil, pode ser assinalado um eixo de dobra antiforme mais acentuado
próximo ao falhamento e com direção aproximadamente paralelo àquela estrutura. As
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lineações primárias de traços de foliação são, nos migmatitos, de direções variadas,
predominando as de NW-SE.

Uma larga faixa de aluviões arenosos margeando o rio São Francisco possui uma área
total de 184km2, que corresponde a 18% da área da unidade de planejamento.

3.24.5 – Solos

3.24.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Nesse grupo de bacias, dominam solos pouco desenvolvidos, com grandes áreas de
Bruno não Cálcicos, Solos Litólicos e Regossolos. Os demais solos, ocorrem em
pequenas áreas localizadas próximos ao divisor oeste da bacia, é o caso dos Latossolos
e dos Solos Aluviais, próximo ao encontro com o rio São Francisco (ver mapa no
Atlas).

Os solos agricultáveis se resumem aos aluviões (Ae1) do rio São Francisco e ocorrências
de Latossolos (LVe6) que ocupam, respectivamente, 89,50km2, e 103,54km2.

Dentre os solos apropriados para pastagens se incluem os Vertissolos, Regossolos e os
Bruno não Cálcicos. Por fim, ocorrem Solos Litólicos, não recomendados para uso
econômico nas condições ambientais da bacia.

Os Solos Aluviais representadas pela unidade de mapeamento Ae1, são os mesmos que
margeiam o rio São Francisco desde montante. Esses solos são formados por
sedimentos arenosos e areno argilosos, recentes, apresentam relevo plano, são
geralmente utilizados com cultivos de subsistência, e nos últimos anos, com cebola,
tomate e fruteiras, todos sob irrigação, já que a localização das áreas ficam próximo e
quase ao mesmo nível do rio.

Esses solos, para o uso mais intensivo requerem adubações e cuidados especiais no
controle da água, para evitar a salinização.

Os Latossolos representam os solos de melhor potencial de uso na bacia. Têm relevo
plano a suave ondulado típicos da cobertura pedimentar de material areno-argiloso,
presente em toda a região oeste do Estado de Pernambuco, formando uma espécie de
tabuleiros com possibilidade de irrigação quando ocorrem em cotas altimetricos
economicamente viáveis para o transporte de água para o seu desenvolvimento.

Na verdade, os Latossolos representados pela unidade LVe6 são associações de classes
onde ocorrem Solos  Indiscriminados Concrecionarios Tropicais Eutróficos e
Podzolicos Vermelho Amarelo Eutróficos, todos com relevo variando do plano ao
ondulado. Os Solos Indiscriminados Concrecionarios Tropicais Eutróficos apresentam
concreções lateríficas mais ou menos soltas na parte superior do perfil o que facilita



PERH-PE
VOLUME 1

sobremaneira a penetração de água das chuvas, comportando-se  semelhantemente aos
Latossolos. Todavia a drenagem do perfil apresenta-se bastante variável, as vezes com
“plinthites” onde as concreções internas são mais coesas, prejudicando a drenabilidade.

Os Podzólicos, 3o componente da unidade, apresentam a mesma feição morfológica dos
demais componentes, variando do relevo plano ao ondulado.

Os solos componentes da unidade LVe6 são todos ácidos, de baixa fertilidade,
medianamente profundos e profundos o que os credencia para o uso agrícola, caso seja
solucionada a questão da extrema sêca edáfica peculiar a região da bacia.

Do ponto de vista hidrológico são solos que tem boa capacidade de retenção hídrica, e,
por sua textura média, aproveitam bem as escassas chuvas que ocorrem na região,
gerando pouquíssimos escoamentos superficiais, minimizando riscos de erosão.

Em condições naturais, são solos que hoje suportam agricultura de subsistência e alguns
plantios comerciais de melancia, todos sujeitos a elevados riscos de perda de safras
decorrentes da irregularidade dos precipitações. Alem do uso agrícola, existem áreas de
pastagens plantadas (capim buffel e leguminosas) e a própria caatinga hiperxerófila
típica da cobertura vegetal, oferece uma limitada capacidade suporte para os criatórios
ovinos, caprinos e bovinos, em caráter extensivo. Prestam-se para agricultura e dentre
deles ocorrem manchas que podem ser irrigadas.
Os Bruno não Cálcicos representados na bacia pela unidade de mapeamento NC8, são
solos pouco desenvolvidos, apresentam impedimentos físicos na superfície e textura de
média a argilosa, com presença de solos vérticos como parte da associação. Quando
sêcos apresentam-se duros, com rachaduras na superfície. Ao receber as primeiras
chuvas, absorvem rapidamente as águas, através das fendas, enquanto que no segundo
momento a níveis diferentes de umidade antecedente reduzem os níveis de
permeabilidade, face a drenagem moderadamente lenta, típica desses solos, gerando, via
de regra, escoamentos representativos capazes de provocar erosão nas proximidades dos
cursos d’água.

Quimicamente, são solos ligeiramente ácidos a neutros, com elevada fertilidade. Por
serem pouco desenvolvidos, apresenta um baixo potencial de retenção hídrica, o que
lhes confere altos níveis de sêca edáfica e elevados riscos de perda das culturas,
acarretando baixíssimas produtividades quando plantados com culturas de subsistência.
São solos mais apropriados para cultivos de pastagens e/ou melhoramento de pastos
naturais e da própria vegetação da caatinga, embora sujeitos a sérias reduções na
produção de pastos, face a sêca edáfica que anualmente se abate sobre a região, no
período de estiagem. Ocupam a expressiva área de 387,09km2.

Os Regossolos representados pela unidade REe8 ocorrem em área isolada ao norte da
bacia. São solos do tipo A/C pouco desenvolvidos, arenosos, medianamente profundos,
com presença de materiais primários no perfil. Quimicamente, são ácidos a
moderamente ácidos, com saturação de bases média a alta.



PERH-PE
VOLUME 1

Do ponto de vista hidrológico, os Regossolos conseguem aproveitar a maioria das
chuvas face a elevada capacidade de infiltração que apresentam. Como são pouco
desenvolvidos, atingem rapidamente o ponto de saturação nas chuvas de maior
significação, chegando a gerar escoamentos superficiais e provocar erosão. Nas áreas
onde são associados com Solonetz Solodizados, as águas escoadas correiam sais,
fornecidos pelo Solonetz. Por sua reduzida capacidade de retenção hídrica, são solos
muito susceptíveis a sêca edáfica.

A utilização mais apropriada para esses solos é o cultivo de pastagens adaptadas a
região que não devem dispensar um bom manejo de vegetação natural de caatinga, em
especial visando o período de estiagem, quando se pronuncia a sêca edáfica, reduzindo a
produção de alimentos volumosos para os rebanhos, ocorrem em 162,83km2.

Ocorrem ainda Solos Litólicos representados pela unidade Re10 que são muito pouco
desenvolvidos e fortemente sujeitos à erosão face ao relevo forte ondulado e
montanhoso que apresentam. Têm baixa capacidade de retenção hídrica e elevado poder
de escoamento superficial quando da ocorrência de chuvas. Não são apropriados para
uso econômico devendo ser reservados a preservação da fauna e da flora. Na prática,
são utilizados como áreas de pastoreio extensivo oferecendo baixíssima capacidade de
suporte aos rebanhos, ocupam uma área de 48,31km2.

3.24.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se os
Latossolos (LVe6) e Solos Aluviais (Ae1), e para pastagens os Bruno não Cálcicos
(NC8), representam grandes áreas, conforme se apresenta no quadro II.3.24/2.

Quadro II.3.24/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL
 (%)

RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVe6 103,54 13,08 A 13,08 - - pl
NC8 387,09 48,92 P - 48,92 - son
Ae1 89,50 11,31 A 11,31 - - pl
Re10 48,31 6,10 RS - - 6,10 fon e mon
REe8 162,83 20,58 AP 20,58 - - son
TOTAL 791,26 100,00 - 44,97 48,92 6,10 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem
(AP)

fon   =forte ondulado

R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso
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3.24.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP24 – Grupo de Bacias GI5, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.24/3 a seguir e mapa no
Atlas).

Quadro II.3.24/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP24 – Grupo de Bacias GI5

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBUST. ARBÓR. FECHADA 233,95 29,56

VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 152,72 19,30
AÇUDES 1,39 0,18

ANTROPISMO 37,78 4,77
ÁREA IRRIGADA 18,37 2,32

AFLORAMENTOS ROCHOSOS 0,07 0,01
VEG. ARBUST. ARBÓ. ABERTA 338,68 42,81

ESTRADAS 0,12 0,01
ÁREA URBANA 2,04 0,26

USO NÃO IDENTIFICADO:
NUVEM 2,99 0,38

SOMBRA 3,18 0,40
                                                 TOTAL                  791,30                           100,00

3.25 - UP25 – Grupo de Bacias Gl6

3.25.1 – Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP25 que corresponde a bacia do sexto grupo de
pequenos rios litorâneos GI6 está localizada na porção ocidental do Estado de
Pernambuco e totalmente inserida na microrregião de Petrolina entre 8º23’26” e
8º43’36” de latitude sul, e 39º36’31” e 40º05’35” de longitude a oeste de Gr.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio Brígida (UP11); ao sul com a bacia
das Garças (UP12), e o rio São Francisco a leste com a bacia da Brígida (UP11); e a
oeste com a bacia das Garças (UP12).

3.25.2 – Rede Hidrográfica

O sexto grupo de bacias de pequenos rios interiores GI6 (UP25) é constituído,
basicamente, pela bacia do riacho Caraíbas, que tem as suas nascentes na Serra dos
Algodões, a uma altitude aproximada de 500m, com a denominação de rio Urimamã. O
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riacho Caraíbas tem um percurso de cerca de 41km, desaguando na margem esquerda
do rio São Francisco. Sua rede de drenagem abrange parte dos municípios de Santa
Maria da Boa Vista e Orocó. Tem como principais afluentes, pela margem direita, os
riachos Jaracalia, Umbuzeiro, Umbuzeiro Azedo e Poço das Pedras e, pela margem
esquerda, os riachos Angico e Madeira.

3.25.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

Esta bacia apresenta uma área de aproximadamente 865,10km2. A área da bacia
corresponde a um percentual de 0,87% da área total do Estado.

O sexto grupo de bacias de pequenos rios interiores GI6 abrange os municípios de
Orocó e Santa Maria da Boa Vista, dos quais apenas o primeiro tem sua sede inserida na
bacia. Os municípios integrantes e seus percentuais de participação estão definidos no
quadro II.3.25/1.

Quadro II.3.25/1 - Relação dos Municípios da UP25 – Grupo de Bacias GI-6

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 OROCÓ * 562,6 20,3 3,6
2 SANTA MARIA DA BOA VISTA 2.943,7 844,8 28,7

TOTAL 865,1

3.25.4 – Geologia

Possuindo uma área de 865,1km2 compreendida entre as bacias hidrográficas do Brígida
e do Garças, essa unidade de planejamento, também denominada de GI6, localizada nos
municípios de Orocó e Santa Maria da Boa Vista, é constituída por rochas pré-
cambrianas e aluviões.

Quase toda a área representada por rochas cristalofilianas do embasamento cristalino
pertence ao Complexo Migmatítico-Granitóide - pCmi , do Pré-Cambriano Indiviso, e
fazem parte integrante do  Maciço Mediano Pernambuco-Alagoas (Brito Neves, 1975)
também conhecido como Batólito Pernamubco-Alagoas (Sobral & Ritcher in Schaller,
1969.

O Complexo Migmatítito-Granitóide - pCmi, se compõe de um grupo de rochas
granitizadas dos mais variados tipos texturais, com predominância de migmatitos, cujo
tipo mais freqüente é o estromático, além dos tipos nebulítico, diadisítico e epibolítico,
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em escalas menores. Sua composição é predominantemente granodiorítica com
paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático.

Presente numa reduzida área a noroeste da unidade, aparece um resíduo do Grupo
Salgueiro - pCAsx, do Pré-Cambriano Superior, representado litologicamente por
biotita-xisto, e xisto a duas micas, incluindo quartzito e calcário.

Sobre o aspecto estrutural, apenas as lineações primárias são assinaladas, com direções
predominantemente de NW-SE.

Os depósitos aluviais, areno-argilosos que margeiam o rio São Francisco, perfazem uma
área total de 25,2km2, ou seja, apenas 2,9% da área da unidade de planejamento.

3.25.5 - Solos

3.25.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Neste grupo de bacias ocorrem expressivas áreas de Latossolos, ocupando próximo a
dois terços da bacia. É nessa unidade de mapeamento onde se encontram áreas de
melhor potencial agrícola do grupo de bacias.

Ocorrem ainda solos pouco desenvolvidos com destaque para os Bruno Não Calcicos
(NC8) que margeia o vale, e, os Regossolos (REe6) ambos apropriados para pastagem.
Os Solos Litólicos (Re10) não se prestam para uso econômico (ver mapa no Atlas).

Os Latossolos Vermelhos Amarelo Eutróficos, textura média, são solos profundos, com
B latossólico, muito porosos, permeáveis e acentuadamente drenados o que lhes confere
alta capacidade de retenção das chuvas e baixo poder de gerar escoamentos superficiais.
Quimicamente, são ácidos, e de baixa a média fertilidade natural. Ocorrem de montante
para jusante da bacia. Por sua elevada capacidade de infiltração, permeabilidade, e boa
drenagem interna esses solos são pouco susceptíveis a erosão.

Os Latossolos da unidade (LVe6) são associações com solos de relativo grau de
desenvolvimento, que no contexto da bacia, representam solos com potencial agrícola,
não fôra a extrema sêca edáfica que eleva os riscos de perda de safras agrícolas,
ratificados pelas baixas produtividades das cultuas efetuadas em sequeiro, nessas áreas.
Tradicionalmente se pratica culturas de subsistência em escala familiar, de forma
bastante extensiva. Algumas áreas são também usadas para pastoreio onde, a própria
vegetação natural oferece ao criatorio extensivo de bovinos e caprinos uma capacidade
suporte capaz de alimentar deficientemente o rebanho, em geral, criado solto por vários
anos.

Nas áreas próximas ao rio São Francisco, ou próximos a reservatórios é possível irrigar
os Latossolos e diversificar bastante o leque de culturas, aproveitando todo o potencial
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que esses solos possuem, já que a maior limitação ao seu uso é a seca edáfica, comum a
região da bacia. Recentemente a CHESF implantou aqui o Projeto Caraíbas com cerca
de 5000ha que deverá entrar em operação neste ano de 1998. Ocorrem uma expressiva
área de 604,71km2.

Os Bruno Não Calcicos representados pelas unidades de mapeamento NC8 encerrando
associações de solos pouco desenvolvidos com relevo variando do suave ondulado ao
ondulado. Na pratica, os Bruno Não Calcicos são solos que apresentam horizonte B
textural, não hidromoficos, autoctones, com elevado teor de argila e as vezes, nas fases
“vértico” com argila de atividade alta. Possuem elevada capacidade específica de
retenção hídrica, e infiltração lenta a muito lenta o que os torna pouco eficiente no
aproveitamento das chuvas, sobretudo as torrenciais. São capazes de gerar escoamentos
quando das chuvas e, com isso, ensejam a formação de processos erosivos visíveis a
cada pequeno talvegue às margens das estradas e riachos onde eles ocorrem. Nos
período de estiagem assumem um aspecto bastante agressivo, expondo toda cobertura
de cascalhos e calhaus típicos da unidade. Tal fato, deve-se à extrema seca edáfica a que
são submetidos esses solos nas estiagens  fazendo com que todo o estrato rasteiro da
vegetação seque e se torne rarefeito, expondo a superfície do solo, e seus calhaus.

Quimicamente são solos de alta fertilidade, com reação ligeiramente ácida a neutra.
Como são rasos, apresentam limitada capacidade de retenção hídrica o que os faz muito
sujeito à secas ocasionais entre as chuvas, limitando sua capacidade de produção mesmo
quando usado com capins e especies forrageiras adaptadas ao semi-árido. Seu uso com
pastagens, requer auxílio de técnicas de manejo de caatinga já desenvolvidas pelo
CEPATSA, como forma de minimizar os efeitos da baixa oferta de alimento volumoso
no período de estiagem que a cada ano se abate sobre a bacia. Ocorrem ao longo do vale
até próximo ao rio São Francisco, ocupando uma área de 156,01km2.

O Regossolos representados pela unidade de mapeamento REe6 são associados com
Solos Concrecionarios Tropicais e Solonetz Solodizado, ambos plano e suave
ondulados.

Trata-se de associação de solos pouco ou muito pouco desenvolvidos, inclusive o
próprio Regossolo dominante, que possue fragipan.

Esses Regossolos são pouco profundos, arenosos, com teores elevados de materiais
primários, possuem fragipan ora consolidado, ora em formação. São fortemente
drenados, ácidos e moderadamente ácidos, e de fertilidade mediana. O relevo é variável
entre plano e ondulado o que aliado a textura arenosa, facilita o aproveitamento das
chuvas não fôsse a pouca profundidade que limita a infiltração pela breve saturação
hídrica que esses solos esboçam agravados também pela presença do fragipan,
sobretudo, onde este é consolidado. A partir da saturação hídrica se tornam expulsores
de água gerando escoamentos superficiais e erosão na camada superficial do solo. São
elevados os riscos de erosão face a friabilidade do material arenoso do perfil do solo
sobretudo nesses Regossolos pouco desenvolvidos.
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Na prática, o reservatório hídrico desses solos é rapidamente abastecido pelas chuvas.
Não reservam grandes quantidades de água, e não perdem por evaporação a água
infiltrada no perfil. Como são rasos, prestam-se mais para pastagens adaptadas ao semi-
árido, do que para outras culturas de subsistência ou comerciais, deixando as raízes das
gramineas apropriarem a água do perfil com grande eficiência, o que torna esses solos
mais atraentes para pastagens por produzirem por mais tempo forragens verdes do que
os demais com os quais os Regossolos estão associados nessas unidades de
mapeamento. Como se vê, todo esse contexto que encerra os Regossolos, embora tenha
boa capacidade de absorver as chuvas, acumulam pouca água e favorecem a elevados
riscos de sêca edáfica, nos períodos de estiagem fazendo com que as produtividades das
pastagens sejam seriamento afetadas, proporcionando baixa capacidade suporte aos
rebanhos.

Esses solos ocorrem em forma de ilhas a sudoeste da bacia, cobrindo uma área de
38,47km2.

Os Solonetz Solodizados que ocorrem como terceiro componentes do REe6 inclui solos
halomórficos com horizonte B solonétzico, textura argilosa, com argila de atividade
alta, variando de moderamente ácidos a alcalinos. Fisicamente, são solos mal drenados e
de permeabilidade lenta a muito lenta, com relevo geralmente plano a suave ondulado.
Por serem pouco permeáveis e mal drenados, favorecem a escoamentos representativos
por ocasião das chuvas torrenciais, ensejando a formação de processos erosivos nos
talvegues.

Ocorre na bacia associado a Regossolos que também apresentam baixa capacidade de
retenção hídrica, igualmente susceptíveis a sêca edáfica, o grande limitador de
produções nessa região do semi-árido nordestino.

O uso mais apropriado desses Solonetz, é mesmo com pastagens naturais e plantadas,
todavia, as baixas produtividades, sobretudo no período de estiagem onde a seca edáfica
se torna mais pronunciada, figura como o grande limitador ao uso. Recentemente o
CEPATSA/EMBRAPA vem desenvolvendo técnicas de manejo de caatinga capazes de
melhorar a capacidade suporte da vegetação natural dessas áreas.

Ocorrem ainda Solos Litólicos representados pela unidade Re10 que são muito pouco
desenvolvidos e fortemente sujeitos à erosão face ao relevo forte ondulado e
montanhoso que apresentam. Têm baixa capacidade de retenção hídrica e elevado poder
de escoamento superficial quando da ocorrência de chuvas. Não são apropriados para
uso econômico devendo ser reservados a preservação da fauna e da flora. Na prática,
são utilizados como áreas de pastoreio extensivo oferecendo baixíssima capacidade de
suporte aos rebanhos, ocupando uma área de 65,90 km2.
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3.25.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se os
Latossolos representados pela unidade (LVe6). Para pastagens, os Bruno não Cálcicos
(NC8) ocupam as maiores áreas, conforme se apresenta no quadro II.3.25/2.

Quadro II.3.25/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL
 (%)

RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVe6 604,71 69,90 A 69,90 - - pl
NC8 156,01 18,03 P - 18,03 - son
Re10 65,90 7,62 RS - - 7,62 fon e mon
REe6 38,47 4,45 P - 4,45 - son
TOTAL 865,10 100,00 - 69,90 22,48 7,62 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

3.25.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP25 – Grupo de Bacias GI6, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.25/3 a seguir e mapa no
Atlas).

Quadro II.3.25/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP25 – Grupo de Bacias GI6

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBUST. ARBÓR. FECHADA 238,33 27,55

VEGET. ARBÓREA FECHADA 189,14 21,86
AÇUDES 0,07 0,01

ANTROPISMO 3,14 0,36
ÁREA  IRRIGADA 1,92 0,22

VEG. ARBUST. ARBÓ. ABERTA 372,82 43,10
ESTRADAS 0,36 0,04

ÁREA URBANA 0,76 0,09
USO NÃO IDENTIFICADO:

NUVEM 26,15 3,02
SOMBRA 32,41 3,75

                                                 TOTAL                  865,10                           100,00
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3.26 - UP26 – Grupo de Bacias GI7

3.26.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP26 é constituída pelo sétimo grupo de bacias de
pequenos rios interiores GI7. Está localizada na porção sudoeste do Estado de
Pernambuco, entre 8º44’31” e 9º06’38” de latitude sul, e 39º41’49” e 40º15’02” de
longitude a oeste de Gr, ficando totalmente inserida na microrregião de Petrolina.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio das Garças (UP12); ao sul e leste
com o rio São Francisco, e a oeste com a bacia do Pontal (UP13).

3.26.2 – Rede Hidrográfica

Este grupo de bacias de pequenos rios interiores GI7 tem como seu principal curso
d’água o riacho Recreio, com cerca de 37km de extensão, e que nasce a uma altitude
aproximada de 500m.

Destacam-se ainda, o riacho Curral Novo com 18km e o riacho Canaã com 19km de
extensão, aproximadamente. Ambos os riachos desaguam na margem esquerda do rio
São Francisco, drenando áreas dos municípios de Santa Maria da Boa Vista e Lagoa
Grande, com sentido noroeste-sudeste.

3.26.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

O sétimo grupo de bacias de pequenos rios interiores GI7 apresenta uma área de
1.238,33km2, correspondendo a 1,25% da área total do Estado de Pernambuco. A área
de drenagem abrange 2 municípios dos quais apenas 1 está com sua sede inserida na
bacia, conforme quadro II.3.26/1.

Quadro II.3.26/1 - Relação dos Municípios da UP26 – Grupo de Bacias GI7

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 LAGOA GRANDE 1.908,0 652,5 34,2
2 SANTA MARIA DA BOA VISTA * 2.943,7 585,8 19,9

TOTAL 1.238,3
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3.26.4 – Geologia

Entre as bacias hidrográficas dos rios Garças e Pontal, desembocam no rio São
Francisco as pequenas drenagens que compõem esta unidade de planejamento, também
denominada de GI7 e representada por rochas cristalofilianas pré-cambrianas e
depósitos aluviais recentes, com uma área total de 1.238,3km2.

O Pré-Cambriano é constituído por duas representações lito-estratigráficas e geo-
estruturais, a saber:

•  a primeira, mais antiga, do Pré-Cambriano Indiviso, é o Complexo Migmatítico-
Granítico - pCmi - caracterizado pela predominância de migmatitos estromáticos,
nebulíticos, diadisíticos e polimigmatitos. Sua composição é predominantemente
granodiorítica com paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático; Essa
unidade lito-estratigráfica acha-se inserida no Maciço Mediano Pernambuco-
Alagoas (Brito Neves-1975);

 
•  a segunda, do PréCambriano Superior, constitui a Faixa de Dobramentos Riacho do

Pontal (Brito Neves, 1975), sendo representada estratigraficamente pelo Grupo
Salgueiro e constituída litologicamente por biotita-xistos ou xistos a duas micas -
pCAsx, incluindo calcário cristalino e quartzitos. Os corpos de quartzito possuem a
forma lenticular, com direção de NNE-SSW.

As estruturas rúpteis são representadas por falhamentos transcorrentes assinalados na
porção noroeste da área, com direção ENE-SSW, além de fraturas generalizadas ao
longo de toda a área.

Quanto as estruturas dúcteis, ocorrem dobramentos antiformes e sinformes, com os
eixos direcionados segundo NNE-SSW, direção essa que predomina também nas
foliações primárias das rochas migmatíticas, gnáissicas e xistosas.

Os depósitos recentes são representados pelos aluviões arenosos na margem do rio São
Francisco, que ocupam uma área de 193km2, correspondendo a 16% da área dotal da
unidade de planejamento.

3.26.5 – Solos

3.26.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso dos Solos

Destacam-se entre os solos da bacia áreas de Latossolos Vermelho Amarelo Eutróficos
representadas pelas unidades LVe6 e Solos Aluviais (Ae1), e Podzólicos (PE8), onde
existem áreas passíveis de agricultura. Ocorrem ainda Regossolos Eutróficos (REe6), e
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Solonetz Solodizado (SS3) no terço inferior do vale, ambos apropriados para pastagem
(ver mapa no Atlas).

Alem desses, ocorrem Solos Litólicos (Re10), que pela forte movimentação do relevo o
torna não recomendável para uso econômico.

Os Latossolos representam os solos de melhor potencial de uso na bacia. Têm relevo
plano a suave ondulado típicos da cobertura pedimentar de material areno-argiloso,
presente em toda a região oeste do Estado de Pernambuco, formando uma espécie de
tabuleiros com possibilidade de irrigação quando ocorrem em cotas altimetricos
economicamente viáveis para o transporte de água para o seu desenvolvimento.
Na verdade os Latossolos representados pela unidade LVe6 são associações de classes
onde ocorrem Solos  Indiscriminados Concrecionarios Tropicais Eutróficos e
Podzolicos Vermelho Amarelo Eutróficos, todos com relevo variando do plano ao suave
ondulado. Os Solos Indiscriminados Concrecionarios Tropicais Eutróficos apresentam
concreções lateríticas mais ou menos soltas na parte superior do perfil o que facilita
sobremaneira a penetração de água das chuvas, comportando-se hidrologicamente, de
modo semelhante aos Latossolos. Todavia a drenagem do perfil apresenta-se bastante
variável, as vezes com “plinthites” onde as concreções internas são mais coesas,
prejudicando a drenabilidade.

Os Podzólicos, terceiro componente da unidade, apresentam a mesma feição
morfológica dos demais componentes, variando do relevo plano ao suave ondulado.

Os solos componentes da unidade LVe6 são todos ácidos, de baixa fertilidade,
medianamente profundos e profundos o que os credeceia para o uso agrícola, caso seja
solucionada a questão da extrema sêca edáfica peculiar a região da bacia, e melhorado
os níveis de fertilidade e correção do pH desses solos.

Do ponto de vista hidrológico são solos que tem boa capacidade de retenção hídrica, e,
por sua textura média, aproveitam bem as escassas chuvas que ocorrem na região,
gerando pouquíssimos escoamentos superficiais, minimizando riscos de erosão.

Em condições naturais, são solos que hoje suportam agricultura de subsistência e alguns
plantios comerciais de melancia, todos sujeitos a elevados riscos de perda de safra
decorrentes da irregularidade dos precipitações. Alem do uso agrícola, existem áreas de
pastagens plantadas (capim buffel e leguminosas) e a própria caatinga hiperxerófila
típica da cobertura vegetal, oferece uma limitada capacidade suporte para as criatorios
ovinos, caprinos e bovinos, em caráter extensivo.

Por serem os Latossolos (LVe6) áreas significativa de grandes extensão e características
físicas que recomendam um uso mais intensivo, tais áreas podem ter seu potencial
ampliado com a irrigação, no que for possível sobretudo, as áreas mais próximas ao rio.

Os Podzolicos representados pelas unidade de mapeamento PE8 são associados com
Latossolos e com Solos Indiscriminados Concrecionarios Tropicais todos profundos e
de relevo plano e suave ondulado, formando representativas áreas entaboleiradas. São
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profundos, com ligeiros problemas de drenagem na sub-superfície. Quimicamente, são
ácidos e de baixa fertilidade, sendo necessário efetuar correção e administração
complementar para uma utilização agrícola mais intensiva, desde que se resolva o
problema de extrema sêca edáfica que reina na região da bacia. São potencialmente
irrigáveis tendo em vista sua situação a pouca elevação e distância do rio São Francisco.
Tem boa capacidade de aproveitamente das chuvas, elevada retenção hídrica no perfil e
podem ser utilizados como agricultura de ciclo curto e longo. Ocupam uma área de
236,21km2.

Os Solos Litólicos representados pela unidade de mapeamento Re10, são solos rasos, de
relevo forte ondulado a montanhoso com baixíssima capacidade de retenção hídrica e
elevado poder de escoamento superficial quando correm as chuvas. Não são
recomendados para uso econômico devendo ser reservado a recuperação da flora e da
fauna. Ocupam uma área de 76,73km2.

Os Solos Aluviais Eutróficos ocorrem na bacia em pequena extensão próximo à foz, já
na margem do rio São Francisco.

Os Solos Aluviais, originados de deposições fluviais recentes, são em geral, pouco
desenvolvidos, com horizonte A bem definido. As camadas inferiores via de regra,
arenosas e com bastante material primário, apresentam mediana fertilidade. São solos
ligeiramente ácidos e neutros. O perfil dos aluviões não obedece a uma regra de
formação na medida em que o solo vai se formando por deposições a cada enchente do
rio, ano após ano, quase sempre depositando material arenoso. São solos com boa
drenabilidade natural, embora nem sempre tenha elevada capacidade de retenção
hídrica. Tem reduzido risco de erosão, não só pela boa drenabilidade, mas, também,
pelo relevo plano que prevalece nas várzeas, onde eles ocorrem.

Na bacia, ocorre basicamente a unidade Ae1, próximo à barranca do rio São Francisco,
oferece melhores condições de uso, na medida em que estão próxima ao rio, e, sua
principal limitação ao uso é a seca edáfica, típica da região onde se insere a bacia.
Diante de proximidade do rio, torna-se mais fácil e econômico implantar um sistema de
irrigação compatível com o uso agrícola desejado. Tradicionalmente esses solos são
utilizados com feijão, milho, melancia, cebola, pastagem para corte, e mais
recentemente com tomate e videira, além de outras fruteiras usuais aos pomares
domésticos na região. Por sua boa drenabilidade e relevo, são solos pouco sujeitos a
salinização e à erosão.

O comportamento hidrológico desses solos é pouco expressivo, face a sua localização
no extremo jusante da bacia, quase à foz, junto ao rio São Francisco, além da elevada
capacidade de infiltração que apresentam.

Regossolos – ocorrem em pequenas áreas no limite norte da bacia, em associação com
Solos Indiscriminados Concrecionarios Tropicais e Solonetz Sololizado, formando a
unidade de mapeamento REe6.
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Os Regossolos são pouco profundos, com um horizonte A assente sobre o C, com
textura arenosa na superfície o que lhes confere alta permeabilidade e elevada
capacidade de aproveitamento das chuvas, até a saturação de camada superficial. São
solos com fragipan em profundidade variável e espessura que variam em torno de 30m.
Por se tratar de uma camada endurecida limita fortemente a infiltração nesta parte do
perfil do solo que as vezes é tão endurecido que limita também a passagem das raízes
das plantas, restringido a capacidade de retenção hídrica praticamente ao horizonte A.
São solos susceptíveis a erosão.

Os demais componentes da unidade REe6, Solos Concrecionarios e Solonetz também
oferecem limitações ao uso agrícola. Os Concrecionarios tem variável capacidade de
retenção hídrica face a irregular ocorrência das concreções no perfil, e os Solonetz
Solodizados, como solos halomórficos, mal drenados e de baixíssima capacidade de
infiltração são muito susceptíveis a erosão.

Os Regossolos REe6 apresentam sérios restrições para o uso agrícola, podendo, no
entanto ser utilizado com pastagens, embora de baixa capacidade suporte não
dispensando as técnicas de manejo de caatinga preconizados pelo CEPATSA.

Solonetz Solodizados são solos halomórficos, com horizonte B solonetzico, argila de
atividade alta, pouquíssimos poros e mosqueado em profundidade.

Hidrologiacamente, são solos geradores de escoamento face a baixa capacidade de
retenção hídrica que apresentam, e a má drenagem do perfil. O que os faz susceptíveis a
erosão embora apresentam relevo plano a suave ondulado.

Quimicamente apresentam elevada saturação de sódio trocavel, o que favorece a cessão
de sais aos escoamento hídricos gerados.

Os Solonetz na bacia são representados pela unidade de mapeamento SS3 que se
apresenta com predominio da vegetação natural de caatinga hiperxerófila e pouquíssimo
aproveitamento com pastagens plantados e palma forrageira, face a extrema deficiência
hídrica a que se submetem todos os anos no período de estiagem. Oferecem uma baixa
capacidade suporte a pecuária extensiva e não são recomendados para agricultura face
aos elevados riscos de perda de safras que se verificam nas condições edafoclimáticas
da bacia.

Existem na bacia solos não apropriadas para uso econômico, representadas pelas
unidades de mapeamento Re10. São solos que ocorrem em fases bastante desgastadas e
com relevo variando de forte ondulado a montanhoso, o que os torna muito susceptíveis
a erosão, e gerador de escoamentos representativos quando ocorrem precipitações.
Oferecem ínfima condição de retenção hídrica o que os torna impróprio ao uso
econômico nas condições de semi aridez da bacia, devendo ficar reservados a
preservação da flora e da fauna.
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3.26.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se os
Latossolos (LVe6) e os Podzólicos (PE8) e para pastagens os Solonetz Solodizados
representados pela unidade (SS3), conforme se apresenta no quadro II.3.26/2.

Quadro II.3.26/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL (%) RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVe6 684,24 55,26 A 55,26 - - pl
PE8 236,21 19,07 A 19,07 - - pl
SS3 122,79 9,92 P - 9,92 - pl
Ae1 109,02 8,80 A 8,80 - - pl
Re10 76,73 6,20 RS - - 6,20 fon e mon
REe6 9,33 0,75 P - 0,75 - son
TOTAL 1238,33 100,00 - 83,13 10,67 6,20 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

3.26.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP26 – Grupo de Bacias GI7, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.26/3 a seguir e mapa no
Atlas).
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Quadro II.3.26/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP26 – Grupo de Bacias GI7

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBUST. ARBÓR. FECHADA 367,47 29,68

VEGET. ARBÓREA  FECHADA 305,91 24,70
AÇUDES 1,04 0,08

ÁREA IRRIGADA 106,53 8,60
AFLORAMENTOS ROCHOSOS 0,01 0,00

VEG. ARBUST. ARBÓ. ABERTA 446,08 36,03
ESTRADAS 2,43 0,20

ÁREA URBANA 4,34 0,35
USO NÃO IDENTIFICADO:

NUVEM 2,07 0,17
SOMBRA 2,42 0,19

                                                 TOTAL                1238,30                           100,00

3.27 -  UP27 – Grupo de Bacias GI8

3.27.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP27, que corresponde ao oitavo grupo de bacias
de pequenos rios interiores GI8, está localizada no extremo oeste do Estado de
Pernambuco entre 7º18’29” e 7º40’43” de latitude sul, e 39º17’56” e 39º44’01” de
longitude a oeste de Gr, ficando totalmente inserida na microrregião de Petrolina.

Limita-se ao norte com a bacia hidrográfica do rio Poantal (UP13); ao sul e a leste com
o rio São Francisco, a oeste com o Estado da Bahia.

3.27.2 – Rede Hidrográfica

Este grupo de bacias de pequenos rios interiores GI8 é formado por pequenos riachos
que desaguam na margem esquerda do rio São Francisco.

Destacam-se, entre eles, os riachos Vitória, das Porteiras, Salina,  da Cruz, Bebedouro e
Imburana.

Esses riachos drenam a porção sul do município de Petrolina. O riacho que merece
maior destaque é o riacho Imburana, que apresenta um curso de cerca de 20km e tem
como afluentes, pela margem direita os riachos Baixa da Carnaíba e Baraúna Velha e,
pela  margem esquerda, o riacho Baixa do Juá.
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3.27.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do oitavo grupo de pequenos rios interioranos GI8, apresenta uma
área de aproximadamente 1.393,70km2 totalmente inserida no Estado de Pernambuco,
representando um percentual de 1,41% da área total do Estado. A bacia abrange apenas
parte do município de Petrolina incluindo a sua sede. A área do município de Petrolina e
seu percentual de participação estão definidos no quadro II.3.27/1.

Quadro II.3.27/1 - Relação dos Municípios da UP27 – Grupo de Bacias GI8

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 PETROLINA * 4.756,8 1.393,7 29,3

TOTAL 1.393,7

3.27.4 – Geologia

.
Essa unidade de planejamento é representada geologicamente por rochas cristalofilianas
do embasamento pré-cambriano, além de depósitos aluviais recentes.

O complexo rochoso do embasamento é constituído por duas representações lito-
estratigráficas e geo-estruturais, a saber:

•  a primeira, mais antiga e que domina na maior parte da unidade de planejamento,
faz parte do Pré-Cambriano Indiviso, sendo representada pelo Complexo
Migmatítico-Granítico - pCmi - caracterizado pela predominância de migmatitos
estromáticos, nebulíticos, diadisíticos e polimigmatitos. Sua composição é
predominantemente granodiorítica com paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-
feldspático; Essa unidade lito-estratigráfica acha-se inserida no Maciço Mediano
Pernambuco-Alagoas (Brito Neves-1975);

 
•  a segunda, do PréCambriano Superior, constitui a Faixa de Dobramentos Riacho do

Pontal (Brito Neves, 1975), sendo representada estratigraficamente pelo Grupo
Salgueiro e constituída litologicamente por biotita-xistos ou xistos a duas micas -
pCAsx, incluindo calcário cristalino e quartzitos. Essa unidade é presente numa
reduzida área a nordeste da unidade de planejamento, próxima ao riacho do Pontal.

Como estrutura rúptil encontra-se apenas um falhamento transcorrente na porção
nordeste da área, com direção NNE-SSW, além de fraturas generalizadas ao longo de
toda a área. As eetruturas dúcteis não são bem representadas na área.
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Os depósitos recentes são representados pelos aluviões arenosos na margem do rio São
Francisco, que ocupam uma área de 202km2, correspondendo a 15% da área dotal da
unidade de planejamento.

3.27.5 - Solos

 3.27.5 .1 - Descrição e Considerações Sobre o Uso dos Solos

Destacam-se entre os solos da bacia, áreas de Latossolos Vermelho Amarelo
Eutróficos representados pela unidade LVe6 e Podzolicos Vermelho Amarelo
Eutrófico (PE8), e Solos Aluviais (Ae1) onde existem áreas apropriadas para a
agricultura. Ocorrem também Regossolos Eutróficos (REe6), Areias Quartzosas
Distróficos (AQd2) e (AQ) nos vales, Bruno não Cálcicos (NC8), todos pouco
desenvolvidos, apropriados para o cultivo de pastagens. Além desses, ocorrem Solos
Litólicos (Re10) com forte movimentação de relevo o que os tornam não recomendáveis
para uso econômico (ver mapa no Atlas).

Os Latossolos representam os solos de melhor potencial de uso na bacia. Têm relevo
plano e suave ondulado típicos de cobertura pedimentar de material areno-argiloso,
presente em toda a região do oeste do Estado de Pernambuco, formando uma espécie de
tabuleiros com possibilidade de irrigação quando ocorrem em cotas altimétricas
economicamente viáveis para o transporte de água para o seu desenvolvimento, caso
que já ocorre na regiãocom a implantação dos Projetos Pontal Norte e Pontal Sul.

Na verdade, os Latossolos representados pela unidade LVe6 são associações de classes
onde ocorrem Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais Eutróficos e
Podzolicos Vermelho Amarelo Eutróficos, todos com relevo variando do plano ao
ondulado. Os Solos Indiscriminados Concrecionários Tropicais Eutróficos
apresentam concreções  lateríticas mais ou menos soltas na parte superior do perfil o
que facilita sobremaneira a penetração de água das chuvas, comportando-se
semelhantemente aos Latossolos. Todavia a drenagem do perfil apresenta-se bastante
variável, as vezes com plinthites onde as concreções internas são mais coesas,
prejudicando a drenabilidade (ver mapa no Atlas).

Os Podzólicos, 3o Componentes das unidades, apresentam a mesma feição morfológica
dos demais componentes, variando do relevo plano ao ondulado.

Os solos componentes da unidade LVe6 são todos ácidos, de baixa fertilidade,
medianamente profundos e profundos o que os credencia para o uso agrícola caso seja
solucionada a questão da extrema seca edáfica peculiar a região da bacia. Ocupam uma
área de 392,27km2.
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Do ponto de vista hidrológico são solos que tem boa capacidade de retenção hídrica, e,
por sua textura média, aproveitam bem as escassas chuvas que ocorrem na região
gerando pouquíssimo escoamentos superficiais, minimizando riscos de erosão.

Em condições naturais, são solos que hoje suportam agricultura de subsistência e alguns
plantios comerciais de melancia, todos sujeitos a elevados riscos de perda de safra
decorrentes da irregularidade das precipitações. Além do uso agrícola, existem áreas de
pastagens plantadas (capim buffel e leguminosas) e a própria caatinga hiperxerofila
típica da cobertura vegetal, oferece uma limitada capacidade suporte para os criatorios
ovinos, caprinos e bovinos, em caráter extensivo.

Os Podzolicos representados pelas unidade de mapeamento PE8 são associados com
Latossolos e com Solos Indiscriminados Concrecionarios Tropicais todos profundos e
de relevo plano e suave ondulado, formando representativas áreas entaboleiradas . São
profundos, com ligeiros problemas de drenagem na sub-superfície. Quimicamente, são
ácidos e de baixa fertilidade, sendo necessário efetuar correção e administração
complementar para uma utilização agrícola mais intensiva, desde que se resolva o
problema de extrema sêca edáfica que reina na região da bacia. São potencialmente
irrigáveis tendo em vista sua situação a pouca elevação e distância do rio São Francisco.
Tem boa capacidade de aproveitamente das chuvas, elevada retenção hídrica no perfil e
podem ser utilizados como agricultura de ciclo curto e longo. Ocupam uma área de
283,59km2.

Solos Aluviais Eutróficos ocorrem em pequena extensão na margem do rio São
Francisco.

Os Solos Aluviais, originados de deposições fluviais recentes, são em geral, pouco
desenvolvidos, com horizonte A bem definido. As camadas inferiores via de regra,
arenosas e com bastante material primário, apresentam mediana fertilidade. São solos
ligeiramente ácidos e neutros. O perfil dos aluviões não obedece a uma regra de
formação na medida em que o solo vai se formando por deposições a cada enchente do
rio, ano após ano, quase sempre depositando material arenoso. São solos com boa
drenabilidade natural, embora nem sempre tenha elevada capacidade de retenção
hídrica. Tem reduzido risco de erosão, não só pela boa drenabilidade, mas, também,
pelo relevo plano que prevalece nas várzeas, onde eles ocorrem.

Na bacia, ocorre basicamente a unidade Ae1, próximo à barranca do rio São Francisco,
oferece melhores condições de uso, na medida em que estão próxima ao rio, e, sua
principal limitação ao uso agrícola é a sêca edáfica, típica da região onde se insere a
bacia. Diante de proximidade do rio, torna-se mais fácil e econômico implantar um
sistema de irrigação compatível com o uso agrícola desejado. Tradicionalmente esses
solos são utilizados com feijão, milho, melancia, cebola, pastagem para corte, e mais
recentemente com tomate e videira, além de outras fruteiras usuais aos pomares
domésticos na região. Por sua boa drenabilidade e relevo, são solos pouco sujeitos a
salinização e à erosão.
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O comportamento hidrológico desses solos é pouco expressivo, face a sua localização
no extremo jusante da bacia, quase à foz, junto ao rio São Francisco. Ocupam uma área
de 2,67km2.

Os Regossolos ocorrem em pequenas áreas no limite norte da bacia, em associação com
Solos Indiscriminados Cocrecionários Tropicais e Solonetz Sololizado, formando a
unidade de mapeamento REe6. São pouco profundos, com um horizonte A assente sobre
o C, com textura arenosa na superfície o que confere alta permeabilidade e elevada
capacidade de aproveitamento das chuvas, até a saturação da camada superficial. São
solos com fragipan em profundidade variável e espessura em torno de 30 cm. Por se
tratar de uma camada endurecida limita fortemente a infiltração nesta parte do perfil do
solo que as vezes é tão endurecida, que limita também a passagem das raízes das
plantas, restringindo a capacidade de retenção hídrica praticamente ao horizonte A. São
solos susceptíveis a erosão.

Os demais componentes da unidade REe6, Solos Concrecionários e Solonetz também
oferecem limitações ao uso agrícola. Os Concrecionários tem variável capacidade de
retenção hídrica face a irregular ocorrência das concreções no perfil, e os Solonetz
Solodizados, como solos halomórfícos, mal drenados e de baixíssima capacidade de
infiltração, são muito susceptíveis a erosão.

Os Regossolos (REe6) apresentam sérias restrições para o uso agrícola, podendo, no
entanto, ser utilizado com pastagens, embora de baixa capacidade suporte não
dispensando as técnicas de manejo de caatinga preconizadas pelo CEPATSA. Ocupam
uma área de 118,84km2.

Áreias Quartzosas Distróficas – ocorrem na região central e no limite sul da bacia
representada pelas unidades de mapeamento AQd2 AQ. São solos profundos bastante
arenosos com elevada capacidade de infiltração e baixa capacidade de retenção de
umidade e nutrientes. Em geral, apresentam-se ácidos, com baixa fertilidade natural, o
relevo plano e suave ondulado, gerando pouquíssimo escoamento superficial nos níveis
de precipitação da bacia. São facilmente erodíveis.

Utilização desses solos em condições de sequeiro, oferece sérios riscos de perda da
produção, pela extrema seca edáfica, típica da unidade, não sendo, portanto
recomendada para agricultura sem irrigação. Pode ser utilizada com pastagem natural ou
plantada com espécies adaptadas a semi-áridez da bacia. Mesmo assim, oferecerão
baixa capacidade suporte no período de estiagem. Na bacia a unidade AQd2 se estende
por 325,35km2, e a AQ, por 235,61km2.

Sob irrigação, poderão vir a ser cultivados com fruteiras, requerendo tecnologia
agronômica avançada e criterioso manejo da água.

Existem na bacia solos não apropriados para uso econômico, representados pelos Solos
Litólicos componentes da  unidade de mapeamento Re10. São solos que ocorrem em
fases bastante desgastadas e com relevo variando de ondulado a montanhoso, o que os
torna susceptível a erosão, e gerador de escoamentos representativos quando ocorrem
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precipitações. Oferecem ínfima condição de retenção hídrica o que os torna impróprio
ao uso econômico nas condições de semi-áridez da bacia, devendo ficar reservado a
preservação da flora e da fauna, num total de 30,44km2.

Os Bruno não Cálcico ocorrem na bacia em pequena área próximo ao limite norte. São
solos pouco profundos com drenagem lenta a impedida que apesar de terem elevada
capacidade específica de retenção hídrica, são pouco eficazes no aproveitamento das
chuvas face aos impedimentos de drenagem típicas da classe, gerando escoamentos
representativos, o que enseja a erosão laminar e em sulcos. A unidade de mapeamento
NC8 apresenta relevo suave ondulado e ondulado, impedimentos físicos por
pedregosidade e sêca edáfica certificada pela vegetação natural de caatinga hiperxerófila
presente na unidade, ocupando uma área de 4,92km2.

 3.27.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se os
Latossolos (LVe6) e os Podzólicos representado pelaunidade (PE8). Para pastagens os
solos das unidade (AQd2), (AQ) e (REe6, conforme se apresenta no quadro II.3.27/2.

Quadro II.3.27/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL
(%)

RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVe6 392,27 28,15 A 28,15 - - pl
PE8 283,59 20,35 A 20,35 - - pl
NC8 4,92 0,35 P - 0,35 - son
Ae1 2,67 0,19 A 0,19 - - pl
Re10 30,44 2,18 RS - - 2,18 fon e mon
REe6 118,84 8,53 P - 8,53 - son
AQd2 325,35 23,34 P - 23,34 - pl e son
AQ 235,61 16,91 P - 16,91 - pl
TOTAL 1393,70 100,00 - 48,69 49,13 2,18 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso
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3.27.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP27 – Grupo de Bacias GI8, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.27/3 a seguir e mapa no
Atlas).

Quadro II.3.27/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP27 – Grupo de Bacias GI8

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
ÁREA IRRIGADA 336,42 24,13

AÇUDES 12,37 0,89
VEGETAÇÃO ARBUST. ARBÓR. ABERTA 362,83 26,03

VEG. ARBUST. ARBÓR. FECHADA 637,17 45,72
AFLORAMENTOS ROCHOSOS 27,96 2,01

ESTRADAS 2,36 0,17
ÁREA URBANA 14,59 1,05

                                                 TOTAL                1393,70                           100,00

3.28 - UP28 – GI9

3.28.1 - Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP28 corresponde ao nono grupo de bacias de
pequenos rios interiores GI9. Localizada na porção noroeste do Estado de Pernambuco,
entre 7º18’23” e 7º40’43” de latitude sul, e 39º17’56” e 39º44’01” de longitude a oeste
de Gr, está totalmente inserida na microrregião de Araripina.

Limita-se ao norte com o Estado do Ceará; ao sul com a bacia do rio Brígida (UP11), a
leste com o Estado do Ceará e a oeste com a bacia do Brígida (UP11).

3.28.2 – Rede Hidrográfica

Este grupo é constituído por pequenos riachos que tem seus cursos no sentido sudeste-
nordeste. Nascem nas serras do Manari e Jatobá e escoam até a chapada do Araripe
dentro do Estado de Pernambuco abrangendo áreas dos municípios de Exú, Sítio dos
Moreiras e constituem as nascentes do riacho do Salgado que é um afluente da margem
direita do rio Jaguaribe no Estado do Ceará.
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3.28.3 – Área e Divisão Político-Administrativa

A bacia hidrográfica do nono grupo de pequenos rios interioranos GI9, apresenta uma
área de aproximadamente 529,56km2 que corresponde a um percentual de 0,54% da
área total do Estado de Pernambuco.

A área de drenagem abrande 3 municípios dos quais nenhuma das suas sedes esta
incluída na bacia. Os municípios integrantes e seus percentuais de participação estão
definidos no quadro II.3.28/1.

Quadro II.3.28/1 - Relação dos Municípios da UP28 – Grupo de Bacias GI9

Sede Área do Município
MUNICÍPIOS Localizada Total Pertencente à UP

na UP km2 km2 %
1 EXÚ 1.500,3 210,0 14,0
2 MOREILÂNDIA 619,7 252,2 40,7
3 SERRITA 1.602,3 67,3 4,2

TOTAL 529,6

3.28.4 – Geologia

Esta unidade de planejamento está totalmente inserida no topo da Chapada Sedimentar
do Araripe, nos municípios de Exu e Sitio dos Moreiras.

Apesar de localizar-se na bacia sedimentar, é representada superficialmente por uma
única formação geológica, que é a Formação Exu, que ocorre no topo da seqüência
estratigráfica daquela bacia sedimentar.

Considerando que, para efeito de explotação de águas subterrâneas interessa também o
conhecimento da seqüência sedimentar não aflorante, será a seguir, apresentada a
descrição de toda a coluna lito-estratigráfica daquela bacia, a partir da base para o topo:

a) Formação Mauriti

Seqüência monótona de arenitos claros, quartzosos e/ou feldspáticos, de granulação
média a grosseira, com grãos sub-angulares, mal selecionados, geralmente silicificados.
Gradam decrescentemente em direção ao topo, terminando em siltitos e arenitos fino.
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b) Formação Brejo Santo

É constituida na base por uma alternância bem estratificada de arenitos finos, siltitos e
argilitos vermelhos, contendo, localmente, intercalações de arenitos vermelhos. No
topo, ocorrem argilitos e folhelhos vermelhos ou marrons escuros estratificados e
esporádicos leitos de folhelhos verdes.

c) Formação Missão Velha

Compõe-se de arenitos grosseiros, mal selecionados, de coloração esbranquiçada ou
amarelada, mostrando estratificação cruzada e leitos conglomeráticos.

d) Formação Abaiara

É composta por alternâncias bem estratificadas de arenitos micáceos cinzas, amarelos
ou avermelhados, predominantemente finos, argilosos, e semi-friáveis, com siltitos,
argilitos e folhelhos de cores variegadas.

e) Formação Rio da Batateira

A seqüência se inicia por bancos de arenitos fluviais médios a grosseiros, gradando
ascendentemente, para arenitos médios a finos, siltitos argilosos bem estratificados e se
encerra com uma seção de folhelhos negros, orgânicos, fossilíferos.

f) Formação Santana

O Membro Crato na seção inferior da seqüência compreende, da base para o topo,
folhelhos cinzas, castanhos, calcíferos, laminados e calcários micríticos cinza claro a
creme, argilosos e finamente laminados; o Membro Ipubi, repousa sobre a unidade
anterior em contato normal e gradacional, sendo constituído predominantemente por
bancos estratiformes de gipsita, contendo, de forma subordinada, intercalações de
folhelhos cinza e verde; na parte superior, vem o Membro Romualdo, constituído por
folhelhos e margas fossilíferas cinza-esverdeados, com intercalações de calcários e
lentes de arenitos friáveis.

g) Formação Arajara

É composta por siltitos, argilitos, arenitos finos argilosos e/ou caulínicos, bem
estratificados e coloração variegada

h) Formação Exu

É constituido por uma seqüência monótona de arenitos vermelhos friáveis, argilosos, em
geral caulínicos, de granulometria variável, contendo, mais das vezes, leitos intercalados
de arenitos grosseiros a conglomeráticos.
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3.28.5 – Solos

 3.28.5.1 - Descrição e Considerações sobre o Uso Dos Solos

Cabe destacar a presença de Latossolos Vermelho Amarelo Distróficos (LVd11) na parte
mais elevada, no extremo noroeste do Estado, em áreas bastante planas, na região do
Araripe (ver mapa no Atlas).

Esses solos são mais argilosos na superfície, ácidos a ponto de limitarem a penetração
das raízes além do horizonte A, o que torna mais crítica a sêca edáfica sofrida pelas
plantas que não podem apropriar umidade retida a maior profundidade. A superfície
argilosa, dificulta o aproveitamento das chuvas torrenciais que geralmente ocorrem, face
a menor taxa de infiltração verificada em solos argilosas, a despeito da grande
capacidade de retenção desses solos. São pouco susceptíveis à erosão e possuem
relativo grau de desenvolvimento, que no contexto da bacia, representam solos com
potencial agrícola, não fôra a extrema sêca edáfica que eleva os riscos de perda de safras
agrícolas, ratificados pelas baixas produtividades das culturas efetuadas em sequeiro,
nessas áreas. Tradicionalmente se cultiva mandioca, e, culturas de subsistência em
escala familiar de forma bastante extensiva por toda a unidade. Ocorrem em 507,71km2.

Os Solos Litólicos representados pela unidade de mapeamento Re5 e Re9, são
extremamente rasos, com relevo forte ondulado e montanhoso, sujeitos a erosão e são
capazes de gerar escoamentos representativos quando ocorrem as chuvas. Não são
recomendados para uso econômico devendo ser reservado à preservação da flora e da
fauna. Ocorrem uma área de 4,77km2 (Re5), e, 17,08km2 o Re9.

 3.28.5.2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

Face a diversidade de solos na bacia cabe fazer destaques aos solos que apresentam
áreas de maior expressividade econômica. Para o uso agrícola destacam-se com
exclusividade a unidade (LVd11) dominando quase a totalidade da área, conforme dados
apresentados no quadro II.3.28/2.

3.28.6 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP28 – Grupo de Bacias GI9, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.28/3 a seguir e mapa no
Atlas).
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Quadro II.3.28/2 - Extensão, Participação, Uso Potencial e Relevo Predominante

CLASSES DE
SOLOS

ÁREA
(km²)

(%) USO POT USO POTENCIAL
(%)

RELEVO
PREDOMINANTE

AGRIC PAST R.SILV
LVd11 507,71 95,87 A 95,87 - - pl
Re5 4,77 0,90 RS - - 0,9 fon e mon
Re9 17,08 3,22 RS - - 3,22 fon e mon
TOTAL 529,56 100,00 - 95,87 0 4,12 -
LEGENDA:
Uso Pot           =uso potencial pl     =plano
Agric               =agrícola (A) son  =suave e ondulado
Past                 =pastagem (P) on    =ondulado
Agric. ou Past =agricultura ou pastagem (AP) fon   =forte ondulado
R. Silv.            =refúgio silvestre (RS) mon =montanhoso

Quadro II.3.28/3 – Vegetação / Uso do Solo na UP28 – Grupo de Bacias GI9

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA (km2) PERCENTUAL (%)
VEGETAÇÃO ARBUST. ARBÓR. FECHADA 120,98 22,84

VEGET. ARBÓREA FECHADA 213,88 40,39
ANTROPISMO 4,01 0,76

ÁREA IRRIGADA 0,00 0,00
AFLORAMENTOS ROCHOSOS 0,01 0,00

VEG. ARBUST. ARBÓ. ABERTA 189,28 35,74
ESTRADAS 0,28 0,05

USO NÃO IDENTIFICADO:
NUVEM 1,16 0,22
TOTAL 529,60 100,00

3.29 - UP29 – Fernando de Noronha

3.29.1 – Localização

A Unidade de Planejamento Hídrico UP29 é formada pelo arquipélago de Fernando de
Noronha, estando localizada  no Oceano Atlântico Equatorial, a uma distância de
360km da costa nordestina brasileira e a 525km da cidade do Recife, entre 03045’00” e
03057’00” de latitude sul e 32019’00” e 32041’00” de longitude a oeste de Gr.
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3.29.2 - Rede Hidrográfica

Na ilha de Fernando de Noronha o sistema de drenagem é fraco e sofre grande
influência da estrutura geológica, formando pequenos e entalhados vales entre as
rochas, contribuindo para a formação de depósito aluviais. Destes sistemas formam-se
pequenas bacias destacando-se as seguintes:

Riacho do Maceió – é o maior curso d’água da ilha, com uma área de drenagem de
1,36km2, e deságua na baía de Sueste. Este riacho contribui para o armazenamento de
água do açude Xaréu, o mais importante da ilha sendo a principal fonte de
abastecimento d’água da população.

Riacho Boldró – apresenta uma área de drenagem de 1,12km2, atravessa relevo bem
acidentado. Existe no início do canyon o açude Ema que serve de bebedouro para
animais, situado ao sul da BR-363. Este riacho deságua na praia do Boldró.

Riacho Mulungu – tem uma área de drenagem de 0,59km2. Na parte inferior apresenta
um vale estreito e vertentes bastante inclinadas. Nas suas nascentes está localizada uma
pequena barragem de terra que outrora abastecia a Vila dos Remédios.

Riacho Atalaia – suas nascentes encontram-se nas encostas dos morros do Meio e do
Curral. Pequena bacia hidrográfica com área de drenagem de 0,59km2, limitada em
parte pela pista do aeroporto. Neste riacho há uma pequena barragem de alvenaria. Este
córrego deságua na praia do mesmo nome passando por vales e elevações com declives
acentuados.

Riacho do Gato – sua área de drenagem é muito reduzida. No seu curso existe uma
barragem utilizada para dessedentação do gado.

3.29.3 - Área e Divisão Político Administrativa

O Arquipélado de Fernando de Noronha é formado por uma ilha principal com cerca de
18,4km2 e vinte e uma ilhas menores num total de 26km2. Entre as pequenas ilhas
destacam-se as ilhas: Rata, do Meio, Lucena, Sela, Gineta e Rasa.

3.29.4 - Geologia

Esta unidade de planejamento corresponde ao Arquipélago de Fernando de Noronha,
que possui uma reduzida área de 18,4km2, sendo representada totalmente por rochas
vulcânicas.



PERH-PE
VOLUME 1

A unidade lito-estratigráfica mais antiga é Formação Remédios, do Neo-Cretáceo
(Almeida,1958), constituída por rochas eruptivas intrusivas em produtos piroclásticos,
de constituição fonolítica e traquítica, com intrusões ultra-básicas de Augititos, Olivina
teschenitos, Essesito pórfiro e Alcali Basaltos. A ocorrência mais freqüente nos
fonolitos e traquitos é sob a forma de espessos diques verticais, cuja maior
representação no fonolito é o Morro do Pico e nos traquitos é o domo do Morro Branco,
na Praia do Leão.

Após um longo período de erosão com destruição dos aparelhos vulcânicos externos da
Formação Remédios, já no Terciário, vieram novos eventos vulcânicos, com os
derrames de rochas ankaratríticas com vários metros de espessura, alternados com
camadas de rochas piroclásticas, que constituem a Formação Quixaba.

A última ocorrência vulcânica, que ocorre apenas nas ilhas menores - São José, Cuscus
e de Fora, é a Formação São José, constituída por derrames de Nefelina Basanitos.

Durante o Pleistoceno, correram vários ciclos de erosão com oscilação do nível do mar
de até 40m, provocando a formação de praias extensas e entalhe dos principais vales
atuais. Finalmente no Holoceno, ocorreu a destruição das praias e tômbolos e de parte
das dunas do ciclo anterior; o entalhe do alto batente litorâneo e o estabelecimento de
recifes à sua borda; afogamento do baixo trecho dos maiores vales e separação das ilhas.

Em função das diversas atividades erosivas e ainda orgânicas, foram formados em
períodos desde o pré-Pleistoceno até o mais recente, uma série de diferentes rochas
sedimentares, a seguir descritas:

a) Arenito das Caracas

São arenitos calcários de origem eólica, de coloração creme clara, com tons escuros
textura granular fina, pouco arenosa, com estratificação cruzada. Apresentam espessura
de até 30m.

b) Calcários Marinhos

São camadas horizontais com até 6m de espessura, maciças ou com distinta laminação
plano-paralela horizontal, de calcário marinho arenoso, contendo seixos, fortemente
consolidado por cimentação calcífera de granulacão mais fina, com cor creme a
avermelhada.

c) Depósito Psefítico de Terraços

São depósitos de cascalhos e conglomerados constituídos por seixos bem rolados e
cimento calcário arenoso, que ocorrem nas falésias ou em suas proximidades, indicando
serem depósito de terraços marinhos.
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d) Depósitos Fluviais

São depósitos restritos a alguns riachos, como o Maceió onde alcança 9m de espessura e
no córrego da Atalaia com 5m de espessura, predominantemente de sedimentos
argilosos.

e) Depósitos de Praias

Os depósitos psamíticos são constituídos de grãos de granulação média a fina, bem
selecionados, constituídos por augita, hornblenda, olivina e ortoclásio, desde que não
ocorre quartzo nas rochas vulcânicas que dão origem aos sedimentos de praia.

f) Dunas Ativas

Movidas pelos ventos alísios este tipo de depósito de pequenas espessuras ocorre em
diversos locais, apresentando grãos de calcário, de origem marinha, geralmente bem
selecionados, de granulação fina, com pouco retrabalhamento eólico em função do
pequeno transporte a que foram submetidos.

g) Recifes de Lithothamnium

São constituídos por algas calcárias do gênero Lithothamnium associadas com
Melobésias e outros organismos marinhos.

h) Fosfatos Zóogenos

São fosfatos hidratados, Colofanita e Vavelita, originados a partir de excrementos de
aves marinhas, que ocorrem principalmente na Ilha Rata.

3.29.5 - Vegetação / Uso do Solo

As diferentes classes de uso do solo e de vegetação estão a seguir relacionadas para a
Unidade de Planejamento Hídrico UP29 – Fernando de Noronha, com suas respectivas
áreas e o percentual de ocupação na bacia (ver quadro II.3.29/1 a seguir e mapa no
Atlas).
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Quadro II.3.29/1 – Vegetação / Uso do Solo na UP29 – Fernando de Noronha

VEGETAÇÃO / USO DO SOLO ÁREA
 (km2)

PERCENTUAL
(%)

VEGETAÇÃO ARBUST.ABERTA C/ ÁRVORES REMANESCENTES 2,06 11,85
VEGETAÇÃO ARBÓREA ABERTA 2,16 12,38

VEGETAÇÃO ARBÓREA FECHADA 1,02 5,87
ANTROPISMO 3,39 19,47

CULTURA 2,85 1,64
H ERBÁCEA 2,32 13,32

VEGETAÇÃO ARBUSTIVA ABERTA 2,28 13,11
VEGETAÇÃO ARBUSTIVA FECHADA 2,74 15,72

AREIA / RECIFE ROCHOSO 1,08 6,21
AÇUDE 0,08 0,43
TOTAL 17,41 100,00
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PARTE III
CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA

Para que se possa entender os fenômenos meteorológicos e climáticos do Estado de
Pernambuco, é necessário se ter disponível não só os dados meteorológicos de
Pernambuco mas, também, dos estados vizinhos e, até mesmo, de pontos distantes do
Globo Terrestre. Além disso, é necessário fazer uma distinção entre tempo e clima, e
localizar Pernambuco no contexto da problemática da variabilidade climática do
Nordeste do Brasil.

O tempo é definido como o conjunto dos fenômenos meteorológicos que ocorrem num
período de poucas horas a alguns dias, enquanto que o clima é o estado médio do tempo
num período de vários anos (A Organização Meteorológica Mundial - OMM considera
um período mínimo de 30 anos).

O Nordeste, onde se localiza o Estado de Pernambuco, é conhecido como uma região
problemática do ponto de vista climático. Na parte considerada semi-árida dessa região,
a precipitação total anual se apresenta com valores abaixo de 800mm total anual
(compreendendo o chamado Polígono das Secas), com poucas exceções em regiões
montanhosas, e tem flutuações interanuais muito altas. Essa variabilidade interanual tem
como conseqüências secas severas e chuvas em excesso em anos diferentes. Algumas
secas duram dois ou mais anos.

1 - SISTEMAS METEOROLÓGICOS ATUANTES EM PERNAMBUCO

Existem, pelo menos, seis sistemas atmosféricos que produzem precipitações no
Nordeste e no Estado de Pernambuco: 1) a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT);
2) as frentes frias vindas do sul; 3) as ondas de leste; 4) os ciclones na média e na alta
troposferas, do tipo “baixas frias” (também conhecidos como vórtices ciclônicos da
atmosfera superior - VCAS); 5) as brisas terrestres e marítimas; e 6) as oscilações de
30-60 dias.

Alguns desses sistemas são influenciados pelo albedo e orografia. Eles atuam de
maneira  preponderante  em sub-regiões distintas. Os VCAS são altamente transientes e
atuam em períodos não determinados, movimentando-se de forma aleatória, não
possuindo uma sub-região preferencial para provocar precipitação, podendo modificar o
tempo em todo o Nordeste. O efeito da brisa é importante numa faixa que vai da costa
até 300km dentro da região. O estudo desses sistemas, com seus períodos e áreas de
atuação, intensidades e variabilidades, é muito importante para a previsão do tempo e
para a descrição da climatologia da região, assim como da própria variabilidade e
previsão climáticas A seguir, são descritas as principais características de cada um
desses sistemas.
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1.1 - Zona de Convergência Intertropical

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é formada pela confluência dos ventos
alísios do Hemisfério Norte (alísios de nordeste) e os do Hemisfério Sul (alísios de
sudeste). A confluência resulta em movimentos ascendentes de ar com alto  teor  de
vapor  d’água.   Ao  subir  na  atmosfera,  o  vapor  d’água  se resfria e condensa, dando
origem ao aparecimento de nuvens numa faixa que é conhecida como tendo a mais alta
taxa de precipitação do Globo Terrestre. A faixa de convergência é facilmente
reconhecida em fotos de satélites pela presença quase constante de nebulosidade. A
influência da ZCIT na precipitação do Nordeste foi reconhecida por Serra (1941) e bem
documentada por Hastenrath e Heller (1977).

A ZCIT, em geral, atua sobre uma região qualquer por um período de tempo superior a
dois meses, ou seja é um fenômeno tipicamente climático, e a sua localização futura
pode ser prevista com alguns meses de antecedência. Contudo, as chuvas intensas
ocorridas em algumas áreas “dentro” da ZCIT, geralmente, só são previstas com poucas
horas de antecedência e a melhoria da previsão desses sistemas depende de informações
de altitude e de radar meteorológico.

O eixo da ZCIT varia latitudinalmente durante o ano e sua intensidade depende da
circulação geral da atmosfera bem como do aquecimento da superfície. Esse eixo
acompanha o deslocamento aparente do Sol com um atraso de aproximadamente dois
meses, em média. Na faixa do Atlântico/América do Sul, sua posição mais ao norte se
dá em agosto-setembro quando alcança 15o N, e sua posição mais ao sul acontece em
março-abril quando chega a 2o S. Essas posições podem variar de cerca de 3o a 4o  graus
de latitude para norte ou para sul em alguns anos. Essa variação na posição do eixo
médio da ZCIT está associada com a ocorrência de secas (posição mais ao norte) e
chuvas acima da média (posição mais ao sul) (Caviedes, 1972).

A ZCIT é o principal sistema de produção de chuvas no Sertão e Agreste de
Pernambuco e atua sobre todo o Estado durante os meses de fevereiro a maio. No
Sertão, o período chuvoso vai de dezembro a maio com máximos de precipitação
durante fevereiro e março. No Agreste, o período chuvoso vai de fevereiro a julho com
máximos de precipitação durante abril e maio. A maioria das chuvas nessas duas regiões
dependem da posição e intensidade  da ZCIT (sistema principal) e de outros sistemas
meteorológicos (veja subseções seguintes). Em anos muito chuvosos, as precipitações
da ZCIT ou de sistemas oriundos dela podem causar enchentes e inundações,
principalmente na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata. Por outro lado,
nos anos nos quais a ZCIT não atua nos meses de março e/ou abril, todo o estado sofre
com a falta de chuvas, principalmente o semi-árido, inclusive a bacia leiteira do Agreste
do Estado.
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1.2 - Frentes Frias

A penetração no Nordeste de frentes frias provenientes de regiões sub-antarticas,
adentrando o Brasil, ou instabilidades causadas pelo avanço desses sistemas, constitui o
segundo principal mecanismo da produção de chuvas no Nordeste. Esse mecanismo foi
reconhecido por Serra (1941) e bem documentado por Kousky (1979). A freqüência
desses sistemas é de aproximadamente um a cada cinco dias no Sul e Sudeste do Brasil.
Mas, somente alguns desses sistemas ou parte deles penetram mais ao norte. Dessa
maneira, são poucos os sistemas que influenciam o Nordeste produzindo chuvas na sua
parte central, norte e leste, durante todo o ano.

As frentes frias são sistemas de características baroclínicas e suas estruturas gerais são
detectadas nos modelos de análise e previsão do tempo dos diversos centros
meteorológicos, nacionais ou internacionais. Esses modelos, normalmente, estão
disponíveis na Internet. Porém, as características de meso-escala associadas aos
sistemas, tipo linhas de instabilidade e complexos convectivos, são mais bem
observadas com o auxílio de redes de estações meteorológicas de superfície, por meio
de dados de radiossondagem e pelas informações de radar meteorológico.

As frentes frias não atuam de forma sistemática sobre todo o Estado e atuam em sub-
regiões diferentes em dois períodos. No extremo oeste de Pernambuco (Sertão
Ocidental), os principais meses de ocorrência de chuvas produzidas ou influenciadas
pelas frentes frias vão de novembro a fevereiro (com máximo em dezembro), enquanto
que no litoral, na Zona da Mata e na porção leste do Agreste aqueles sistemas podem
influenciar as precipitações nos meses de maio a agosto (com máximo em julho).

Na verdade, o período de maior produção de chuvas devidas as frentes frias ocorrem no
litoral leste do Nordeste, incluindo a costa que vai de Pernambuco ao sul da Bahia (7o N
a 18 o S) que recebe o máximo de precipitação no período de maio a julho, justamente
durante o início do inverno do Hemisfério Sul, época em que as frentes frias são mais
intensas.

1.3 - Ondas de Leste

As ondas de leste são perturbações, em geral, de pequena amplitude, observadas nos
ventos alísios e atuam no leste do estado de Pernambuco e do Nordeste (5o a 13o S, do
leste do Rio Grande do Norte até o nordeste da Bahia), principalmente no período que
vai de maio a agosto. O deslocamento dessas ondas, associadas a conglomerados
convectivos, se dá de leste para oeste a partir do oceano Atlântico até atingirem o litoral
oriental da região, daí advindo sua denominação. Apesar da sua pequena amplitude, as
ondas de leste podem produzir chuvas intensas e inundações e, em alguns casos,
penetram até 300km dentro do continente. As ondas de leste são muito freqüentes em
alguns anos, e a intensidade e freqüência dessas ondas depende da temperatura da
superfície do mar, do cizalhamento meridional do vento, e da circulação troposférica no
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Atlântico tropical. A velocidade média de propagação é de 1.100km por dia (Yamazaki
e Rao, 1977).

A aproximação de uma onda de leste na costa de Pernambuco pode ser observada em
imagens de satélites, sem contudo haver possibilidade de obterem-se informações sobre
a quantidade de água precipitável. Devido à sua pequena amplitude as ondas de leste,
entretanto, são muito melhor observadas em campos de vento de meso-escala e em
imagens de radar meteorológico. As imagens de radar podem informa, inclusive, as
quantidades de água precipitável. Os modelos atuais só detectam a aproximação desses
sistemas com menos de 12 horas de antecedência devido principalmente ao fato de que
inexistem dados no oceano adjacente ao Nordeste. O Projeto Pirata, coordenado pelos
cientistas Antônio Divino Moura (Brasil/U.S.A.) e Jacques Servain (França) pretende
mudar esse quadro com a instalação de bóias cativas com estações automáticas no
Oceano Atlântico Tropical.

1.4 - Ciclones na Atmosfera Superior

Os ciclones nas camadas da média e alta troposfera, do tipo “baixas frias”, também
conhecidos como vórtices ciclônicos da atmosfera superior (VCAS), atuam no Nordeste
e no Estado de Pernambuco principalmente nos meses de novembro a fevereiro. Foi
Dean, em 1971, que constatou a presença desses vórtices sobre o Nordeste em cartas
médias mensais dos níveis de 300 e 200 hpa (9 e 12km de altitude, aproximadamente).
Aragão (1976) detectou um desses vórtices em cartas sinópticas em alguns dias de
janeiro de 1970. Virji (1981), Kousky e Gan (1981), Gan (1983) também estudaram as
características dos VCAS. O aparecimento desses vórtices está relacionado com a
circulação geral da atmosfera, com a Alta da Bolívia, com a posição da  Zona de
Convergência do Atlântico Sul e a penetração de frentes frias do sul. A denominação
“baixa fria” se deve ao fato de que a temperatura do ar no centro do vórtice ser mais
baixa do que na área que o circunda. O centro do vórtice apresenta movimento vertical
descendente o que justifica o ar mais frio e a quase ausência de precipitação na área
logo abaixo dele. As regiões periféricas ao centro do vórtice apresentam movimentos
verticais ascendentes com chuvas advindas, principalmente, de nuvens convectivas. No
período da tarde, chuvas do tipo pancadas  de nuvens  convectivas  podem  ocorrer no
centro do vórtice devido ao grande aquecimento das áreas localizadas abaixo do centro.

Muitas vezes, VCAS aparecem nos altos níveis da troposfera, lá permanecendo sem
causarem precipitação significativa. As chuvas iniciam quando os vórtices se estendem
de pelo menos 300 hpa (9km, aproximadamente) até 700 hpa (3km, aproximadamente).
Na maioria dos casos, o ramo ascendente oeste é o que produz mais precipitação no
Nordeste, pelo fato de que os ramos ascendentes norte e leste se situam
preferencialmente sobre o oceano. Os VCAS podem permanecer sem movimento
aparente por vários dias até desaparecerem, normalmente quando se movem para
sudoeste, adentrando o continente.
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A atuação dos VCAS sobre o Estado de Pernambuco se dá de forma muito irregular, já
que esses sistemas, na dependência de seu posicionamento, podem produzir tanto
chuvas intensas como seca, em qualquer área do estado ou até mesmo em todo o estado.
Por outro lado, o seu tempo de vida varia de cinco a vinte dias, podendo produzir
enchentes e inundações, bem como veranicos severos, dependendo de sua localização
espacial, e prejudicando as plantações e as pastagens. A freqüência desses sistemas tem
uma grande dependência na variabilidade interanual da atmosfera e eles são mais
constantes em anos de ocorrência de episódios do fenômeno de El Niño/Oscilação do
Sul.

1.5 - Brisas

As brisas terrestres e marítimas ocorrem no litoral do Nordeste em todo o ano. Em
1980, Kousky mostrou que as áreas costeiras possuem um máximo noturno na
precipitação associado com a brisa terrestre e mais do que 50% da precipitação dessas
áreas cai à noite. Evidentemente, a convergência causada pela brisa terrestre e os alísios
de este-sudeste, juntamente com o grau de instabilidade da atmosfera, é muito
importante para a precipitação noturna.

As áreas afastadas da costa entre 100 e 300km têm um máximo diurno associado com a
brisa marítima. A brisa marítima é máxima quando existe um contraste máximo entre a
temperatura da superfície do mar e a temperatura da terra. Isso ocorre no final do outono
e no início do inverno (maio, junho e julho). No caso da brisa marítima, não existe
convergência causada pela brisa e os alísios de este-sudeste, pois os ventos dos dois
sistemas sopram quase que paralelos. Nesse caso, um fator importante é a modulação da
precipitação pela orografia.

Em Pernambuco, as brisas terrestres e marítimas atuam no litoral e na Zona da Mata
durante todo o ano. Entretanto, são mais observadas nos meses de outono/inverno,
produzindo chuvas fracas a moderadas.

1.6 - Oscilações de 30-60 dias

As oscilações de 30-60 dias são pulsos de energia que se movem de oeste para leste, na
faixa equatorial (Madden e Julian, 1971). Sobre o Nordeste do Brasil sua atuação ainda
não é bem conhecida. Sabe-se que esses sistemas atuam por períodos de 10 a 30 dias
com falta de chuvas na sua fase positiva, e chuvas na sua fase negativa. Esse tipo de
atuação pode produzir veranicos prolongados, prejudicando a agricultura e a pecuária,
mas também pode vir a beneficiá-las com chuvas de alguma intensidade naqueles anos
que são considerados secos.
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2 - VARIABILIDADE INTERANUAL DA PRECIPITAÇÃO

O estudos das teleconecções, ou seja, das interdependências do clima e sua
variabilidade em diferentes partes da Terra, tem sido acelerado nas últimas duas
décadas, com milhares de artigos publicados em revistas especializadas e revistas de
grande circulação regional e internacional.

A variação interanual da precipitação no Nordeste e em Pernambuco é muito grande e
depende, principalmente, de dois fenômenos do sistema oceano-atmosfera, o El
Niño/Oscilação do Sul (ou anti-El Niño/Oscilação do Sul) e o Dipolo do Atlântico.

O El Niño é o aquecimento  da água do mar no Pacífico Tropical da costa do
Peru/Equador até o oeste do Pacífico. O nome El Niño se refere ao Menino Jesus pois,
desde o século XVI, os pescadores do Peru/Equador denominaram o aquecimento das
águas do mar com esse nome, já que um aquecimento acontece próximo do natal em
praticamente todos os anos. O anti-El Niño ou La Niña é o oposto, ou seja, o
resfriamento da água do mar no Pacífico Tropical desde a costa da América do Sul até o
oeste do Pacífico.

A Oscilação do Sul é a variação anômala da pressão atmosférica tropical, sendo uma
resposta aérea ao El Niño ou anti-El Niño (La Niña), associada a mudanças na
circulação geral da atmosfera.

Uma das primeiras tentativas para descrever a natureza global da circulação atmosférica
e das teleconecções foi feita por Walker (1923, 1924 e 1928a). Ele introduziu o termo
“Oscilação do Sul” para descrever variações interanuais de longo período em variáveis
meteorológicas a superfície como a pressão ao nível do mar, temperatura do ar e
precipitação na região dos oceanos Índico e Pacífico. A Oscilação do Sul foi vista por
Walker como uma gangorra no campo da pressão atmosférica sobre a região tropical
desses oceanos, com eixo deslocado ao sul do equador, daí a denominação “do Sul”.
Essa palavra foi também usada para distinguir essa oscilação daquelas confinadas
exclusivamente no Hemisfério Norte, como, por exemplo, uma outra oscilação na
pressão atmosférica encontrada por Walker entre o Atlântico Norte e o Pacífico Norte.
A palavra “Sul” não foi a melhor escolha pois a chamada Oscilação do Sul não é
confinada aos oceanos Pacífico Sul e Índico Sul. Walker notou a tendência das
flutuações de longo período na pressão do Oceano Pacífico serem de sinal oposto
aquelas do Oceano Índico. Variações no campo da precipitação mostravam uma
configuração semelhante mas oposta à da pressão.

Walker suspeitou que a Oscilação do Sul não se limitava aos oceanos Pacifico e Índico.
Essa idéia era baseada no trabalho de Hildebrandsson (1897) e outros autores.
Hildebrandsson encontrou uma relação fora de fase entre as anomalias de pressão a
superfície em Sidney (34oS, 150oE) e Buenos Aires (35oS, 60oW), dois locais separados
por quase metade da circunferência da Terra naquela latitude. Walker (1928b) chegou
até a publicar um artigo sugerindo uma possível relação entre a Oscilação do Sul e as
secas no Nordeste do Brasil, uma região bem distante dos centros de ação originais nos
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oceanos Pacífico e Índico. Em 1965, Troup mostrou que a Oscilação do Sul é um
fenômeno global e, em 1969, Bjerknes mostrou que ela estava ligada ao fenômeno de El
Niño e denominou a circulação zonal entre os oceanos Pacífico e Índico tropicais como
“Circulação de Walker” para homenagear o cientista inglês.

Nos anos de El Niño/Oscilação do Sul, a pressão atmosférica tende a valores mais
baixos no Pacífico e aumenta no restante da região tropical. Os valores baixos da
pressão, o aumento da evaporação no Pacífico e a mudança dos ventos alísios
aumentam  os movimentos ascendentes, formam mais nuvens e produzem mais chuva.
Os movimentos ascendentes acelerados e o calor latente de condensação (liberado no
processo de formação das nuvens) modificam a circulação geral (Walker), causando
movimentos descendentes anômalos em outras partes da atmosfera tropical,
principalmente no sentido zonal. Esses movimentos descendentes inibem a formação de
nuvens e reduzem a precipitação (com secas em eventos moderados a fortes), como no
caso no norte do Nordeste do Brasil e da Indonésia. Nas regiões extra-tropicais, a
circulação da atmosfera (corrente de jato) também é alterada, causando o fenômeno de
bloqueio e mudando a trajetória e intensidade dos sistemas frontais, aumentando as
chuvas (e causando enchentes nos episódios moderados e fortes) em regiões da América
do Norte e América do Sul, como no caso do Sul do Brasil.

Nos anos de anti-El Niño/Oscilação do Sul, também conhecido como La
Niña/Oscilação do Sul, a temperatura da superfície do mar no Pacífico Tropical é
anomalamente resfriada com aumento de pressão no Pacífico e diminuição no restante
da região tropical. Os valores altos de pressão estão relacionados com a forte
subsidência o que inibe a formação de nuvens e reduz a precipitação. Essa subsidência
no Pacífico Tropical está ligada a circulação de Walker que produz, também,
movimentos ascendentes acelerados sobre o Nordeste do Brasil e sobre a Indonésia com
chuvas em excesso. Nas regiões extratropicais, a resposta da atmosfera é oposta ao El
Niño/Oscilação do Sul.

Portanto, resumindo, o El Niño/Oscilação do Sul é um fenômeno global do oceano e da
atmosfera. As anomalias climáticas relacionadas são persistentes e duram por vários
meses, principalmente, na atmosfera tropical (Aragão, 1986). Exemplos são as secas na
Indonésia, Austrália e norte do Nordeste do Brasil, inclusive todo o Estado de
Pernambuco. Chuvas acima da normal ocorrem no Peru, Equador e Ilhas do Pacífico
central e leste. Existem também anomalias em latitudes extra-tropicais, como as
temperaturas acima da normal no Alasca, Sudeste da Ásia, Sul e Sudeste do Brasil e
chuvas acima da normal no Sudeste e Sul do Brasil, Uruguai e Norte da Argentina. O
fenômeno anti- El Niño/Oscilação do Sul, também conhecido como La Niña/Oscilação
do Sul, é o oposto do El Niño/Oscilação do Sul e causa anomalias opostas.

Modelos de circulação geral da atmosfera têm sido utilizados para reproduzirem a
resposta da atmosfera a variações de temperatura da superfície do mar nos oceanos
tropicais, principalmente no oceano Pacífico. Em 1986, Aragão realizou uma série de
experimentos com um modelo do “National Center for Atmospheric Research“
(NCAR), localizado em Boulder, Colorado, na qual anomalias de temperatura do
Oceano Pacífico foram utilizadas para simular respostas na atmosfera devidas a eventos
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de El Niño. Uma análise paralela foi realizada para mostrar a evidência empírica da
relação entre eventos de El Niño e secas no Nordeste. Utilizando 57 estações localizadas
na parte norte da latitude 12oS, incluindo todo o Estado de Pernambuco, norte da Bahia,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, Aragão mostrou que tanto a
precipitação observada quanto a obtida no modelo apresentaram reduções significativas
durante o período chuvoso de fevereiro a maio no norte do Nordeste, no ano seguinte à
máxima anomalia na temperatura da superfície do mar no Pacífico associada com o
fenômeno de El Niño. No período de fevereiro a maio desses anos, ocorre o seguinte: a
pressão ao nível do mar no Atlântico Sul aumenta, o vapor d’água e o movimento
vertical ascendente diminuem na troposfera sobre o Nordeste, e a componente oeste-este
do vento (vento zonal) na alta troposfera (parte superior da circulação de Walker)
mostra anomalias significativas no vento de oeste sobre a porção equatorial da América
do Sul e Oceano Atlântico. A circulação de Walker anômala na troposfera superior é
consistente com a supressão do movimento vertical ascendente sobre o Nordeste do
Brasil e Amazônia e a redução do transporte de vapor d’água da baixa para a alta
troposfera, inibindo a formação de nuvens e, assim, reduzindo a precipitação.

Além da influência do fenômeno El Niño/Oscilação do Sul e La Niña/Oscilação do Sul
na precipitação do Nordeste, pode-se citar outras influências que têm sido objeto de
interesse por parte de pesquisadores do Brasil e de todo o Mundo.

Derbi (1885) sugeriu uma relação entre o mínimo de manchas solares e a seca no
Nordeste. Hull (1942) também estudou a mesma relação usando os dados de
precipitação de Fortaleza (3o  46’S, 38o  31’W) desde 1849, a maior série de precipitação
do Nordeste. Em 1950, Sampaio Ferraz prognosticou uma seca severa no Nordeste para
os anos de 1956 e 1957, baseado num mínimo esperado do ciclo de 11 anos das
manchas solares. O que aconteceu foi que, durante esses dois anos, a precipitação foi
considerada normal, mas em 1958 o Nordeste teve provavelmente a mais severa seca
deste século. Até o presente, não foram encontradas evidências significativas dessa
relação. Provavelmente, as variações sazonais do sistema oceano-atmosfera são
defasadas da quantidade de energia solar recebida e os efeitos só se fazem sentir vários
meses após os mínimos e máximos. Outros mecanismos podem, também, interferir
nesse processo.

Em 1972, Namias estudou a possível relação entre eventos de tempo no Hemisfério
Norte com a chuva em Quixeramobim (5o  12’S, 39o  18’W). Êle mostrou que a
precipitação naquela localidade é relacionada com a circulação da atmosfera na região
da Terra Nova/Groenlândia durante o inverno e primavera do Hemisfério Norte. Essa
relação climática está associada com a variação na intensidade e posição da ZCIT (Zona
de Convergência Intertropical) e com a teleconecção conhecida como “Pacific North
America” que também está relacionada com o fenômeno El Niño/Oscilação do Sul e La
Niña/Oscilação do Sul.

Markhan e McLain (1977) encontraram uma relação entre a temperatura da superfície
do mar no Atlântico Sul e a precipitação em Fortaleza e Quixeramobim, ambas no
Estado do Ceará, localizadas na parte mais ao norte do Nordeste Brasileiro. O
mecanismo dinâmico sugerido por eles é que a temperatura da superfície o mar afeta a
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altura da camada de inversão dos ventos alísios, a altura da camada úmida e a
conseqüente variação na precipitação e na liberação do calor latente de condensação
para a atmosfera, modificando a circulação. Os resultados deles também sugerem uma
associação entre temperatura da superfície do mar abaixo do normal no Atlântico Sul
(precipitação abaixo do normal em Fortaleza e Quixeramobim) e o fenômeno El
Niño/Oscilação do Sul. De acordo com esses autores, metade da precipitação do período
de janeiro a março em Fortaleza pode ser prevista usando a temperatura da superfície do
mar média de dezembro do ano anterior no Atlântico Sul.

Hastenrath e Heller (1977) estudaram a influência da temperatura da superfície do mar
no Atlântico e no leste do Pacífico, e da posição da ZCIT (Zona de Convergência
Intertropical) na variabilidade da chuva no Estado do Ceará. Os resultados deles
sugerem que um prognóstico do comportamento de períodos chuvosos extremos no
Nordeste pode ser possível a partir de sinais que aparecem no Atlântico com
antecedência de aproximadamente seis meses.

Estudos estatísticos também têm sido feitos usando as séries de dados de precipitação de
Fortaleza. Markhan (1974) encontrou tendências para oscilações de 26 anos, 13 anos,
4,7 anos, 3,8 anos e 26 meses, usando totais mensais de precipitação de 1849 a 1971.
Seguindo essa idéia, Strang (1979) também encontrou tendências, na mesma série de
dados (1849-1977), para oscilações de 26 anos, 13 anos e 26 meses. Como resultado
desses estudos puramente estatísticos, uma previsão climática foi feita por Strang e
colaboradores em 1979. Eles divulgaram que o Nordeste iria passar por cinco anos de
secas. A previsão foi duramente criticada por outros cientistas que diziam não haver
uma base científica sólida para tal  previsão que não levava em conta a  dinâmica da
atmosfera. Strang (1979) fez uma extrapolação climatológica desses ciclos para
encontrar tendências na precipitação. Na verdade, êle prognosticou dois períodos
prováveis de secas: um de 1980 a 1984 e outro de 1993 a 1997. Ambos os períodos
correspondem a um mínimo no período de 13 anos, sendo que o primeiro corresponde a
um mínimo do período de 26 anos. De fato, de 1979 até 1983, o Nordeste teve seu
período chuvoso com precipitação abaixo da normal, com o ano de 1983  apresentando
um  regime extremamente seco. Naquele ano, a seca cobriu uma área de 1,4 milhões de
quilômetros quadrados, afetando 21 milhões de pessoas, metade da população da região
(Veja, 1983). 1993 foi também um ano seco e correspondeu ao final de um episódio de
El Niño/Oscilação do Sul prolongado. Em 1997, teve início um evento El
Niño/Oscilação do Sul forte e a seca já se estende a vários estados do Nordeste.

Assim, esses outros trabalhos indicam que existe um outro fenômeno oceano-
atmosférico conhecido como Dipolo do Atlântico que causa variação de precipitação no
Nordeste do Brasil e na África (Moura e Shukla, 1981). O Dipolo do Atlântico é uma
mudança anômala na temperatura da água do mar no Oceano Atlântico Tropical. Esse
fenômeno muda a circulação meridional da atmosfera (Hadley) e inibe ou aumenta a
formação de nuvens sobre o Nordeste do Brasil e alguns países da África, diminuindo
ou aumentando a precipitação. Quando as águas do Atlântico Tropical Norte estão mais
quentes e as águas do Atlântico Equatorial e Tropical Sul estão mais frias, existem
movimentos descendentes anômalos sobre o Nordeste do Brasil e alguns países da
África Ocidental, inibindo a formação de nuvens e diminuindo a precipitação, podendo
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causar secas. Por outro lado, quando as águas do Atlântico Tropical Norte estão mais
frias e as águas do Atlântico Tropical Sul estão mais quentes, existem movimentos
ascendentes anômalos sobre o Nordeste do Brasil e países da África Ocidental,
acelerando a formação de nuvens e aumentando a precipitação e provocando enchentes,
em muitas ocasiões.

Os períodos de duração das secas e enchentes vai depender do período de atuação,
duração, intensidade e cobertura do El Niño/Oscilação do Sul (ou La Niña/Oscilação do
Su) e  do  Dipolo  do Atlântico. Os episódios podem ser considerados muito fracos,
fracos, moderados e fortes dependendo do valor da temperatura da água do mar, a
extensão e o período de atuação (Aragão, 1990). Por exemplo, o tempo médio entre
episódios de El Niño sucessivos é de 3,2 anos, enquanto que um período de 12 a 13
anos pode ocorrer entre dois episódios fortes (Quinn et alli, 1978). Somente os eventos
El Niño/Oscilação do Sul e La Niña/Oscilação do Sul moderados e fortes parecem
influenciar nas chuvas do Nordeste.

Aragão et alli (1994) estudaram a resposta da atmosfera às variações das temperaturas
da superfície do mar de todo o Globo para o período de 1970 a 1988, utilizando um
modelo do  Laboratoire de Météorologie Dynamique da França (LMD). Correlações
lineares entre   índices   de anomalias   de   precipitação   sobre  o   Nordeste  e  índices
de anomalias de temperatura da superfície do mar no Pacífico e Atlântico para março e
abril mostram que as relações mais fortes são entre a precipitação do modelo NOR-
LMD e o dipolo do Atlântico (DIP)  (0,91),  NOR-LMD  e  Atlântico Norte (ATLN)  (-
0,87), e NOR-LMD e Pacífico (PAC) (-0.75). As correlações com os dados observados
de 67 localidades (De Brito et alli, 1991), NOR-OBS e DIP (0,75),  NOR-OBS e
ATLN (-0,65), et NOR-OBS e PAC (-0.70) mostram valores inferiores às correlações
feitas com dados do modelo indicando que o mesmo não representa a totalidade da
variabilidade atmosférica (Aragão et alli, 1994, Roucou et alli, 1996). No entanto, a
correlação entre NOR-OBS e NOR-LMD (0,83 para março-abril e 0,91 para fevereiro-
maio) mostra que o modelo simula corretamente a variabilidade interanual da estação
chuvosa sobre o Nordeste com poucas exceções (Harzallah et alli, 1996).

Correlações defasadas no tempo entre as anomalias de precipitação no Nordeste durante
a estação chuvosa de fevereiro a maio e as anomalias de temperatura da superfície do
mar nos oceanos Pacífico e Atlântico (-0,53 e -0,54 para o Pacífico, e 0,75 e 0,84 para o
dipolo do Atlântico com dados observados e modelados (modelo do Laboratoire de
Météorologie Dynamique da França), respectivamente indicam um decréscimo à
medida que a defasagem aumenta. No entanto, para o Dipolo do Atlântico, a defasagem
6 (meses de agosto a novembro) apresenta índice maior (0,66 para os dados observados)
com respeito às defasagens imediatamente superior e inferior (Harzallah et alli, 1996).
Isso indica que as informações de temperatura da superfície do mar no oceano Atlântico
até 6 meses antes do início da estação chuvosa no Nordeste são mais importantes do que
as do Pacífico, para a previsão das anomalias de precipitação no Nordeste.

Os resultados de experiências com o modelo  do Laboratoire de Météorologie
Dynamique da França serviram de base ao cálculo de campos compostos de vento
zonal, meridional e  de velocidade vertical além de outros campos atmosféricos
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(Roucou et alli, 1996; Harzallah et alli, 1996; Aragão, 1996). Mudanças nas circulações
de Hadley e Walker são observadas com subsidência anormal durante os anos secos e
movimento ascendente anormal durante os anos úmidos sobre o Nordeste (Aragão et
alli., 1994). As flutuações interanuais na precipitação do Nordeste são devidas
principalmente aos dois oceanos tropicais, Pacífico (El Niño/Oscilação do Sul) e
Atlântico (Dipolo) com dois modos principais:

•  Pacífico positivo (Pacífico quente) e Dipolo negativo (Atlântico Sul frio e Atlântico
Norte quente) correspondendo a episódios de seca;

•  Pacífico negativo (Pacífico frio) e Dipolo positivo (Atlântico Sul quente e Atlântico
Norte frio) correspondente a anos com excesso de chuva.

As observações e previsões climáticas atuais (meses de julho a novembro de 1997)
indicam um evento de El Niño muito forte e um Dipolo do Atlântico desfavorável às
chuvas do norte do Nordeste do Brasil. Assim sendo, o ano de 1998 deverá ser de
chuvas muito abaixo da normal no norte do Nordeste do Brasil, com redução de
precipitação maiores do que 50%, causando secas em várias áreas.

No Sul e Sudeste do Brasil, o inverso é previsto, com enchentes em várias cidades. Isso
está de acordo com as previsões climáticas utilizando métodos estatísticos, previsões de
modelos de circulação geral da atmosfera. modelos acoplados oceano-atmosfera e com
sinais oceânicos de um evento de El Niño em curso desde dezembro de 1996 e janeiro
de 1997. Nessas regiões, a resposta atmosférica ao fenômeno El Niño/Oscilação do Sul
se dá na forma de um trem de ondas de Rossby anômalo, causando bloqueio e
impedindo que as frentes frias  do  sul  avancem  na direção norte-nordeste (Aragão,
1986). As frentes frias são mais intensas e permanecem mais tempo nessas regiões nos
meses de setembro a fevereiro causando mais chuvas e inundações.

Vale ainda informar que, em alguns anos com eventos semelhantes ao atual, a
precipitação total da pré-estação chuvosa no norte do Nordeste (novembro a fevereiro)
foi maior do que a normal climatológica. Provavelmente, isso se deveu a maior
freqüência de vórtices ciclônicos de ar superior (“cold lows”), instabilidades de frentes
frias que conseguiram quebrar os bloqueios, instabilidades da Zona de Convergência
Intertropical e fortalecimento da brisa marítima devido a um maior contraste entre a
temperatura do mar e a da superfície do continente. Outros sistemas atmosféricos,
também, podem ser importantes no aumento dessas chuvas. Por esse motivo, as chuvas
da pré-estação chuvosa devem ser aproveitadas e armazenadas pois a estação chuvosa
propriamente dita ficará em déficit hídrico.

Um estudo mais detalhado do impacto do El Niño/Oscilação do Sul e La
Niña/Oscilação do Sul e do Dipolo do Atlântico sobre o Estado de Pernambuco deverá
considerar as áreas homogêneas com respeito à precipitação com elaboração de séries
pluviométricas dessas áreas e com estudos de correlação dessas séries e as temperaturas
da superfície  dos oceanos tropicais.



PERH-PE
VOLUME 1

2.1 – Os Totais Anuais

No setor norte do Sertão os totais anuais de precipitação oscilam em torno de 600mm,
com alguns núcleos isolados chegando a 800mm. No setor sul do Sertão os valores
anuais são inferiores a 600mm, com algumas áreas atingindo valores inferiores a
500mm, sendo que no Sertão do São Francisco os valores médios chegam apenas a
400mm/ano.

No Agreste, a precipitação total anual média atinge valores em torno de 700mm, com
máximos de 800mm em algumas localidades isoladas.

Do Agreste Oriental, passsando para a Zona da Mata e até o litoral os valores variam de
700 a 2.200mm anuais.

Na figura III.2.1/1 apresenta-se as isoietas anuais, em mm, construídas a partir de dados
de 200 postos com registros de pluviometria superior a 30 anos.

2.2 – Características Climáticas e o Regime de Chuvas

O Sertão de Pernambuco representa cerca de 60% do território do estado, sendo
caracterizado por baixos índices pluviométricos anuais, oscilando entre 500 e 800mm.
As atividades agrícolas do Sertão são quase que somente dependentes da precipitração
pluviométrica. Essas atividades, praticadas em climas semi-áridos, são sempre de alto
risco e estão submetidas a níveis de incertezas muito altos. As incertezas são relativas
ao clima semi-árido que caracteriza-se por grande variabilidade espacial e temporal das
chuvas que ocorrem a cada ano. A região semi-árida de Pernambuco compreende o
Sertão e o Agreste, embora no Agreste haja menos áreas semi-áridas e existam até áreas
sub-úmidas, especialmente nas sub-regiões de contato com a Zona da Mata, mais a
leste. Numa classificação geral, podemos dizer que o Sertão pernambucano está a oeste
de Arcoverde.

No semi-árido, a quadra chuvosa (quatro meses consecutivos de maiores precipitações)
depende, principalmente, das oscilações da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT),
as quais ocorrem, na maioria dos anos da metade do verão (janeiro ou fevereiro) para o
outono (abril ou maio). As excessões, no Sertão, no tocante ao período chuvoso ficam
por conta do extremo oeste (setor sul), preecisamente em Petrolina, onde as principais
chuvas começam em dezembro, prolongando-se até março.Com razoável freqüência,
principalmente na parte mais ocidental do Sertão de Pernambuco, e mais ainda nas áreas
mais ao sul, são registradas chuvas significativas no mês de dezembro (algumas vezes
até em novembro) e também em janeiro, em especial na primeira quinzena. Essas
chuvas, quase sempre intensas, são oriundas das influências das frentes frias do sul e/ou
resultantes de algum vórtice ciclônico de ar superior (VCAS). Dessa forma, no período
que vai de janeiro a maio, ocorrem praticamente, todo o total anual de precipitação do
Sertão de Pernambuco.
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Figura 5 - Isoietas Médias Anuais para o Estado deFigura III.2.1/1 – Isoietas Média Anuais para o Estado de Pernambuco
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Duas localidades do Sertão pernambucano merecem destaque: Triunfo, na microrregião
do Pajeú, que encontra-se a 1.100m de altitude, em relação ao nível médio do mar,
possui microclima bastante peculiar com temperaturas amenas e com boa distribuição
de chuvas ao longo do ano; e Tacaratu, localizada na calha do rio São Francisco com
uma elevação de 550m de altitude, também possui uma distribuição de chuvas peculiar,
não se comportando como as demais localidades do Sertão.

Uma característica bem marcante na climatologia do Sertão de Pernambuco é o mês de
março, que se apresenta, sempre, como o de maior precipitação pluviométrica. Março,
em todas as localidades do Sertão, registra concentrações elevadas de chuvas, podendo
ir a mais de 25% e até a 27% do total anual, como ocorre em Araripina. Pode-se dizer,
que cerca de 1/5 ou até ¼ das chuvas, na maioria dos anos, acontece em março. Uma
outra  característica igualmente marcante no clima do Sertão semi-árido de Pernambuco
reside na enorme concentração das chuvas em poucos meses do ano. Em cerca de quatro
meses chega-se a registrar 60, 70 e até 75% de toda a chuva do ano. Se forem
considerados os 2 semestres, um das chuvas e outro da seca, as diferenças são enormes:
80, 90% (e até mais), restando menos de 10% a até 20% das chuvas para o outro
período.

Na grande maioria das áreas do Sertão, considerando as médias climatológicas de mais
de 40 localidades, todas com mais de 30 anos consecutivos de registro, a quadra
chuvosa é formada pelos meses de janeiro a abril.

Observa-se também algumas exceções, tanto para a excessiva concentração de chuvas
em março, como para o posicionamento da quadra chuvosa de janeiro a abril, como foi
comentado anteriormente.

Em Triunfo e Tacarutu, as chuvas de março representam bem menos de 20% dos
respectivos totais anuais. Em Triunfo, o fator responsável pelo alongamento da estação
chuvosa é a sua elevada altitude (1.010 metros acima do mar). Já em Tacaratu é a sua
exposição peculiar, na calha do São Francisco, (que se abre a penetração dos alísios) e
com elevação superior a 550 metros sobre o nível médio do mar.

No tocante ao posicionamento da quadra chuvosa, a principal exceção está na parte mais
oriental dos altos cursos do Pajeú e do Moxotó. Nessa área, em todas as localidades,
mesmo nas que estão com séries de registros entre 20 e 30 anos, a quadra chuvosa
abrange o período de fevereiro a maio.

A faixa costeira do Nordeste do Brasil, que se estende do Rio Grande do Norte ao sul da
Bahia, também conhecida como Zona da Mata, apresenta clima quente e úmido com
totais pluviométricos elevados ( 1.000 a 2.000mm/ano ). As principais chuvas dessa
região começam em março, prolongando-se até  julho/agosto. A costa leste do Nordeste
está sob a influência da massa de ar tropical marítima, a qual, geralmente, é
condicionalmente instável, profunda e úmida. Essa região sofre influências das
penetrações dos sistemas frontais e das perturbações atmosféricas de leste. As
mesorregiões do Agreste e da Mata, em Pernambuco, caracterizam-se, também; do
ponto de vista da sua climatologia, por apresentarem regimes de chuva diferenciados em
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relação aos que ocorrem no semi-árido propriamente dito (o Sertão, no caso de
Pernambuco).

No Agreste, ainda dominam condições de semi-aridez, embora diferentes daquelas que
prevalecem no Sertão. Em grandes linhas, pode-se dizer que a principal característica
climatológica do Sertão é a extraordinária concentração das chuvas em apenas quatro
meses, o que não se dá com a climatologia do Agreste.

Entretanto, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é um sistema de grande escala
e atua também sobre a faixa de climas úmidos e subúmido, a leste do Nordeste, de modo
a contribuir, com maior ou menor importância, para a configuração do período chuvoso
das regiões da Mata e do Agreste de Pernambuco. Só que a estação das chuvas nessas
regiões recebe também, e principalmente, contribuições mais significativas de outros
sistemas que atuam no período de outono e inverno (abril a agosto) e que aqui serão
pelo menos, cinco meses e na Zona da Mata tem a duração de seis meses.

O Agreste sendo uma região intermediária entre áreas de clima úmido (a Mata) e seco
(o Sertão), apresenta, zonalmente, similaridade ora com uma, ora com outra região, do
ponto de vista climático. Assim, nas áreas do Agreste mais próximo do Sertão, a
contribuição da ZCIT é mais efetiva do que as dos sistemas de leste. Percebe-se
claramente que março ainda continua a ser o mês mais chuvoso. Entretanto, as
precipitações são menos concentradas do que no Sertão. Para o Agreste mais próximo
da Mata, já se percebe que as contribuições dos sistemas de leste são muito mais
importante do que as da ZCIT. De forma que o mês mais chuvoso se desloca para maio
ou junho. De um modo geral, pode-se dizer que há cinco (e não apenas quatro) meses
chuvosos no Agreste, embora que, ainda assim, prevaleçam condições de semi-árido.
Em algumas áreas, regionalmente conhecidas como “brejos” de altitude, a condição
dominante é sub-úmida e, em certos casos, até mesmo úmida. Entre estes, vale destacar
as localidades de Garanhuns, Taquaritinga do Norte, Brejo da Madre de Deus e Buíque.

Dessa maneira, o Agreste de Pernambuco apresenta, nas áreas mais próximas ao Sertão,
o período que vai de fevereiro a junho como o mais chuvoso do ano (65% a 68% da
precipitação anual acontece nesses cinco meses). Nas áreas mais próximas da Mata, a
estação chuvosa do Agreste já se estende de março a julho. Finalmente, na parte mais
meridional do Agreste próximo da Mata, os cinco meses mais chuvosos são abril, maio,
junho, julho e agosto.

A Zona da Mata caracteriza-se por apresentar climas úmidos, com chuvas sempre acima
de 1.000 mm, em média, alcançando mais de 2.000mm nas localidades próximas à costa
atlântica. Essa região possui período chuvoso extenso, com pelo menos seis meses de
duração. Em geral, as chuvas vão de março a agosto e o período seco (na verdade não
tão seco) situa-se de setembro a fevereiro. Em termos de distribuição percentual pode-se
dizer que 75 a 80% das chuvas anuais acontecem no semestre chuvoso e 20 a 25% no
período seco. Entretanto 20 a 25% sobre um total de mais de 2.000mm já apresenta algo
bem maior do que toda a chuva anual registrada em muitas localidades do Agreste e do
Sertão. A figura III.2.2/1 mostra a distribuição dos regimes de chuva do Sertão, Agreste
e Mata.
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(colocar aqui figura III.2.2/1 – Distribuição dos Regimes de Chuvas)



PERH-PE
VOLUME 1

2.3 – Evaporação

A principal perda no balanço hidrológico é representado pela evaporação das superfícies
livres. A intensidade de evaporação cresce com a radiação solar, a temperatura do ar e a
velocidade dos ventos, diminuindo com o aumento da umidade relativa. O quadro
III.3.2/1  apresenta a relação de 11 estações evaporimétricas localizadas no Estado de
Pernambuco, onde são obtidos dados a partir da observação de Tanque Evaporimétrico
classe A. A figura III.2.3/1 indica a localização dessas estações no território do Estado,
enquanto que o quadro III.2.3/2 apresenta as médias mensais de cada estação, bem
como o total anual médio.

Quadro III.2.3/1 - Estações Evaporimétricas de Pernambuco

Nome da Estação Período de  Coordenadas
observação LAT LONG

Ouricuri II 1975 - 1986 07o 52'' 40o 13''
Bebedouro 1966 - 1980 09o 05'' 40o 20''
Serra Talhada 1966 - 1980 07o 59'' 38o 18''
Surubim 1966 - 1977 07o 49'' 35o 45''
Arcoverde II 1973 - 1986 08o 25'' 37o 00''
Caruaru 1969 - 1975 08o 15'' 35o 57''
Cabrobo 1964 - 1985 08o 31'' 39o 19''
Garanhuns 1966 - 1986 08o 51'' 36o 28''
Recife (Curado) 1967 - 1988 08o 03'' 34o 55''
Poço da Cruz (DNOCS) 1973 - 1988 08o 30'' 37o 42''
Serra Talhada (DNOCS) 1974 - 1992 07o 59'' 38o 19''
Custódia (DNOCS) 1978 - 1992 08o 08'' 37o 38''
Jutaí (DNOCS) 1979 - 1988 08o 31'' 40o 12''
Belo Jardim (DNOCS) 1975 - 1989 08o 20'' 36o 25''

Figura  III.2.3/1 - Localização das Estações Evaporimétricas de Pernambuco
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Quadro III.2.3/2 - Evaporação Mensal Média nas Estações Evaporimétricas de
Pernambuco (mm)

Estação Entidade JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Totais

Ouricurí SUDENE 228,6 191,5 190,1 168,8 163,2 184,0 205,3 261,0 297,2 281,3 312,3 271,5 2754,8
Jutaí DNOCS 247,6 235,3 217,0 191,3 186,4 190,1 200,4 242,6 302,5 338,7 324,7 291,1 2967,7

Bebedouro SUDENE 243,1 189,9 199,5 191,5 194,5 183,7 213,2 255,2 279,1 296,7 259,1 240,6 2746,1

Cabrobó SUDENE 260,5 222,5 217,1 193,1 197,3 185,9 203,1 265,1 304,3 337,5 322,2 290,4 2999,0

Serra Talhada SUDENE 199,8 166,6 186,3 156,1 160,1 148,7 167,0 191,7 209,3 243,5 223,6 229,8 2282,5

Custódia DNOCS 303,3 246,6 248,0 233,2 212,1 207,9 211,4 256,8 268,2 317,2 319,4 315,4 3139,5

Poço da Cruz DNOCS 230,0 184,5 185,4 174,5 159,5 159,8 169,2 218,5 244,9 289,6 269,5 257,1 2542,5

Arcoverde II SUDENE 254,6 209,5 207,3 175,3 145,3 124,0 138,5 179,4 217,0 267,6 270,1 270,8 2459,4

Garanhuns SUDENE 207,6 172,2 170,8 144,0 112,5 97,7 96,8 121,9 145,2 193,9 219,9 219,2 1901,7

Belo Jardim DNOCS 202,8 161,6 148,9 132,6 107,4 90,9 94,0 116,1 131,1 189,9 205,5 201,8 1782,6

Caruaru SUDENE 208,5 195,9 211,3 152,2 129,4 119,0 133,3 156,8 192,7 213,0 215,5 223,3 2150,9

Surubim SUDENE 230,9 215,0 214,5 173,0 150,3 130,4 136,7 153,0 166,3 216,3 225,3 232,7 2244,4

Recife (Curado) SUDENE 213,9 179,1 178,8 153,6 143,8 139,8 139,7 155,0 172,7 200,4 206,9 211,6 2095,3

Observa-se que todas as estações registram um total anual médio superior a 2.000mm,
exceção de Garanhuns e Belo Jardim, sendo que as estações da região do São Francisco
têm registros próximos dos 3.000mm/ano, o que significa uma intensidade de
evaporação próxima de 8mm/dia. A evaporação média mensal varia durante o ano,
registrando-se no litoral e agreste os menores totais mensais entre maio e julho e os
maiores valores entre outubro e janeiro.

As estações de Garanhuns e Belo Jardim registram os menores totais médios mensais do
conjunto de estações do Estado.

Cabrobó registra em outubro um total mensal médio de 337,5mm que corespondem a
10,9mm/dia ou 109m3/ha. dia por superfície livre.

3 - OUTROS PARÂMETROS CLIMÁTICOS EM ALGUMAS LOCALIDADES

3.1 – Estação Meteorológica de Araripina

A estação meteorológica situada em Araripina encontra-se localizada no Sertão semi-
árido de Pernambuco, com as seguintes coordenadas geográficas de posição: 7 0 29’ S;
40 0 36 W e 816m de altitude.



PERH-PE
VOLUME 1

A precipitação pluviométrica média anual fica em torno de 752mm, sendo que 70%
desse total concentra-se nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.

As temperaturas médias mensais oscilam entre 21,2 e 25,0 0C. Os valores máximos de
temperatura ocorrem durante o período de outubro a dezembro, com valores que variam
entre 31,2 e 31,7 0C, e as temperaturas mínimas entre 15,7 e 16,7 0C, no período de
julho a setembro.

A umidade relativa do ar varia entre 42 e 80%.

A velocidade do vento é maior durante os meses de julho a agosto, com valores
próximos a 7m/s. A componente predominante do vento é de sudeste.

3.2 - Estação Meteorológica de Ouricuri

A estação meteorológica localizada em Ouricuri encontra-se na porção semi-árida do
Sertão de Pernambuco, com as seguintes coordenadas geográficas 07 0 53’ S, 40 0 04’ e
432 m de altitude.

A precipitação pluviométrica média anual fica em torno 585mm, com o período mais
chuvoso concentrado nos meses de janeiro a abril.

As temperaturas médias anuais oscilam entre 28,4 e 23,5 0C.

A umidade relativa do ar varia entre 43% e 68%.

Os dados médios mensais de evaporação variam entre 163mm a 313mm, os maiores
valores ocorrem durante os meses de setembro, outubro e novembro, já os menores
índices são observados, na média, durante os meses de abril, maio e junho.

3.3 -  Estação Meteorológica de Cabrobó

A estação meteorológica localizada em Cabrobó encontra-se no semi-árido
Pernambucano, com as seguintes coordenadas geográficas de posição 08 0 46’ S, 38 0

58’W e 305m de altitude.

A precipitação pluviométrica média anual fica em torno 442mm, com o período mais
chuvoso concentrado nos meses de janeiro a abril e é responsável por 75% das chuvas
anuais.

As temperaturas médias mensais oscilam entre 24,3 e 28,2 0C. As temperaturas
máximas podem chegar a superar 33 0C e as temperaturas mínimas ficam em torno de
19 0C.
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A umidade relativa do ar varia entre 60% e 74%.

3.4 – Estação Meteorológica de Arcoverde

A estação meteorológica localizada em Arcoverde possui as seguintes coordenadas
geográficas de posição 08 0 25’ S, 37 0 04 W’ e 644m de altitude.

A precipitação pluviométrica média anual fica em torno 639mm, com o período mais
chuvoso concentrado nos meses de março a junho, podendo prolongar até julho. Nesse
período, as chuvas são responsáveis por 70% do total pluviométrico anual.

As temperaturas médias mensais oscilam entre  21,1 e 25,5 0C e as temperaturas
mínimas entre 21,0 e 22 0C.

A umidade relativa do ar oscila entre 60% e 80%.

A direção predominante dos ventos é de sudeste.

3.5 – Estação Meteorológica de Serra Talhada

A estação meteorológica localizada em Serra Talhada encontra-se no semi-árido
Pernambucano, com as seguintes coordenadas geográficas de posição 07 0 59’ S, 38 0

19’W e 500m de altitude.

A precipitação pluviométrica média anual fica em torno 895mm, com o período mais
chuvoso concentrado nos meses de janeiro a abril e é responsável por 65% das chuvas
anuais.

As temperaturas médias mensais oscilam entre 23,6 e 27,7 0C e as temperaturas
mínimas entre 18,4 e 21,6 0C. As temperaturas altas ocorrem durante os meses de
novembro, dezembro e janeiro, com valores superiores a 32 0C.

A umidade relativa do ar oscila entre 39% e 65%.

A direção predominante dos ventos é de sudeste.
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3.6 – Estação Meteorológica de Caruaru

A estação meteorológica localizada em Caruaru encontra-se no Agreste Pernambucano,
com as seguintes coordenadas geográficas de posição 08 0 31’ S, 36 0 33’W e 650m de
altitude.

A precipitação pluviométrica média anual fica em torno 662mm, com o período mais
chuvoso concentrado nos meses de março a junho/julho e é responsável por 55% das
chuvas anuais.

As temperaturas médias mensais oscilam entre 21,2 e 25 0C. As temperaturas mínimas
variam entre 21,4 e 20,4 0C e ocorrem no período de junho a agosto.

A umidade relativa do ar oscila entre 49% e 81%.

A direção predominante dos ventos é de sudeste. Durante os meses de outubro a
dezembro a direção dos ventos muda para nordeste.

3.7 – Estação Meteorológica de Itambé

A estação meteorológica localizada em Itambé encontra-se na Zona da Mata de
Pernambuco, com as seguintes coordenadas geográficas de posição 07 0 25’ S, 35 0

06’W e 190m de altitude.

A precipitação pluviométrica média anual fica em torno 1.296mm, com o período mais
chuvoso concentrado nos meses de março a julho e é responsável por 70% das chuvas
anuais.

As temperaturas médias mensais oscilam entre 23,7 e 26,4 0C. As temperaturas mínimas
variam entre 19,4 e 21,6 0C e ocorrem no período de abril a agosto. As temperaturas
máximas ocorrem no período de dezembro a março, com valores superiores a 310C.

A umidade relativa fica em torno de 60%. Durante os meses de maio a agosto esses
valores são superiores a 70%.

A direção predominante dos ventos é de sudeste.

3.8 – Estação Meteorológica de Recife (Curado)

A estação meteorológica localizada em Recife encontra-se no Litoral Pernambucano,
com as seguintes coordenadas geográficas de posição 08 0 03’ S, 34 0 55’W e 005m de
altitude.
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A precipitação pluviométrica média anual fica em torno 2.243mm, com o período mais
chuvoso concentrado nos meses de março a agosto.

As temperaturas médias mensais oscilam entre 24,2 e 26.4 0C.

A umidade relativa do ar oscila entre 67% e 79%.

A direção predominante dos ventos é de sudeste.

4 - REDES PLUVIOMÉTRICA E DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS

4.1 - Rede Pluviométrica

A figura III.4.1/1 mostra a atual rede pluviométrica do Estado, a qual possui mais de
300 postos de observação de chuva. Nota-se a existência de uma maior densidade nas
zonas fsiográficas do Agreste, Zona da Mata e Litoral, enquanto que, no Sertão, existem
áreas desprovidas de informações pluviométricas, o que caracteriza a necessidade de
ampliação da rede existente.

Atualmente, vários desses postos encontram-se desprovidos de manutenção
comprometendo a qualidade do dado observado.

Figura III.4.1/1 - Distribuição Espacial dos Postos Pluviométricos
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4.2 – Rede de Estações Meteorológicas Convencionais

A Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária dispõe atualmente de 10 (dez)
estações meteorológicas convencionais. O quadro III.4.2/1 mostra os parâmetros
meteorológicos observados  nessas estações.

Quadro III.4.2/1 - Parâmetros Meteorológicos Observados  nas Estações do IPA

Temperatura VentoEstações Precipitação
Ar Máxima Mínima

Umidade
Velocidade Direção

Radiação

Araripina X X X X X X X
Belém do S. Francisco X X X X X X
Serra Talhada X X X X X X X
Arcoverde X X X X X X X
Caruaru X X X X X X X X
São Bento do Una X X X X X X X
Itambé X X X X X X X
Itapirema X X X X X X
Vitória de Santo Antão X X X X X X X
Porto de Galinhas X X X X X

Considerando que a área de abrangência de uma estação meteorológica convencional é
um círculo de aproximadamente 75km de raio, chega-se à conclusão que a atual
distribuição espacial das estações meteorológicas convencionais, em Pernambuco
(figura III.4.2/1), não é satisfatória.

No Sertão, cuja área representa mais de 60% do território estadual, faz-se necessária a
instalação de pelo menos 18 (dezoito) novas estações, para melhor representatividade do
clima e do tempo na região.

Figura III.4.2/1 - Localização das Estações Meteorológicas Convencionais da Empresa
Pernambucana de Pesquisa Agropecuária - IPA.
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No Agreste, Zona da Mata e Litoral, existem apenas 7 (sete) estações convencionais, as
quais são insuficientes para cobrir toda região, sendo necessárias, pelo menos, 12 (doze)
novas estações. A distribuição mínima de estações convencionais, para atender a
demanda de informações meteorológicas, em Pernambuco, pode ser vista na figura
III.4.2/2, onde podem ser distinguidas as novas estações (pontos pretos) e aquelas em
funcionamento (losangos azuis).

Figura III.4.2/2 - Distribuição Ideal das Estações Meteorológicas Convencionais

4.3 – Rede de Estações Meteorológicas Automáticas

A Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA, através do seu
Departamento de Hidrometeorologia, tem reunido esforços no sentido de dotar o Estado
com estações meteorológicas automáticas, para a coleta de dados em tempo real,
visando à melhoria do monitoramento e dos modelos de previsão do tempo, e para
atualizar o seu banco de dados climatológicos, com vistas a uma melhor definição do
clima em Pernambuco. As estações meteorológicas automáticas dispõem dos seguintes
parâmetros: temperatura, umidade, radiação, direção e velocidade do vento e
precipitação.

A figura III.4.3/1 mostra a distribuição ideal de estações meteorológicas automáticas,
podendo-se observar as  cinco existentes em funcionamento (retângulos vermelhos) e as
novas estações (pontos pretos).

 .
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Figura III.4.3/1 - Distribuição Ideal das Estações Meteorológicas Automáticas


